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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

Partnergeweld kan iedereen overkomen. Elke week sterft zowel in België als in 

Nederland minstens één vrouw aan de gevolgen van extreem partnergeweld. In Als 

liefde overleven wordt schetsen de auteurs aan de hand van het levensverhaal van Titi 

de eerste tekenen van misbruik, de manipulatieve strategieën van de dader en de 

langdurige gevolgen. Daarnaast lees je hoe je als buitenstaander de slachtoffers kunt 

helpen en hoe je leert praten over partnergeweld. 

 

Titi’s waargebeurde verhaal neemt je mee naar een wereld die erger is dan fictie, maar 

keihard bewijst hoe de werkelijkheid kan lopen. Het beschrijft een proces van jarenlange 

terreur, waarbij Titi transformeert van een sterke, onafhankelijke vrouw in een bang, 

onderdanig wezen. Tot ze uiteindelijk de moed vindt om te vertrekken, haar wonden 

likt, op zoek gaat naar een nieuwe identiteit en haar leven opnieuw vormgeeft. 

 

Als liefde overleven wordt is er voor iedereen die met (niet-)fysiek partnergeweld te 

maken heeft. Zowel slachtoffers, geweldplegers, omstanders als professionals vinden in 

dit boek bruikbare informatie om partnergeweld een halt toe te roepen. 

 

Over de auteur: 

Triene-Mie Le Compte is ervaringsdeskundige. Ze wil meer bewustzijn creëren voor de 

onzichtbare epidemie van (niet-)fysiek partnergeweld. 

 

Anne Groenen is doctor in de criminologische wetenschappen en familiaal bemiddelaar. 

Ze is werkzaam bij 2shine2 en is de verantwoordelijke van expertisecentrum Resilient 

people van het UCLL. 

 

Inzien: 

https://www.pelckmanspro.be/als-liefde-overleven-wordt.html  

 

Extra/Recensies: 

 

http://www.trienelecompte.com/artikels/ 

 

Video: Als liefde overleven wordt https://www.youtube.com/watch?v=_7HTE38Z7bc  

 

Een moedige getuigenis van een bijzonder veerkrachtige vrouw. Dit boek brengt ook een 

boodschap van hoop en toont aan dat er zelfs in de meest benarde situatie een uitweg is. 

Maar ook is het een oproep om aandacht te hebben en niet onverschillig te zijn voor je 

naaste omgeving. 

-Recensie via bol.com 
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