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Introductie

Het is inmiddels alweer een groot aantal jaren geleden dat we
voor het eerst met het onderwerp stalking in aanraking kwamen. Dat was vanwege ons werk als psycholoog bij de politie.
We werden steeds vaker gevraagd om advies: hoe een stalker
te stoppen? Dit ging om stalkers van gewone mensen, maar
ook stalkers van hoogwaardigheidsbekleders. Daarnaast stonden we soms – te vaak – naast onze politiecollega’s in zaken
waarin een man zijn ex-partner om het leven had gebracht.
Als we in het verleden van deze man en vrouw gingen spitten,
zagen we vaak een geschiedenis van stalking. Dat frustreerde
ons ongelooflijk. Hadden we dit geweten! Hadden we iets kunnen betekenen? Als, als, als.
We gingen op zoek naar goede en duidelijke informatie in de
bibliotheek en op internet, maar kwamen er tot onze schrik
achter dat er – buiten vooral Engelstalige wetenschappelijke studies – maar weinig te vinden was. Er was nog geen
‘stalking stoppen voor dummies’ uitgegeven of een heldere
internetpagina met eerstehulptips. Terwijl dat soort handvatten hard nodig zijn. Bittere noodzaak zelfs. Stalkers stoppen
meestal niet vanzelf. We zijn ons rot geschrokken hoe vasthoudend stalkers kunnen zijn en hoe moeilijk slachtoffers het
hebben om ze het hoofd te bieden. Niet zelden komt het zo ver
dat mensen zich van ellende terugtrekken in huis. Moedeloos
en radeloos na de zoveelste mislukte poging om de stalker uit
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te leggen dat hij moet stoppen. En dan hebben we het nog
niet eens over de gevallen waar het escaleert tot geweld.
Door onze ervaring bij de politie en mét de inmiddels opgedane kennis vanuit wetenschappelijke literatuur die permanent in
ons hoofd rondkabbelde, wilden we iets bijdragen om geweld
door stalkers te voorkomen. Dit boek is onze poging.
We wilden een boek schrijven dat voor iedereen die met stalking te maken heeft leesbaar en bruikbaar is. Van slachtoffer
tot professional. In de hoop dat jij als slachtoffer daar je voordeel mee kunt doen en de controle over je leven kunt terugpakken. We weten namelijk hoe moeilijk het is. We weten dat je
je hopeloos kunt voelen als je met een stalker te maken hebt.
Het gevoel dat niks helpt. We hopen dat dit boek wel helpt. Al
is het maar een beetje.
We hebben in de loop der jaren een hoop kennis verzameld
op het gebied van stalking en duidelijke en praktische ideeën
over wat je in deze zaken wel en soms vooral niet moet doen.
Ondanks onze dwarse inborst zijn we grote fans van samenwerking en communicatie. Ons is gebleken dat geen persoon
of instantie stalking alleen kan aanpakken. De beste resultaten
worden geboekt als iedereen hetzelfde doel nastreeft. Waar
het ook maar even kan, propageren we dat dan ook. Ga met
elkaar in gesprek. Slachtoffer, familie, vrienden, maar zeker
ook: professionals. En neem ons boek gezellig mee. Citeer eruit of sla ermee. Doe wat je wilt. De enigen die niet met elkaar
in gesprek moeten gaan, zijn stalker en slachtoffer. Die zijn
uitgepraat.
We hebben zelf de eerste stap tot een gesprek gezet. We spraken met zowel professionals, stalkers als slachtoffers. Je kunt
de lessen, tips en verhalen van hen allemaal in dit boek terugvinden.
Bianca Voerman en Cleo Brandt
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