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LOTTE RENSEN:
‘DE MOORD OP
MIJN HUISGENOOT
GAF FEMICIDE
EEN GEZICHT’

In Nederland wordt bijna elke week
een vrouw vermoord door haar
(ex)-partner. Lotte Rensen zet zich
al jaren in om hier verandering in
te brengen. Afgelopen september
kwam femicide plotseling heel
dichtbij toen Lotte’s oud-huisgenoot
werd doodgestoken door haar ex.
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Doodgestoken

6
“IK ZET ME AL jarenlang in om geweld

tegen vrouwen te bestrijden. Sinds mei
dit jaar doe ik dat vanuit mijn functie bij
Atria, kennisinstituut voor emancipatie
en vrouwengeschiedenis. Zo zijn we
op dit moment bezig een dossier op
te bouwen met alles wat we tot nu
toe weten over femicide (vrouwen die
vermoord worden omdat ze vrouw zijn),
zowel in Nederland als internationaal.
Samen met Rutgers hebben we het
programma Act4Respect ontwikkeld
dat zich richt op het voorkomen van
gendergerelateerd geweld.”

“Op woensdag 8 september kreeg ik van
een bevriende journalist de vraag of wij
weten wat er met de kinderen van femicide slachtoffers gebeurt. Wij hadden
geen idee, dus stuurde ik haar de gegevens van mijn oud-huisgenoot Clarinda,
die bij de Raad van de Kinderbescherming werkte en een carrière in de jeugdzorg had. Zij zou vast kunnen helpen.
Een paar uur later las ik in een nieuwsbericht over een femicide geval in Den
Bosch: moeder van 34 doodgestoken op
straat door haar ex-partner in het bijzijn
van hun eenjarige kind. Dat was diezelfde ochtend gebeurd. Ik stuurde de link
door naar de journalist met daarbij: ‘Dit
is weer zo’n voorbeeld, hopelijk kan
Clarinda je hierbij helpen.’ Een paar
dagen later viel mijn oog op een Instagram-post artikel over die femicide in
Den Bosch: ‘Jeffrey (31) wilde gospelzanger worden, maar toen stak hij zijn
Utrechtse ex-vriendin Clarinda (34)
dood. Wat is er misgegaan?’ Op dat
moment draaide mijn maag zich om.
Alle alarmbellen gingen af. Vol ongeloof
googelde ik haar volledige naam. Nog
geen seconde later keek het mooie,
lachende gezicht van mijn oud-huisgenoot mij vanaf het scherm aan. Daarnaast een foto van haar ex met een zwart
balkje over zijn ogen. Bovenaan de zoekresultaten stond een artikel dat ze op
gruwelijke wijze was vermoord. Ik begon
over mijn hele lijf te trillen en barstte in
huilen uit. Ik dacht direct aan haar familie, in het bijzonder aan haar dochter. Al

jarenlang doe ik er met veel bevlogenheid alles aan om dit geweld terug te
dringen, en dan gebeurt het zo dichtbij.
Opeens had femicide een voor mij
bekend gezicht.”

Wereldverbeteraar

“Ik leerde Clarinda jaren geleden kennen
toen ik in ons studentenhuis de kamer
naast die van haar kreeg. Vanaf de eerste
ontmoeting was het dikke mik. Clarinda
was een prachtige vrouw, altijd tot in de
puntjes verzorgd, heel zorgzaam, betrokken, slim en ambitieus. Ze was ook een
echte wereldverbeteraar. Toen ik in 2016
een magazine maakte over dit thema
voor mijn platform Ambitieuze Meisjes,
heb ik haar geïnterviewd. Clarinda werkte in die tijd voor Jeugdbescherming
waar ze gezinnen begeleide die in een
kwetsbare situatie zaten. Voor haar
Master deed ze onderzoek naar eerwraak,
een vorm van femicide, onder Turken
in Nederland. Ze ontdekte dat hun
culturele normen en waarden die van
generatie op generatie worden doorgegeven nauwelijks veranderen. Ze vroeg
zich dan ook af of we vrouwen niet juist
kwetsbaar maken door emancipatieprogramma’s. Worden ze zo niet eerder
slachtoffer van geweld? Bij Atria willen
we een vervolgonderzoek opzetten
vanuit haar hypothese. Clarinda heeft
ons geïnspireerd en we nemen haar
gedachtengoed mee in de ontwikkeling
van onze nieuwe programma’s. Op deze
manier willen we haar inzet voor de
vrouwenemancipatie postuum eren.”
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Monsterlijke daad

“De laatste jaren had ik vooral via social
media contact met Clarinda. Na de
moord las ik in de media artikelen die
suggereerden wat er aan deze gewetenloze
daad vooraf is gegaan. Daar wil ik verder
niet op ingaan, uit respect voor de nabestaanden, en om de strafzaak die nog
volgt. Ondertussen staan Clarinda’s volledige naam en herkenbare foto overal bij.
Ik stoor me sowieso heel erg aan de
berichtgeving als het gaat om femicide.
De focus ligt vaak op de dader. Ook in
het geval van Clarinda werd er geschreven
over zijn werk en zijn toekomstdromen,
allemaal om hem menselijker te maken.
Terwijl het een monsterlijke daad is. Tegelijkertijd staat er over Clarinda niet meer
dan alleen ‘moeder met kinderwagen’. Zij
was ook zeker moeder, en het ergste is dat
een kind in een klap geen moeder meer
heeft. Maar waarom ging het niet over
haar dromen? Waarom stond nergens wat
voor fantastisch mens zij was? Op social
media stelden veel mensen diezelfde
vragen. Daarom voelde ik de noodzaak
om een bericht met het interview uit 2016
te delen via LinkedIn, in een poging de
wereld te laten weten dat Clarinda een
gigantische maatschappelijke impact had
door wie ze was, door haar onderzoek en
haar werk. Er wordt iemand weggerukt,
niet alleen uit een gezin, maar uit deze
maatschappij. Waar is de massale verontwaardiging hierover? Dit mag niet weer
na een enkel nieuwsbericht vergeten
worden, zoals iedere keer gebeurt.”
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Protest

“Hopelijk kunnen we op 28 november
samen het verschil maken tijdens het
protest tegen femicide op de Dam in
Amsterdam, dat we samen organiseren
met onder andere UN Women. Ik hoop
dat de Dam die dag volstaat, met vrouwen én mannen. Dat niemand langer
wegkijkt of partnergeweld probeert te
bagatelliseren, wat nu vaak gebeurt.
Maar ook dat de politiek eindelijk oog
heeft voor de grote ramp die zich in ons
land afspeelt, en er actie wordt ondernomen. Ondanks dat het een nationale
ramp is, gebeurt er nu helemaal niks.
Onbegrijpelijk! Nederland staat in
Europa in de top drie van landen waar
femicide het meeste voorkomt. Hopelijk
kunnen we er uiteindelijk voor zorgen
dat meisjes en vrouwen zich overal, maar
in het bijzonder thuis, veilig voelen. En
dat ze niet meer de angst hoeven te voelen vermoord of verkracht te worden.”
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DIT MOET JE

WETEN OVER
FEMICIDE
1. OPVATTINGEN OVER MANNELIJKHEID EN VROUWELIJKHEID
SPELEN CRUCIALE ROL
Lotte: “Femicide staat voor vrouwen die
vermoord worden voor het feit dat ze
vrouw zijn. Vrouwen die zich gedragen op
een manier die buiten de zogenaamde
‘gedragsvormen’ vallen. Waar jongens
nog vaak geleerd wordt stoer te zijn en
dat ze niet mogen huilen, worden meisjes
geleerd lief, zorgzaam en niet te aanwezig
te zijn. Uit onderzoek blijkt dat dit soort
opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid een cruciale rol spelen bij het
ontstaan van gendergerelateerd geweld.
Samen met Rutgers hebben we vanuit
Atria het programma Act4Respect opgezet dat zich richt op het voorkomen van
gendergerelateerd geweld. Uit onderzoek
dat we hebben gehouden blijkt dat een
op de tien jongeren slaan om respect af
te dwingen van een partner acceptabel
vindt. Alleen daaruit blijkt al dat preventie
begint bij het opvoeden van de jonge
generatie. Gedachtenpatronen dat als
een vrouw vreemdgaat, je haar mag slaan
of erger of een meisje geen sex mag
weigeren, moeten doorbroken worden.”
Meer info: act4respect.nl

2. HET MOMENT DAT EEN
RELATIE UITGAAT IS VOOR DE
VROUW DE MEEST GEVAARLIJKE
PERIODE
“Als de vrouw de relatie verbreekt, probeert de man eerst door dwangmatige
controle of stalking weer grip te krijgen op
zijn vrouw. Lukt dat niet, dan wordt er
gedacht: als ze niet mijn vrouw wil zijn,
dan mag helemaal niemand haar hebben,
en slaan de stoppen door. Het patroon
begint meestal niet met fysiek geweld,
maar met kleinerende opmerkingen. In
een ruzie wordt de schuld altijd bij de
vrouw gelegd, terwijl ze eigenlijk heel
goed weet dat het aan de ander ligt: dat
heet gaslighting. Het is daarom heel
belangrijk dat vrouwen dit soort zaken
goed registreren voor zichzelf. Zo kun je

waarnemen of het opbouwt en steeds
extremere vormen aanneemt. Verder zien
we dat er gemiddeld 33 geweldsmomenten plaatsvinden voordat een vrouw
aangifte durft te doen. Voor veel vrouwen
voelt aangifte als een stap te ver. Tegelijkertijd is het door victim blaming voor veel
vrouwen normaal om geweld te bagatelliseren.” Voor advies en hulp: veiligthuis.nl

3. IN NEDERLAND WORDT
WEKELIJKS EEN VROUW
VERMOORD
“En dan telt het CBS alleen nog maar de
vrouwen mee die gehuwd waren. En niet
de vermoorde vrouwen met een vriendje of
gemarginaliseerde groepen als sexwerkers en trans vrouwen. Lang niet alle gevallen worden dus geregistreerd. In plaats
dat 1 keer in de 10 dagen een vrouw wordt
vermoord door haar ex of partner, kunnen
we dus wel stellen dat dit wekelijks gebeurt.
In de media lees je vaak dat het gaat om
een ‘familiedrama’, ‘conflict in de relationele sfeer’, of ‘crime passionnel’. Het is belangrijk dat we het beestje bij de naam noemen. Het gaat om femicide, het is moord.”

4. GEEF VROUWEN NIET
DE SCHULD
“Er rust een taboe op partnergeweld.
Hierdoor worden de schuld en verantwoordelijkheid vaak bij de vrouw gelegd.
Zo lees ik veel reacties als ‘Waarom is ze
niet eerder bij hem weggegaan?’ Terwijl
er maar één iemand is die schuld en verantwoordelijkheid draagt, en dat is degene die het geweld pleegt. Wees je ervan
bewust als je dit soort vragen stelt. Hiermee maak je de drempel voor vrouwen
om hulp te zoeken alleen maar hoger.
Ook wordt vaak gedacht dat het alleen in
bepaalde culturen of klasse voorkomt,
maar het gebeurt overal. Juist door deze
aanname, zie je dat het taboe om hulp
te zoeken onder witte, hoogopgeleide
vrouwen alleen maar groter is.”

5. HET IS TIJD VOOR ACTIE
“Rutte noemde partnergeweld laatst de
schaduwpandemie, maar er wordt geen
extra geld vrijgemaakt om deze pandemie
te bestrijden. Ondertussen lopen de cijfers
op. We hebben een Nationaal coördinator
tegen geweld tegen vrouwen nodig, die
zorgt voor de invoer van gendersensitief
beleid, een goede registratie van de cijfers
en extra investering in de hulpverlenende
instanties. Hopelijk wordt er door het protest op de Dam in Amsterdam 28 november aanstaande naar ons geluisterd.”

