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Reportage. Binnenkort bij ons, al sinds 2008 in Nederland: vluchthuizen voormannen

Rotterdam is een van de vier Nederlandse steden
waar mannen die bedreigd worden, terechtkunnen
in een vluchthuis. Na zes maanden moeten ze weer
op eigen benen staan. ‘Het was dit of het gekkenhuis.’

SOFIE VANLOMMEL

‘Ookmannenhebben
rechtopbescherming’

begeleiding,wegwijs indeadministratie, af een
toe eengroepsactiviteit zoals sport of eenuitje.
“Wegevenhier geenbehandeling”, zegtCurebal.
“Wezorgenerwel voordathet geweld stopt.”
Demaximale verblijfsduur is sindsdit jaar

ingekort vannegennaar zesmaanden.Danmoe-
tendemannenweeropeigenbenenstaan.Wie
daarnogniet klaar voor is, krijgt ambulantehulp.
“Wemerkendatmannenanders te langblijven
hangen”, zegtCurebal. “Wellicht zijn vrouwen
meergemotiveerdzijnomsneller te vertrekken
omdat er vakerkinderen inhet spel zijn.”

Verderkanzijweinig verschillenbenoemen tus-
senmannenenvrouwen innood. “Wehebben
bewoners van 18 tot 55, vanNederlandse en
andereorigine, slachtoffers vanpartnergeweld,
psychischof seksueelmisbruik,mensenhandel,
eerwraakofbedreigingenomwille vanhun
geaardheid.”Hetdoet erniet toeof er klappen
wordenuitgedeeldof iemandpsychologisch
geterroriseerdwordt, zegtCurebal. “Het gaat
eromof iemandpijn ervaart.”
Ibrahimnamnegenmaandengeledende

benennadathij zijnouders verteldedathij voor
mannenviel.Daarna ishij bedreigdper telefoon,

zegthij. “Ikbenafkomstiguit eenwijkwaar ieder-
een iedereenkent. Inmijngeloof enmijngemeen-
schap, deTurks-Marokkaanse,word ikmet
andereogenbekekennumensenwetendat ik
homoben.Voormijnoudersben iknietmeer
dezelfde. Ikhebhetmijnouders zelf verteld
omdat ik elkedagbangwasombetrapt teworden.
Het is zwaarom18 jaarmet eengeheimrond te
lopenen het zounogveel erger geweest zijn als ze
dat van iemandandershaddengehoord.”Hijwas
opgelucht toenhij hethenvertelde, “maarnu is
mijnverdriet groterdandeopluchting. Ik vraag
mijnogaltijd af of ikniet beter gezwegenhad.”
Tarik is pas vijf dagengeledenaangekomen.Hij

zegt dathij een langverledenvanmisbruikheeft,
eenvaderdie erop los sloeg enzijnmoeder inde
steek liet toenhij elfwas. Zijn stiefvader is agres-
sief enzijn zusjeheeft eenpsychische stoornis. Ze
klaagdehem, zozegthij, onterecht aanvoor
geweld.Depolitie geloofde zijn zus.Toenhij een
relatie kreegmet familie vanzijn stiefvader,werd
hij op straat gezet. Tarik zegt dathij niksmeer
heeft endathij zichzelfshier, op ruimeafstand
vande stad, niet veilig voelt. “Hetwasdit ofhet
gekkenhuis. Ikwil naar eenandere stad, een
nieuwestart.Gelukkig zijn. Ik zouzograageens
wetenhoedat voelt.Maar eerstmoet ik alleswat
mij overkomen is eenplaats kunnengeven.”

Geengekwetste vogeltjes
Demannendiehier indegemeenschappelijke
ruimte rondde tafel zittenenkoffie en theedrin-
kenmetkoekjes erbij, lijkenniet opgekwetste
vogeltjes.Helder leggenzeuitwaaromzehier
zijn,waar zenaartoewillen,watdat indeweg
staat.Vaakhebbenzezelf geoordeelddathun
situatie onhoudbaarwerd, zoalsFrank, die vertelt
dathij nooit andersheeft gewetendandat zijn
vaderhemsloeg. “Ikbenernuhelemaal klaar
mee.”Ofwel zijn ze letterlijk op straat gezet, zoals
Ahmet, eenTunesiërdie verliefdwerdopeen
Nederlandsemaar eens ze samengingenwonen
doorhaargeterroriseerdwerd.Hetbegonmet
scheldeneneindigde induwenen trekken. “Als je
nietnaarme luistert, zei ze, stuur ik je terugnaar
Tunesië. Ikdachtdat vrouwenhierdebaas
waren”, zegthij. “Tot iemandmij duidelijkmaakte
dathet verboden is omgeweld te gebruiken, of dat
nu tegenmannenof vrouwen is.”
Het gebeurt dat buitenlandse partners, zowel

mannen als vrouwenbang zijn omhet landuit-
gezet teworden als de relatie eindigt. In het
vluchthuis leerdeAhmet dat voor slachtoffers
vanmisbruik eenuitzonderingwordt gemaakt
voor hun verblijf. “Ik hoopbinnen eenpaar
wekennaarmijn eigenwoning te verhuizen.”

‘We geven hier geen

behandeling. We zorgen wel

dat het geweld ophoudt’

SELMA CUREBAL

TEAMLEIDER OPVANGTEHUIS ROTTERDAM

noniem, eenbeterpassendwoordvoordeze
omgevingbestaat erniet.De locatie: inde ruime
omgevingvande stadRotterdam,waardeene
buitenwijk eenkopie lijkt vandeandere.Deze
flats: twee slaapkamers, gespikkeld laminaat, een
elektrisch fornuismet vierpitteneneensofa
tegeneenkalemuur. Inhet schoenrek staanenkel
sneakers en sportschoenen, de enige indicatiedat
indezeappartementenmannenwonen.
Dit is eenvandevier locaties inNederland

waarmannen terechtkunnendiebedreigdwor-
dendoorhunomgeving. InMechelengaat straks
het eerste initiatief inons landopen (DM26/02).
NaastRotterdamzijn er sinds2008aparte vlucht-
huizen inAmsterdam,Utrecht enDenHaag.
VolgensVlaamsecijferswordt eenopde tien

vrouwenslachtoffer van familiaal geweld, bij
mannen isdat eenopde twintig.Nederlands
onderzoekzegtdat40procent vanalle slachtof-
fers vanhuiselijk geweldmannenzijn. Zoals altijd
alshet over gevoelige thema’s gaat, zijndeze cij-
fers louter indicatief.Het taboe, deangst voor
represailles of deveronderstellingdat klachten
tochniets opleverenmakendat slechts een fractie
vande slachtoffersnaardepolitie stapt. “We
wetener eigenlijkheelweinigover”, zegt teamlei-
der SelmaCurebal. “Maarwij vindendatook
mannenrechthebbenopbeschermingenveilig-
heid.Dat iswatwij hier indeeersteplaatsbieden.”
Inwonersbetalen327eurohuur, deoverheid

subsidieert 328.000europer jaar.Naaanmelding
wordt eenplanopgesteldwaarin eerst gekeken
wordtnaardefinanciële situatie: is er een inko-
men,moet er eenuitkeringaangevraagdworden,
schuldenweggewerkt?Wiepsychischeproble-
menheeft,wordtdoorverwezennaarprofessio-
nelehulp.Het opvanghuisbiedt vooral praktische
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