
 “Ik ben zelf degene die 
Carl aangenomen heeft,” 
vertelt Liza. “Ik had de 

leiding over het horecagedeelte 
van een hotel en vond dat Carl 
perfect in het team paste. Hij 
had een verzorgde uitstraling 
en was beleefd en charmant 
tegen de klanten. Met zijn 
charme wist hij mij om de  
tuin te leiden. Pas na een  
paar maanden kwam ik 
erachter dat hij een wolf in 
schaapskleren was…” 
Liza beschrijft de sfeer binnen 
het team waarin ze werkte 
als ‘los en vriendschappelijk’. 
Het was gezellig en achter 
de schermen werden vaak 
grappen gemaakt. “Ja, er werd 
ook geflirt,” zegt Liza lachend. 
“We dolden met elkaar, ook 
ik deed daaraan mee. Maar 
ik heb nooit het idee gehad 
dat iemand daar iets achter 
zocht. Iedereen wist dat ik 
al een tijd een vriend had, 
Ramon, met wie ik wilde gaan 
samenwonen. We zochten 
naar een woning tussen zijn 
en mijn werk in en daarna 
wilden we trouwen. Ook Carl 
was daarvan op de hoogte, 
maar dat weerhield hem er 
niet van om dubbelzinnige 
opmerkingen tegen me te 
maken. Ik zocht er niets 
achter, vond het wel grappig.”
De band tussen Carl en Liza 
werd al snel persoonlijk. Zo 
vertelde hij al in de eerste 
weken over zijn privésituatie. 
“Hij was gescheiden en de 

meer afstand van Carl te nemen. 
Het moest wel duidelijk blijven 
dat ik zijn baas was en hij  
een werknemer.”

Carl begreep deze subtiele 
verandering in Liza’s gedrag 
echter niet en bleef toenadering 
zoeken. “Ondanks mijn goede 
voornemens liet ik me toch 
meeslepen,” vertelt Liza. “Het 
ging heel geraffineerd, steeds 
vaker legde hij beslag op mijn 
tijd. Alles wat niet klopte, 
verdrong ik of praatte ik voor 
mezelf goed. Er waren weken 
bij dat hij me elke dag belde. 
Dat vond ik soms wel veel, 
maar dan bedacht ik me dat hij 
verder niemand anders had. 
Ook had ik er soms een naar 
gevoel bij dat hij precies leek 
te weten hoe ik mijn vrije tijd 
doorbracht. ‘Leuk gehad gisteren 
op de sportschool?’ vroeg hij 
dan bijvoorbeeld. Dan vroeg ik 
me af hoe hij kon weten waar 
ik was geweest, maar dan dacht 
ik: ik zal het hem wel verteld 
hebben, ik praat ook zo vaak 
met hem! Ramon wist van mijn 

contact met Carl. Hij begreep 
dat ik vond dat ik hem moest 
ondersteunen. Dat het zo vaak 
was, daar had ik het echter niet 

over. Het leek me niet  
zo belangrijk.” 
Na vier maanden van intensief 
contact met Carl kwam de 
ommekeer bij Liza. “Hij had me 
uitgenodigd voor een etentje E

omdat hij jarig was. Hij vertelde 
me dat hij die dag niemand 
had om het mee te vieren 
en een etentje met mij zou 
deze moeilijke dag draaglijker 
maken. Ik ging overstag en liet 
me door Carl meenemen naar 
een chic restaurant. Dat hij die 
gelegenheid zou aangrijpen om 
leugens te verspreiden, had ik 
nooit verwacht.” 
Op het werk vertelde Carl aan 
collega’s dat hij in het geheim 
een relatie had met Liza. Foto’s 
die hij in het restaurant had 
gemaakt, vormden het ‘bewijs’. 
Hij drukte zijn collega’s op 
het hart er met niemand over 
te praten. Het management 
zou dit nooit goedkeuren en 
bovendien was Liza er nog niet 
klaar voor om te breken met 
Ramon, zo vertelde hij. 

relatie met zijn ex was zo 
slecht dat hij zijn vierjarige 
zoontje al bijna een jaar niet 
had mogen zien van haar. Zijn 
moeder had de kant van zijn ex 
gekozen, net als veel van zijn 
vrienden. Hij woonde in een 
troosteloze flat – zo noemde 
hij het zelf – en had eigenlijk 
niet veel meer gehad om voor 
te leven. Met hulp van een 
psycholoog was het hem gelukt 
om zijn leven weer op de rit 
te krijgen. Hij was dankbaar 
dat ik hem had aangenomen, 
zei hij keer op keer. Hij deed 
alsof ik zijn leven had gered. 
Ik voelde me gevleid dat ik 
zo’n positieve invloed op hem 
had. Als leidinggevende voelde 
ik me verantwoordelijk voor 
zijn welzijn en daarom hadden 
we na een tijdje ook na het 
werk weleens contact. Via de 
app, of we belden elkaar na 
het werk. De verhalen die hij 
me vertelde, kwamen heel 
geloofwaardig op me over. Ik 
had medelijden met hem en 
was met hem begaan.”

Geraffineerd
Op een dag merkte Liza dat 
Carl graag aan anderen liet 
weten dat hij vaak privécontact 
met haar had. “Een collega van 
me vroeg of het nog wel goed 
ging tussen mij en Ramon. 
‘Hoezo?’ vroeg ik. ‘Gewoon, 
omdat je wel erg close bent 
met Carl.’ Wacht eens even, 
dacht ik toen, hier gaat iets 
mis! Ik nam me voor om wat 

Liza werd gestalkt door haar collega

‘DE BLIK IN ZIJN OGEN MAAKTE ME BANG’
Liza (32) werd  

gestalkt door haar 
collega Carl en was 

lange tijd doodsbang 
dat hij haar iets zou 
aandoen. Ze is nog 
steeds bezig met de 

verwerking van deze 
ingrijpende periode. 

Ze heeft veel gehad aan 
het boek Eerste hulp bij 
stalking. “Ik hoop dat ik 
op mijn beurt anderen 
kan helpen door mijn 

verhaal te vertellen.” 
 

Tekst: Jet Hoogerwaard

‘Ik dacht, heel naïef, dat ik de 
situatie met een goed gesprek 
kon oplossen. Niet dus...’

Stalking risico check
Deze stalking checklist kan helpen om een inschatting te maken van 
het risico: hoe vaker ‘ja’, hoe meer risico.
 1. Is de stalking al langer dan twee weken aan de gang?
 2. Investeert de stalker veel tijd, energie en/of geld?
 3. Hebben stalker en slachtoffer een intieme relatie gehad?
 4. Heeft de stalker eerder geweld gebruikt?
 5.  Heeft de stalker aangegeven ten einde raad te zijn en geen 

andere uitweg dan geweld te zien?
 6. Heeft de stalker gedreigd met moord of zelfmoord?
 7. Heeft de stalker affiniteit met wapens?
 8. Laat de stalker heftige woede zien?
 9. Heeft de stalker spullen van het slachtoffer vernield?
 10. Is het slachtoffer erg bang voor geweld?
Heb je te maken met stalking en maak je je zorgen, neem dan altijd 
contact op met de politie voor hulp en advies. 
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Twee dagen later was Liza weer 
op haar werk, Carl was die dag 
vrij. Een bevriende collega 
sprak Liza er voorzichtig op 
aan en vervolgens ontdekte ze 

dat hij de leugen aan zeker vier 
collega’s had verteld. 
“Ik was furieus en belde Carl 
meteen op. Hij kalmeerde me 
en nodigde me uit om er de 
volgende dag bij hem thuis 
over te praten. Ik ging op zijn 
uitnodiging in. Ik dacht, heel 
naïef, dat ik de situatie met een 
goed gesprek kon oplossen. 
Niet dus. Hij deed open in zijn 
boxershort en probeerde me 
te omhelzen. ‘Ik hou van je, je 
kunt de liefde tussen ons toch 
niet ontkennen?’ zei hij erbij. 
De blik in zijn ogen maakte 
me bang. Dit gaat niet goed, 
dacht ik en ik maakte meteen 
rechtsomkeert. Achter mij in de 
verte hoorde ik hem mijn naam 
nog roepen.”
Trillend van schrik reed Liza 
naar huis. Daar ontdekte ze 
dat Carl haar in de tussentijd 
vierenzestig berichten had 
gestuurd. Ook had hij haar 
geprobeerd te bellen.
“Zijn berichten logen er niet 
om. In eerste instantie smeekte 
hij me om terug te komen, maar 
de berichten werden steeds 
intimiderender en dreigender. 
Hij dreigde zelfs met zelfmoord. 
Later die dag maakte hij me 
uit voor van alles en nog wat. 

Ik was een hoer, had hem 
verleid en voorgelogen en hij 
wenste me allerlei ziektes toe. 
Het drong tot me door dat ik 
te maken had met iemand die 

psychisch niet in orde was en 
ik werd overvallen door angst. 
Ik was zo van de kaart dat ik er 
niet aan moest denken om te 
gaan werken en Carl tegen te 
komen. Daarom meldde ik me 
ziek. Ik had tijd nodig om te 
bedenken hoe ik hiermee om 
moest gaan.”
Na een paar dagen van 
angstaanjagende berichtjes en 

familie stelde ik op de hoogte 
van mijn nieuwe nummer. Mijn 
oude telefoon gooide ik in een 
la, maar liet ik wel aanstaan. 
Zo had Carl het idee dat zijn 
berichten mij nog bereikten. 
Het gaf me rust dat ik niet de 
hele dag werd geconfronteerd 
met zijn berichtjes en 
telefoontjes. Langzaam begon ik 
te beseffen dat het niet vanzelf 
zou ophouden. Ik kon uit zijn 
berichten opmaken dat hij wist 
wat ik deed. Hij achtervolgde 
me, ik wist het zeker, en ik was 
doodsbang dat ik op een dag oog 
in oog met hem zou komen te 
staan.”

Politie
Liza maakte bij de politie 
melding van Carls gedrag. “Hij 
bleek een bekende van de 
politie te zijn en ze drukten 
me op het hart om elk incident 
meteen te melden. Het gesprek 
met de politie maakte me ook 
duidelijk dat ik Carl beter niet 
meer kon tegenkomen op mijn 
werk. Ik moest ook daar dus 
gaan vertellen wat er speelde.”
Maar Carl was haar al voor 
geweest: hij had Liza’s manager 
verteld dat ze was ingestort 
omdat hij hun geheime relatie 
had verbroken. Gelukkig kon 
Liza door middel van alle appjes 
aantonen dat de waarheid 
anders in elkaar stak en Carl 
werd per direct ontslagen. Maar 
Carl gaf Liza de schuld van zijn 
ontslag en dreigde haar iets 
aan te doen. Haar auto werd 
bekrast en ook vond Liza op een 
dag losgetrokken planten en 
bloemen in haar tuin. 
“Ik maakte overal foto’s van 
en meldde alles aan de politie. 
Zij boden me extra beveiliging 
aan, maar dat sloeg ik af. Ik was 

bang, maar wilde de angst zo 
min mogelijk mijn leven laten 
bepalen.” Teruggaan naar haar 
werkplek durfde ze echter niet 
meer. “Alleen thuis met Ramon 
in de buurt voelde ik me veilig. 

Wel met de gordijnen dicht 
en de deur stevig op slot. Na 
een maand kwam ik erachter 
hoe het kon dat Carl zo vaak 
wist waar ik was. Toen mijn 
auto gekeurd moest worden, 
ontdekte de monteur een gps-
tracker achter mijn bumper. 
Ik wist niet wat ik hoorde. Dat 
Carl zover zou gaan!”

Verhuizing
De rust keerde terug nadat 
Liza van haar werkgever een 
andere baan aangeboden 
kreeg, in een ander filiaal 
van de hotelketen. “Die kans 
greep ik met beide handen 
aan. Het is dichter bij mijn 
familie en dichter bij Ramons 
werk. Ik maak nu deel uit van 
het management, dus in feite 
heb ik zelfs promotie gemaakt. 
Een maand geleden ben ik 
begonnen, meteen nadat we 
een appartement gevonden 
hadden. Het is niet ons 
droomhuis, maar we hebben 
rust. Ramon was daar intussen 
ook wel aan toe, ook hij heeft 
eronder geleden. Hij werd 

verteerd door woede. Meer 
dan eens heeft hij op het punt 
gestaan om Carl te grazen te 
nemen, maar hij wist dat dat 
geen oplossing zou zijn. 
Deze verhuizing voelt voor 

mij niet als vluchten. Het 
zou er toch ooit van gekomen 
zijn. Door de toestand met 
Carl is alles alleen in een 
stroomversnelling geraakt. Ik 
heb gelukkig een achternaam 
die nogal veel voorkomt, 
dus ik ben niet bang dat 
Carl mij weet te vinden. Ik 
ben wel voorzichtig, zeker 
op het gebied van sociale 
media. Daarnaast vind ik het 
moeilijk om dicht bij mensen 
te komen. Ik vraag me dan 
toch af of diegene wel echt 
te vertrouwen is. Het zal tijd 
kosten voordat ik alles heb 
verwerkt, maar daar heb ik 
gelukkig hulp bij van een 
psycholoog. Soms vraag ik me 
af hoe ik het zover heb kunnen 
laten komen, maar diep 
vanbinnen weet ik dat ik het 
niet had kunnen voorzien.” L

telefoontjes van Carl speelde 
Liza open kaart met Ramon. 
Ze vertelde hem alles, ook 
over het etentje en de lange 
telefoongesprekken met Carl. 
Ramon aarzelde geen moment 
en trok meteen bij Liza in. 
“Dat stelde me gerust, want 
uit de berichten die Carl me 
bleef sturen, kon ik opmaken 
dat hij wist hoe mijn huis er 
vanbinnen uitzag. Hij was 
in mijn huis geweest! Het 
idee maakte me doodsbang. 
Ik besloot mijn buren op de 
hoogte te stellen en vroeg of ze 
mij een berichtje wilden sturen 
als ze Carl zouden zien. Een 
van hen attendeerde me op 
het boek Eerste hulp bij stalking 
– een familielid van haar had 
ook met stalking te maken 
gehad – en dat heb ik meteen 
aangeschaft. Daar stonden 
heel bruikbare tips in. Ik heb 
bijvoorbeeld meteen een 
nieuwe telefoon gekocht, met 
een nieuw telefoonnummer. 
Alleen goede vrienden en 

Meepraten of je ervaringen met stalking delen? Ga naar www.mijngeheim.nl

‘Hij deed open in zijn boxershort 
en probeerde me te omhelzen. 
Dit gaat niet goed, dacht ik’

‘Je staat er niet alleen voor’
Bianca Voerman en Cleo Brandt, auteurs van het boek Eerste hulp  
bij stalking, werken allebei bij de politie als recherchepsycholoog.  
Ze adviseren wijkagenten, rechercheurs en andere collega’s in 
moord- en zedenzaken en bij stalking en bedreiging. 
“Daarnaast geven we al jaren workshops over het aanpakken van 
stalking aan politie en hulpverleners,” vertelt Bianca. “Maar we wilden 
ook graag slachtoffers bereiken. We hebben veel heftige zaken  
meegemaakt en voelden de behoefte om onze kennis en ervaring 
in te zetten om slachtoffers te informeren. Om er te zijn voordat het 
uit de hand loopt. In de praktijk zien we dat er veel misgaat en 
dat slachtoffers het lang in hun eentje proberen op te lossen. Alle 
slachtoffers die we hebben gesproken, zeiden dat ze achteraf van 
één ding spijt hadden: dat ze niet eerder anderen om hulp hebben 
gevraagd. Met het boek geven we de boodschap: je staat er niet 
alleen voor. Er zijn meer mensen die te maken hebben gehad met 
stalking en dit zijn hun lessen en ervaringen. Je bent wel slachtoffer 
van het gedrag van iemand anders, maar ga daar niet naar leven. 
Houd de regie over je leven. Er is zo veel wat je kunt doen.”

‘ De automonteur ontdekte een 
gps-tracker op mijn bumper.  
Ik wist niet wat ik hoorde!’’
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Eerste hulp bij  
stalking, door Bianca 
Voerman en Cleo 
Brandt. Uitgeverij  
De Tijdstroom, ISBN 
978 90 5898 295 7.
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