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Tegen geweld
is meer nodig
dan subsidie

D
eze week vindt in
Nederland de internati-
onale World Conference
of Women’s Shelters
plaats met als motto
Connect and Act to end
violence against women.
De directeur van de Blijf
Groep, een van de
grootste organisaties

voor vrouwenopvang in Nederland, is medeor-
ganisator. Maar is het zo goed gesteld met de
vrouwenopvang in Nederland? Onderdeel van
de conferentie is een studiebezoek aan een
vrouwenopvanghuis in Nederland. Misschien
is het goed om het opvanghuis van de Blijf
Groep in Heemskerk te bezoeken? De Neder-
landse overheid is niet van plan zich misstan-
den in de Nederlandse vrouwenopvang aan te
trekken. Zou internationale druk kunnen hel-
p e n?
Twee maanden geleden ontvluchtten drie
vrouwen het blijf-van-mijn-lijf huis in Heems-
kerk. Het was er smerig, er heerste schurft, er
vond prostitutie plaats en de vrouwen werden
niet of nauwelijks begeleid naar zelfstandig-
heid buiten de opvang. Vrouwen moesten
bedelen om eten voor hun kinderen te kopen.
Klachten hierover werden beantwoord met
i nt i m i d at i e .
Radio 1 en het Noordhollands Dagblad b e s te e d -
den aandacht aan de situatie van de vrouwen.
De stichting Femmes for Freedom ging met de
vrouwen naar de gemeente Haarlem, die ver-
antwoordelijk is voor het toezicht. De staats-
secretaris van VWS werd aangesproken op de
zaak door de PvdA en de SP, die om een onaf-
hankelijk onderzoek vroegen.
Inmiddels zijn we twee maanden verder. Twee
van de drie vrouwen zitten nu noodgedwongen
weer in dezelfde opvang, een omdat de
gemeente haar – met twee jonge kinderen –
dwong te kiezen tussen terug naar deze opvang
of de daklozenopvang; de andere omdat de
Jeugdzorg haar kinderen uit huis plaatste en

De overheid geeft gul aan de Blijf Groep, zoals de Blijf-van-
mijn-lijf huizen nu heten. Er is ook een mooi congres
(entree 500 euro), maar Shirin Musa wil iets anders.

„Als je nou gewoon meewerkt,
dan is het zo voorbij.”Dat zei de
man die Anke Laterveer (35) de kle-
ren van het lijf trok. Een date die ze
meermaals had verzocht haar huis te
ve r l a t e n .

Anke voelde zich niet gehoord
door de politie en schreef het daar-
om van zich af in een blog (22 okto-
ber): „Ik moet mijn bed weer terug-
veroveren. Daar waar hij lag alsof het
van hem was. Mijn lakens gooi ik
weg. Vernedering was je er zelfs op
90 graden niet uit.”

Ook in Pa uw deed ze afgelopen
donderdag haar verhaal. „Het eni-
ge wat ik nog kon denken is: ik moet
hier levend uitkomen, terwijl mijn
leven helemaal niet op het spel
stond, maar dat is kennelijk wat je
hoofd doet. Voor mij ging het alleen
nog maar daarover en dan raak ik in
een soort f re e ze .”

Met een kennis initieerde ze ver-
volgens #zeghet op Twitter, de
hashtag werd snel trending. Onder
deze noemer roept ze vrouwen op te
vertellen over seksuele intimidatie:
van een ongewenst verzoek tot een
drankje van een stagebegeleider tot
keel dichtknijpen.

Niet alleen slachtoffers, maar ook
Kamerleden als Gert-Jan Segers
sloegen daarop aan. Hij twittert een
pagina van Tro u w door met schok-
kende cijfers: 55 procent van de
vrouwen in de EU zegt te maken
gehad te hebben met seksuele in-
timidatie, 33 procent met geweld.

Maandag werd ook de campagne
‘Verbreek de stilte’gelanceerd.
Op de site verbreekdestilte.nl belo-
ven Slachtofferhulp Nederland en
het ministerie van Volksgezondheid
dat mensen teruggebeld worden als
ze hun verhaal doen. Er staan ook
tips op, zoals: „Het is raadzaam om
je zo snel mogelijk lichamelijk te la-
ten onderzoeken. Het liefst binnen
72 uur. Om vast te stellen of je licha-
melijke gevolgen hebt overgehou-
den én om bewijsmateriaal veilig te
stellen voor een eventueel strafpro-
ces en schadevergoeding.”

zei dat ze haar kinderen alleen terug zou kun-
nen krijgen als ze terug zou gaan.
Wacht even, wat gebeurt hier nu? Drie vrouwen
brengen de moed op om te klagen over de
behandeling die hun ten deel valt en vooral
over de afhankelijkheid waar ze door de gesub-
sidieerde hulpverlening in gehouden worden.
Hun klachten zijn geen onzin, vraag het aan SP-
Kamerlid Saadet Karabulut, SP-raadslid Sibel
Ozogul of de journalist van het N o o rdh o ll a n d s
D agblad. Of aan de Blijf Groep zelf, die een deel
van de klachten toegaf.
Maar wat is het gevolg? De gemeente Haarlem
is tevreden met de toezegging van de Blijf
Groep dat er een onder zoek komt. De staats-
secretaris belt met de Blijf Groep en schrijft

hun reactie over. Een onafhankelijk onderzoek
is volgens hem niet nodig, want het onderzoek
in opdracht van de Blijf Groep is onafhankelijk.
En wie praat er met die vrouwen? De Haar-
lemse wethouder één keer, alleen omdat we op
de stoep stonden en niet weggingen. De staats-
secretaris van VWS niet. De Blijf Groep stuurt
een advocaat op de klokkenluidster af (gelooft
u nog dat het onderzoek in opdracht van de
Blijf Groep ‘o n a fh a n ke l i j k ’ is, zoals de staats-
secretaris stelt?). De vrouwen staan dus in de
ko u .
Dit is niet de eerste keer. In 2012 concludeerde
een onderzoek naar wantoestanden in het ‘hel-
huis’ Hilversum dat er niet tot onvoldoende
extern toezicht was. Op klachten vanaf 2007
(sic!) werd door de gemeente en de landelijke
federatie ‘niet doorgepakt’. Femmes for Free-

De directeur van de Blijf Groep
(‘Thuis in huiselijk geweld’)
verdient meer dan de premier

Van schaamte tot
de actie # ze g h e t
Slachtoffers van
seksuele intimidatie
spreken zich uit
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dom heeft signalen dat de situatie
ook bij andere opvanginstellingen
dan de Blijf Groep niet in orde is en

doet hier verder onderzoek naar.
Dit falen van de overheid gaat ons alle-

maal aan. De Blijf Groep alleen kreeg vorig
jaar 14 miljoen euro subsidie. De directeur ver-
dient meer dan premier Rutte (162.00 tegen
144.000 euro - u kunt het nakijken in het jaar-
verslag. En o ja, de entree om aanwezig te zijn
bij de World Conference of Women's Shelters is
500 euro, staat ook gewoon op de website.)
Maar de vrouwen moeten bedelen. Als iemand
de moed heeft om te klagen, gaan de klachten

in de doofpot. De overheid is niet geïnte-
resseerd in de echte situatie van deze
vrouwen, noch in de vraag hoe ons
belastinggeld wordt besteed.
De Blijf-van-mijn-lijf huizen zijn ont-
staan uit de feministische strijd. Helaas
zien we nu dat de vroegere feministen
zich tevreden wentelen in hun subsidie-
bad en hun gebeukte zusters laten stik-
ken. De naam Blijf Groep zegt het al: het
bedrijfsproces staat centraal, niet het

slachtoffer. ‘Thuis in huiselijk geweld’, luidt de
slogan. We zijn het erover eens dat geweld
tegen vrouwen een maatschappelijk probleem
is. We staan voorop om mooie internationale
verklaringen af te leggen. Maar als we een mis-
stand in Nederland moeten oplossen, kijkt de
overheid weg nadat ze haar subsidieoffer
gebracht heeft. Dat is ook een maatschappelijk
probleem. Wat voor trauma’s zullen de kinde-
ren van deze vrouwen hebben als ze
opgroeien? Wij betalen als samenleving de
rekening als we blijven wegkijken van deze
vrouwen en hun kinderen.

Shirin Musa is directeur Femmes for Free-
dom/Defending Women’s Rights, een stichting
die opkomt voor vrouwenrechten en voor vrou-
wen die gevolgen ondervinden van huwelijkse
g e va n g e n s c h a p.IL
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