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Maanden of soms zelfs járen aan een stuk 
achtervolgd, lastiggevallen, bedreigd of getreiterd 
worden door je ex of een volslagen onbekende - 

het kan je leven volledig ontwrichten. 
Monica (38) en Leanne (40) werden allebei het 

slachtoffer van stalking en vertellen wat dat met 
hen heeft gedaan. Mijn Geheim verzamelde 
ook tips en handige adressen voor als je zelf 
onverhoopt te maken krijgt met een stalker.
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Er is sprake van stalking als iemand op-
zettelijk en structureel wordt lastiggeval-
len, waardoor het gevoel van vrijheid en 
veiligheid van deze persoon wordt aan-
getast. In Nederland worden naar schat-
ting maar liefst tussen de zeventigdui-
zend en tweehonderdduizend mensen 
jaarlijks het slachtoffer van een stalker. 
In tachtig procent van de gevallen gaat 
het om mannen die vrouwen lastigvallen. 
Sinds 2000 kent Nederland een speciale 
anti-stalkingswet om stalkers gericht te 
kunnen aanpakken.

Voorbeelden van stalking zijn:
 ● ongewenste brieven, e-mails, telefoon-
tjes en sms’jes

 ● opwachten, bespieden of achtervolgen

 ● dreigen met geweld

 ● het verspreiden van leugens of roddels

 ● het vernielen of beschadigen van 
eigendommen

De politie raadt aan om aangifte te doen 
wanneer het stalken zo hinderlijk wordt 
dat normaal functioneren niet meer mo-
gelijk is, of als er sprake is van strafbare 
feiten, zoals: mishandeling, bedreiging, 
huisvredebreuk, vernielingen, hinderlijk 
blijven volgen, hinderlijk ophouden op 
de openbare weg, de weg versperren of 
klemrijden met een voertuig.

‘Het beheerste mijn 
leven volledig’

Monica (38) is getrouwd met Frank (42) en heeft twee zoons 
van twaalf en elf jaar. Ze werd in haar leven maar liefst drie 

keer geconfronteerd met stalking. “Ik kon maar niet begrijpen 
dat iemand die ooit van me had gehouden nu zoiets deed.”

Handige adressen:
www.slachtofferhulp.nl (0900-0101):  
voor emotionele, praktische én juridische ondersteuning.

www.vooreenveiligthuis.nl (0800-2000):  
voor (anonieme) melding van direct en indirect geweld in huiselijke kring.

www.stichtingzijweg.nl:  
steun voor vrouwen (en hun eventuele kinderen) die te maken hebben 
(gehad) met partnergeweld en/of stalking.

I k ontmoette Thijs toen ik zestien was. Hij 
was tweeëntwintig, een stuk ouder dus. 
Mijn vriendin had hem al een keer aange-

wezen, ze vond hem zo leuk. Dat zag ik toen 
niet zo, maar toen hij interesse in me toonde, 
was ik wel vereerd. Echt verliefd ben ik nooit 
op hem geweest. Het was voornamelijk in-
teressant, zo’n oudere vriend. Ik zat nog op 
school en hij had al een ‘echt’ leven, com-
pleet met een baan en een auto. Dat is voor 
een meisje van zestien natuurlijk te gek. Met 
hem kon ik overal naartoe!
Mijn ouders vonden onze relatie maar niets, 
maar dat lieten ze niet merken. Het heeft 

ook helemaal niet zo heel lang ge-
duurd. Na een paar maanden gin-
gen we een dagje naar de Efteling 
en op de terugweg kregen we ru-
zie in de auto. Ik weet niet eens 
meer waar die ruzie over ging, 
maar hij werd ontzettend boos 
en wilde me slaan. Hij had zich-
zelf niet meer in de hand en kreeg 
iets engs. Ik verdedigde mezelf en 
kwam daarbij keihard tegen zijn 
neus aan. Het bloed stroomde er-
uit, zijn neus was gebroken. Dat 
maakte hem uiteraard nóg kwa-
der. Na een tijdje kalmeerde hij 
gelukkig en bracht hij me naar 
huis. Ik liet hem weten dat ik niet 
verder met hem wilde en ben uit-
gestapt. Thuis vertelde ik het hele 
verhaal aan mijn moeder. Zij was 
vooral opgelucht dat onze relatie 
voorbij was.

TOUW
De avond na het incident stond 
Thijs bij ons aan de deur. Hij was 
in tranen en smeekte me om bij 
hem terug te komen. Als ik dat niet 
deed, zou hij zich van kant ma-
ken, dreigde hij. Ik wist niet hoe 
ik moest reageren. Ik vond het 
zo erg en was zo bang dat hij het 
daadwerkelijk zou doen. Dat wilde 
ik niet op mijn geweten hebben. 
Mijn moeder stond in de keuken en 

hoorde wat hij verkondigde. Ze 
reageerde heel kordaat: ze pak-
te een touw en gaf dat aan hem. 
“Hier heb je een touw, dan kun 
je je direct opknopen!” riep ze. 
Thijs keek ons verbouwereerd 
aan en mijn moeder deed de 
deur dicht. Ik was volledig in pa-
niek. “Mam, straks doet hij zich-
zelf iets aan!” riep ik. Ze reageer-
de heel rustig: “Welnee, maak je 
geen zorgen. Mensen die het zo 
hard roepen, doen het écht niet.”
Vanaf die dag is Thijs me gaan 
stalken. De eerste paar keer 
dacht ik nog dat ik het me ver-
beeldde, maar het was echt zo: 
overal waar ik kwam, zag ik zijn 
auto. Hij was volledig geobse-
deerd door mij. Als ik naar school 
ging, stond zijn auto daar, en na 
schooltijd stond hij er weer. Ik 
werd er niet echt bang van, maar 
vond het wel heel erg vervelend. 
Het is bedreigend als iemand je 
zo op de huid zit, het geeft een 
heel ongemakkelijk gevoel. Hij 
sprak me nooit aan. Het enige 
wat hij deed, was mij volgen. Ik 
deed niets en negeerde het vol-
ledig. Ik durfde het niet tegen 
mijn ouders te zeggen, omdat ik 
bang was dat zij ermee naar de 
politie zouden gaan. 
Drie maanden lang bleef Thijs 
in mijn buurt en toen hield het 
van de ene op de andere dag op. 
Van een vriendin hoorde ik dat 
hij een dag voordat het stopte 
getrouwd was. Terwijl hij mij 
stalkte, had hij dus een vrien-
din gehad, met wie hij na drie 
maanden in het huwelijksbootje 
was gestapt. Daarna heb ik hem 
nooit meer gezien.

KNIPPERLICHTRELATIE
Niet lang daarna kreeg ik een 
nieuwe relatie, met Victor. Vic-
tor wist dat Thijs mij gestalkt 
had. Hij woonde tussen mijn huis 
en de school in en had een paar 

keer gezegd dat ik altijd bij hem 
kon aankloppen als er iets zou 
gebeuren of als ik bang was. Hij 
had zelfs een keer voorgesteld 
om Thijs uit z’n auto te trekken 
en hem flink in elkaar te slaan, 
maar dat heb ik tegengehouden. 
Met Victor had ik een knipper-
lichtrelatie. Zijn moeder zag het 
niet zitten tussen ons, wat het 
allemaal heel gecompliceerd 
maakte. We waren stapelgek 
op elkaar, maar hij werd door 
zijn moeder gedwongen om te 
kiezen. Drie jaar lang ging het 
aan en uit tussen ons. Toen ik in 
het buitenland stage liep, kreeg 
hij een relatie met een andere 
vrouw. Dat kreeg ik pas bij thuis-
komst te horen. Hij verbrak onze 
verkering. De vakantie die wij 
samen hadden gepland, ging hij 
nu met haar invullen. Ik was er 
helemaal kapot van. Maar men-
sen kunnen nu eenmaal verliefd 
worden op een ander, daar is 
niets aan te doen. Ik accepteer-
de het dus en wist ook zeker dat 
ik het nooit meer met hem zou 
proberen. Dit deed de deur voor 
mij definitief dicht. 
Na hun vakantie zat Victor in-
eens in het café tegenover mijn 
huis. Dat was op z’n zachtst ge-
zegd heel opmerkelijk, want we 
woonden zo’n honderd kilome-
ter bij elkaar vandaan. Toen ik 

‘EERST DACHT 
IK DAT HET 
VERBEELDING 
WAS, MAAR HET 
WAS ÉCHT ZO: 
OVERAL ZAG IK 
ZIJN AUTO’

MONICA WERD TOT DRIE KEER TOE GESTALKT

WAT IS STALKEN?
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lang aan. Victor schakelde zelfs zijn 
broers in, die mijn opa en oma lastig-
vielen met telefonische dreigemen-
ten. Toen ik dat hoorde, ontplofte ik 
volledig. Hoe haalde hij het in zijn 
hoofd? Mijn opa en oma hadden er 
niets mee te maken! Maar ook deze 
keer heb ik de politie erbuiten gela-
ten. Dat komt ook omdat ik vrij ei-
genwijs ben. Ik wilde me niet laten 
kennen. Victor mocht vooral niet 
merken dat hij mij raakte met zijn ge-
drag. Mijn opa en oma dachten er net 
zo over. En hoewel ik het heel verve-
lend vond, ben ik nooit bang geweest 
dat hij mij iets zou aandoen. Anders 
was ik waarschijnlijk wél naar de po-
litie gestapt. 
Na een tijdje ontmoette ik mijn hui-
dige man Frank. Vanaf dat moment 
liet ik Frank opnemen. Ongeveer een 
halfjaar nadat het was begonnen, 
hield het eindelijk op. Al die tijd had 
het mijn leven beheerst. Dat besef je 
achteraf, als het stopt, pas echt goed.
Een paar jaar geleden heb ik Victor 
nog een keer opgezocht. Ik ging ver-
huizen en had nog wat dozen met 

persoonlijke spulletjes van hem op 
zolder staan. Ik had alles ook gewoon 
kunnen weggooien, maar dat druiste 
tegen mijn gevoel in. Onze ontmoe-
ting was kort en heel vreemd. We 
repten met geen woord over wat er 
was gebeurd. Ik denk dat hij heeft 
gehandeld uit onmacht. Zijn moe-
der had het ons al die jaren onmoge-
lijk gemaakt om onbezorgd samen 
te zijn. Hij moest mij wel laten gaan, 
hoewel hij van me hield. Ik heb het 
idee dat hij spijt heeft van wat hij ge-
daan heeft, dat het is gebeurd in een 
vlaag van verstandsverbijstering. 
Waarschijnlijk ben ik ook daarom 
niet naar de politie gestapt. Ik voelde 
dat zijn boosheid en handelen voort-
kwamen uit verdriet.

SEKSUELE TOESPELINGEN
Inmiddels ben ik al heel lang samen 
met Frank en we zijn ontzettend ge-
lukkig samen. Vorig jaar kwam er 
echter wéér een stalker op mijn pad. 
Blijkbaar had iemand mij via inter-
net gevonden en mijn nummer ach-
terhaald. Zes weken lang werd ik ’s 

‘Een stalker voelt totaal geen empathie’
Tineke Franssen van stichting Zijweg zet zich in voor 
slachtoffers van stalking. Ze maakt dagelijks van zeer 
dichtbij mee hoe verlammend stalking kan werken.

“Wij adviseren en steunen vrouwen via e-mail. Ze kun-
nen bij ons terecht voor geestelijke ondersteuning, maar 
ook met praktische vragen, zoals: ‘Hoe doe ik aangifte?’ 
Daarnaast hebben we een landelijk netwerk van lotgeno-
tencontacten. Erkenning is namelijk heel belangrijk in het 
geval van stalking. Praten met iemand die het ook heeft 
meegemaakt, geeft heel veel kracht. We willen vrou-
wen meegeven dat stalking niet het einde van je leven 
betekent. We willen ze ‘empoweren’. Daarom organiseren 
we een paar keer per jaar Empowerment Dagen, met tal 
van workshops en nuttige informatie voor slachtoffers van 

huiselijk geweld en/of stalking. De eerstvolgende bijeen-
komst is op 30 mei in Rotterdam. 
In de meeste gevallen heeft een stalker een persoon-
lijkheidsstoornis. Het is een narcist of een psychopaat 
- iemand die totaal geen empathie voelt. Het is heel lastig 
om zo iemand aan te spreken op zijn gedrag. Het dringt 
immers niet tot hem door wat hij een ander aandoet. Als 
het stalken plaatsvindt na het beëindigen van een relatie 
waarin huiselijk geweld een rol heeft gespeeld, dan be-
lemmert het de traumaverwerking.
De laatste jaren wordt er ook veelvuldig gestalkt op in-
ternet. Je kunt jouw Facebook wel goed afsluiten voor de 
buitenwereld, maar een stalker kan natuurlijk nog steeds 
van alles over jou op zíjn Facebook of Twitter zetten. Het 
is daardoor heel, heel moeilijk aan te pakken. 

nachts gebeld en dan werden er sek-
suele toespelingen gemaakt. Ook 
mijn naam werd daarbij genoemd. 
Dat vond ik heel eng. Ik wist niet wie 
het was, het kon echt iedereen zijn. Zo 
ga je de buitenwereld dan ook bekij-
ken. Zou hij het zijn? Of hij misschien?
De eerste keer dat ik werd gebeld, 
schrok ik ontzettend en werd ik heel 
boos. Ik vroeg of de beller wel goed 
bij z’n hoofd was. De keren daarna 
nam ik op en legde ik de telefoon er-
gens neer. Ik wachtte dan net zo lang 
tot er werd opgehangen. Ik heb het 
idee dat mensen zoiets doen omdat 
ze een reactie van je willen. Die gaf ik 
niet en mijn aanpak werkte. De fre-
quentie van het bellen nam af. Als dat 
niet was gebeurd, had ik de politie in-
geschakeld.
Een stalker breekt enorm in je leven 
in en geeft je een ongemakkelijk en 
onveilig gevoel. Ik heb het nu drie 
keer meegemaakt en hoop dat het 
hierbij blijft. Bij mij heeft negeren 
alle keren gewerkt, maar ik raad ie-
dereen die bang is aan om de politie 
in te schakelen.

‘ IK BEGREEP 
ER NIETS 
VAN. HÍJ HAD 
HET TOCH 
UITGEMAAKT? 
WAAROM VIEL 
HIJ MIJ DAN 
LASTIG?’

‘ PRATEN MET 
IEMAND DIE 
HET OOK HEEFT 
MEEGEMAAKT, 
GEEFT HEEL 
VEEL KRACHT’

Ik zou graag nog een extra tip willen geven: laat nooit 
spannende foto’s of naaktfoto’s van jezelf maken, hoe 
goed je relatie ook is. Zo kun je veel ellende voorkomen. 
Dat soort foto’s kunnen je leven - tijdelijk - kapotmaken, 
bijvoorbeeld als ze in verkeerde handen vallen of door 
een kwaadwillende ex verspreid worden. Ontkleed je 
ook nooit voor een webcam, hoe spannend dat op dat 
moment ook is.
Verder raad ik mensen die gestalkt worden met klem 
aan om een dossier op te bouwen. Noteer alles, elk 
voorval, elke datum en elk tijdstip. Maak foto’s en 
bewaar bewijsstukken. Als buitenstaander kun je hier 
ook aan meewerken. Weet je dat je buurvrouw gestalkt 
wordt? Help haar dan, door bijvoorbeeld foto’s te maken 
als je de auto van de stalker weer in de straat ziet staan.”

’s avonds het licht uitdeed, belde hij 
me vanuit dat café. Hij zei niets, maar 
ik hoorde hem huilen. De volgende 
ochtend vond ik zijn foto in mijn brie-
venbus. Ik begreep er niets van. Hij 
had het toch uitgemaakt? Waarom 
viel hij mij dan lastig?

BIZAR
Het bleef niet bij die ene keer. Vanaf 
dat moment werd ik regelmatig in 
het weekend gebeld door vrouwen 
die mij volledig verrot scholden. Op 
de achtergrond hoorde ik dan een 
mannenstem, zijn stem. Het was 
duidelijk dat hij die vrouwen allerlei 
slechte dingen over mij had verteld 
en ook tijdens die scheldkanonnades 
fluisterde hij ze dingen in. Ze waren 
altijd dronken. Steeds wanneer ik ge-
beld werd, was ik vreselijk van slag. 
Dan stond ik echt te trillen op mijn 
benen. Ik kon maar niet begrijpen 
dat iemand die ooit van me had ge-
houden nu zoiets deed. Ik wist zeker 
dat onze liefde altijd oprecht was ge-
weest. Het was gewoon bizar. 
De telefonische terreur hield heel 
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I k vind het heel moeilijk om man-
nen te vertrouwen en ben niet 
voor niets al ruim zeven jaar al-

leen. Anderhalf jaar lang werd ik ge-
stalkt door mijn ex-man, die me tij-
dens ons huwelijk ook al geestelijk en 
lichamelijk had mishandeld. De angst 
die ik destijds gevoeld heb, beheerst 
mijn leven tot op de dag van vandaag.
Rond mijn twintigste kreeg ik een re-
latie met Don. Een klassiek geval van 
een ‘verkeerde man’. In het begin had 
ik dat uiteraard niet door. Mijn thuis-
situatie was niet al te rooskleurig. Ik 

heb een vrij onveilige jeugd gehad, 
met een moeder die me weinig liefde 
gaf en geen moeite had met het uit-
delen van een tik. Don gaf me aan-
dacht. Hij was lief voor me en daar 
ging ik blind voor. Maar heel geleide-
lijk verkleinde hij mijn wereldje. Ik 
had met steeds minder mensen con-
tact en hij was ziekelijk jaloers. Fami-
lie, vrienden - op een gegeven mo-
ment zag ik niemand meer. Don en 
ik hadden samen een eigen bedrijf, 
waardoor we de hele dag op elkaars 
lip zaten. Ik had geen moment voor 
mezelf, maar ik was verliefd op hem, 
dus accepteerde ik het. 

VERNEDERD
Na een jaar of vijf trouwden we en 
vanaf dat moment ging het van kwaad 
tot erger. Ik was zijn bezit geworden, 
zo voelde het. Hij kon doen en laten 
met mij wat hij wilde. Zijn jaloezie 
werd steeds erger. Ik mocht bijvoor-
beeld geen gedag zeggen tegen an-
dere mannen in de kroeg. Deed ik dat 
wel, dan zag ik hem kwaad kijken en 
wist ik dat hij me bij thuiskomst bont 
en blauw zou slaan. Eigenlijk liep het 
steevast uit de hand als hij dronk. De 
volgende ochtend had hij dan spijt. 
Dan bood hij zijn excuses aan en be-
loofde hij beterschap. Ik trapte daar-
in. Ik bleef verliefd op hem en hoopte 
ontzettend op beterschap. Nu kan ik 
me dat niet meer voorstellen, maar 
toen was het zo. 
In die tijd was ik heel eenzaam. Ik 
kon er met niemand over praten en 
vluchtte op de ergste momenten met 
wat hoognodige spullen het huis uit. 
Vaak zat ik urenlang in de auto te 
wachten tot hij afgekoeld was. Ik kon 
bij niemand terecht. Als ik wél ergens 
had kunnen aankloppen, weet ik niet 
of ik dat wel had aangedurfd. Dan 
had ik immers moeten vertellen wat 
er bij ons thuis gebeurde. En ondanks 
alles wilde ik niet bij hem weg. Ik was 
nog te gek op hem.
Het was heel heftig om lichamelijk 
mishandeld te worden, maar ook de 

geestelijke mishandeling hakte 
erin. Hij schold me bijvoorbeeld 
uit voor ‘vies, dik varken’. En hij 
zei heel vaak dat ik niets kon. 
Hij heeft me een keer zo hard op 
het bed geduwd dat ik erdoor-
heen zakte. “Zie je nou hoe dik 
je bent!” riep hij vervolgens. Dat 
deed ontzettend pijn. Ik werd 
voortdurend vernederd.
De omslag kwam toen hij me op 
een dag zo ernstig mishandelde 
dat ik voor mijn leven vreesde. 
Wat de concrete aanleiding voor 
die ruzie was, weet ik niet eens 
meer. Het was altijd iets volstrekt 
onbenulligs en altijd was er drank 
in het spel. Hij leek wel een bom 
die tot ontploffing kwam. Deze 
keer ging hij zo ontzettend te-
keer - het had geen tien minuten 
langer moeten duren, want dan 
was ik er nu niet meer geweest. 
Ik heb mijn ouders gebeld en daar 
onderdak gezocht. Ik had alleen 
mijn telefoon bij me.

ANGST
Het stalken begon meteen toen 
ik bij mijn ouders zat. Scheldend 
en tierend stond hij voor de deur 
en we durfden niet open te doen. 
Een halfjaar lang heeft hij ons op 
die manier in zijn greep gehou-
den. We probeerden het te nege-
ren, in de hoop dat hij ermee op 
zou houden. 
Na een halfjaar kreeg ik een eigen 
flatje in een andere woonplaats 
toegewezen. Ik kon opnieuw be-
ginnen! Maar binnen de kortste 
keren wist hij mijn nieuwe adres 
te achterhalen en begon het stal-
ken opnieuw. Als het donker 
werd, zat hij in zijn auto voor mijn 
huis. Hij schreeuwde dat hij me 
wilde spreken en dat hij me terug 
wilde. Hij was zó boos, dat zelfs de 
buren er niets van durfden te zeg-
gen. Ik vond het echt doodeng. 
Ik heb het nog even aangekeken, 
maar werd zo bang dat ik uitein-

delijk de politie heb ingeschakeld. 
Negeren hielp blijkbaar niet en 
dit hield ik niet langer vol. De po-
litie is vervolgens gaan patrouil-
leren en steeds wanneer ze hem 
aantroffen, stuurden ze hem weg. 
Na een jaar gaf hij het op. In to-
taal had hij me toen anderhalf jaar 
lang gestalkt. Het heeft heel lang 
geduurd voordat ik durfde te ge-
loven dat hij echt niet meer terug-
kwam. Beetje bij beetje bouwde 
ik een nieuw leven op, mét vrien-
den deze keer. Het was ontzet-
tend fijn om er eindelijk eens met 
anderen over te kunnen praten. 

OVERWINNING
Ik ben vernederd tot op het bot 
en zit al jaren in therapie. Hoewel 
het nu een heel stuk beter met 
me gaat, heb ik een flink litteken 
overgehouden aan die periode. 
Het is heel fijn dat de politie me 
destijds geholpen heeft, maar 
wat mij betreft hadden ze hem 
mogen oppakken. Dat mag in 
Nederland echter niet. Het moet 
echt volledig uit de hand lopen 
voordat ze iets mogen onderne-
men. Ik miste ook een stukje per-
soonlijke begeleiding. Ze stuur-
den hem steeds weg, maar er 
kwam niemand bij me langs om 
te vragen hoe het met me ging. 
Vijf jaar nadat het stalken was ge-
stopt, kwam ik Don weer tegen 
op een reünie. Hij kwam naar 
me toe en wilde me een hand ge-
ven om het achter ons te laten. 
Ik accepteerde zijn hand, maar 
meteen daarna begon hij mij 
verwijten te maken. Toen ben ik 
ontploft en heb ik hem eindelijk, 
na al die jaren, eens flink de waar-
heid gezegd. Dat was hij niet ge-
wend en ik zag dat hij schrok. Hij 
liep weg en liet mij trillend ach-
ter. Voor het eerst in mijn leven 
kon ik hem aan. Voor mij voelde 
dat als een afsluiting. Ik liet niet 
langer met me sollen. 

‘Bijna was ik er niet 
meer geweest’

Nadat ze jarenlang geestelijk en lichamelijk is mishandeld, 
vindt Leanne (nu 40) eindelijk de kracht om bij haar man 
Don weg te gaan. Maar Don laat het er niet bij zitten en 

blijft haar achtervolgen en bedreigen…

LEANNE SLOEG OP DE VLUCHT VOOR HAAR MAN

 ● Doe aangifte bij de politie.

 ● Ga nooit in op verzoeken 
om iemand te ontmoeten.

 ● Verwijder persoonlijke 
informatie van internet.

 ● Breng je omgeving op de 
hoogte van het stalken.

 ● Wees onvoorspelbaar in je 
routines en neem bijvoor-
beeld een andere route 
naar je werk.

 ● Neem een geheim telefoon-
nummer en e-mailadres. 

 ● Bewaar al het bewijsmate-
riaal, zoals e-mails, sms’jes 
en brieven.

 ● Schaf een alarmsysteem of 
videobewakingssysteem 
aan.

 ● Noteer alle voorvallen in 
een dagboekje.

 ● Wees heel duidelijk tegen 
de stalker. Nee is nee!

TIEN TIPS
BIJ STALKING

‘DE ANGST DIE IK 
DESTIJDS VOELDE, 
BEHEERST MIJN 
LEVEN TOT OP 
DE DAG VAN 
VANDAAG’
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