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slachtoﬀers doen hun verhaal

‘Niemand had oog voor mij’
‘Dat kán niet, zó veel? Daar geloof ik he-le-maal niks van.’ Het is
een veelgehoorde reactie als het gaat over cijfers van seksueel
geweld. Daaruit blijkt dat een op de vijf vrouwen en 6 procent van de
mannen ooit slachtoﬀer waren. Ze werden verkracht na een
Tinderdate, aangerand op weg naar huis of misbruikt door een
familievriend. Soms eenmalig, bij anderen ging het jarenlang door.
Deze cijfers liggen waarschijnlijk een stuk hoger, want anno 2021
heerst er nog altijd een levensgroot taboe op seksueel geweld. En dat
moet anders, want seksueel geweld tekent levens. Vandaag doen Iris,
Gaia, Victor, Peter en Angela daarom hun verhaal. Ze zouden zomaar
uw vriendin, kind, broer, kennis of buurvrouw kunnen zijn.
LINDA AKKERMANS | NICOLE ROELANDS

‘Hij zette
seksadvertenties
en bepaalde wie mijn
klanten waren’

ILLUSTRATIES JOHN BACK

een melding zou doen bij de politie. Maar dat deed hij niet.

Iris* (28) uit Den Bosch werd
gedwongen om als prostituee
te werken. Haar pooier kreeg
4 jaar cel.

Uiteindelijk heb ik mijn vader
kunnen bellen. De politie heeft
me toen, twee weken later pas,
weggehaald. Ik wilde alleen maar
rust, maar ze bleven erop hameren dat ik aangifte moest doen. Bij
de rechtszaak was ik niet aanwezig. Het idee om hem weer te
zien; ik werd al misselijk als ik
eraan dacht. Maar hij is veroordeeld en heeft vier jaar gekregen.
In de krant stond dat ik een ton
schadevergoeding van hem kreeg,
haha! In werkelijkheid was het
7500 euro. Meneer mocht het in
maandelijkse termijnen van 20
euro terugbetalen.

Hij had me gebrandmerkt. In mijn lies
stond zijn naam. Die
naam wil ik nooit
meer uitspreken. Ik
noem hem nu de pooier, die flikker of de klootzak. Maar ik zág
zijn naam dus wel elke dag in de
spiegel. En elke keer voelde het
dan alsof hij had gewonnen.
Twee jaar lang heeft hij me gedwongen als prostituee te werken. Elke dag. Met meerdere
mannen. Al het verdiende geld
pakte hij af. Hij sloeg me, maar
nooit op plekken die in het zicht
zaten. Ja, een paar keer. Ik had me
opgesloten in de badkamer na
een ruzie. Ik was bang, zo bang.
En ineens: bam, zo de deur tegen
mijn wenkbrauw. Het litteken
zie je nog. Hij bedreigde me zo
dat ik in het ziekenhuis niks
durfde te zeggen.
Ik leerde hem kennen op een
feestje. Ik was begin 20 en wanhopig. Na een lastige jeugd – ik
werd gepest en mijn ouders belandden in een vreselijke vechtscheiding – was ik een opstandige puber. Op mijn 18de werd ik
moeder. De vader bleek nóg een
liefje te hebben. We hebben het
nog wel geprobeerd samen, maar
het ging niet. Mijn dochter ging
bij mijn moeder wonen. Ik had
geen werk, geen huis, wel schulden.
Wat moest ik? Een paar dagen
heb ik toen als escort gewerkt,
maar ik kon het niet. Al die mannen... Op dat feestje was het leuk.
Het klikte. Dacht ik. Hij kon me
wel helpen aan een huis, zei hij.
En hij hield woord. Niet veel later
had ik een eigen plek, hier in Brabant. Wat naïef van mij om te
denken dat hij dit zomaar deed.
Ik stond bij hem in het krijt.
Hij regelde alles, heeft me meer-

Ik vind ook dat de politie en het
OM steken hebben laten vallen.
Dagenlang ben ik verhoord, terwijl het overduidelijk niet goed
met me ging. Er had niemand oog
voor mij, het ging hun er alleen
maar om om hém op te pakken.
Weet je hoe pijnlijk het is om alles tot in detail te moeten vertellen aan een vreemde? Ik heb
daarom niet eens alles verteld. De
schaamte was toen nog te groot.
Als ik nu mijn verhaal zou mogen
doen, draaide hij veel langer de
bak in.

dere keren door het land verplaatst. Hij zette seksadvertenties
en bepaalde wie mijn klanten
waren. Zelfs of het met of zonder
condoom was. Met mannen van
wie ik walgde. Hij isoleerde me
van iedereen, zorgde dat ik nooit
kans had om te ontsnappen. Ik
moest hem ‘meester’ noemen en
hem smeken om wat geld voor
boodschappen. Om overeind te
blijven, begon ik drugs te gebruiken. Ik raakte verslaafd, alleen zo
kon ik het volhouden. Maar hij

bepaalde wanneer en hoeveel ik
mocht gebruiken. Dat was zijn
tactiek: zo maakte hij mij nog
meer afhankelijk.
Op het einde kon ik alleen nog
maar huilen, ik had kale plekken,
woog nog maar 45 kilo. De
meeste klanten trokken zich er
weinig van aan. Ze hadden toch
betaald? Ik herinner me één
klant die heel aardig was. Ik
hoefde geen seks met hem te
hebben. Ik heb gehoopt dat hij

‘Ik heb niet eens
alles tegen de
politie verteld;
de schaamte was
toen nog te groot’
—

Ik ben schuldenvrij, afgekickt,
heb een huisje, een fijne relatie,
heb mijn rijbewijs gehaald en het
belangrijkste: ik zie mijn kind
elke dag. Ik ben aan het studeren,
want ik wil als ervaringsdeskundige meiden gaan helpen die in
hetzelfde schuitje zitten. Ik krijg
zelf nog hulp via de maatschappelijke opvang. Daar hebben ze geregeld dat zijn naam
van mijn lijf is verwijderd. Als ik nu in de
spiegel kijk, zie ik hém
niet meer. Uiteindelijk
heb ík gewonnen.”
*De naam Iris is gefingeerd uit privacyoverwegingen.
De echte naam is bekend bij de
redactie.
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