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durf te weten
Aanpak van huiselijk geweld: een gezamenlijke taak

Verhalen uit de praktijk



Doodsangst in de dakgoot 

Herman is adviseur huisverbod bij de politie. 

Een jonge vrouw, een meisje nog, was mishandeld door haar vriend en 
vervolgens opgesloten in haar slaapkamer. Terwijl hij onder de douche 
stond, was ze ontsnapt. De buren lieten haar binnen en belden de politie. 

Mijn collega’s zijn ter plaatse gegaan. Hij werd aangehouden en in 
verzekering gesteld. Ik werd ingeschakeld om een inschatting te maken 
over een eventueel tijdelijk huisverbod. Dat doe ik altijd met een collega 
van Veilig Thuis Utrecht. Zo’n inschatting begint altijd bij het slachtoffer. 
Ik reed er samen met mijn collega naar toe, zodat we onderweg het gesprek 
konden voorbereiden. 

We spraken haar bij haar ouders thuis. Ik nam letsel waar, ze was 
letterlijk bont en blauw geslagen. Ze wilde niets vertellen en geen aangifte 
doen. Volgens haar ouders was hij ook ‘een lieve jongen’. Ik begrijp zo’n 
liefde niet erg. Maar ook zonder haar aangifte, maakten het letsel en de 
ernst van de situatie vervolging mogelijk. 

Ze zat er lamgeslagen bij. Ik moedigde haar aan om toch te gaan praten. 
“Veiligheid kan er alleen komen als je erover durft te praten”, legde ik haar 
uit. Uiteindelijk begon ze te vertellen. Hoe ze voor haar leven had gevreesd. 
Hoe ze uit het slaapkamerraam was gekropen. Hoe ze via de dakgoot naar 
het raam van de buren was geklommen. 

Het beeld van deze vrouw, op de vlucht via de dakgoot, staat me nog 
steeds bij. Het maakte voor mij duidelijk hoe bang ze was en hoeveel risico 
ze heeft genomen om zichzelf in veiligheid te brengen. Dat zet de 
mishandeling in een ander daglicht. Ik kon haar angst letterlijk ruiken. 

Meneer zochten we op in het arrestantencomplex. Hij vond het logisch 
dat zijn vriendin klappen kreeg, omdat ze niet naar hem luisterde. 

In deze situatie vonden we het duidelijk dat een tijdelijk huisverbod, of 
time-out zoals ik het liever noem, veiligheid kon waarborgen én ervoor 
kon zorgen dat er hulp werd ingeschakeld. We stelden voor om hem het 
huisverbod op te leggen, alhoewel het huis op zijn naam stond. Zij verbleef 
echter zeer regelmatig in dit huis en dat vonden we voldoende grond om 
het verbod voor hém aan te vragen. 



Ik belde de burgemeester, want die kunnen we dag en nacht bellen in 
dit soort zaken. Hij is hierbij erg betrokken. In dit geval was hij het eens 
met ons advies. 

Het is mijn persoonlijke missie om binnen de politie ook de emotie in 
beeld te krijgen. Duidelijk maken wat er gebeurd is, kan niet alleen met 
ambtelijke taal. Wanneer we letsel alleen ambtelijk beschrijven, zijn het 
‘koude wonden’. Een proces-verbaal opmaken, is als het schilderen van een 
schilderij voor de officier van justitie. Dat moet in kleur. 
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