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Doen alsof je belt, sleutels als boksbeugel. Het is niet
normaal dat vrouwen zich beschermen op straat
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voelen zich onveilig, oplossing ligt bij mannen

’Ik heb het gezicht van een dader’
Na de gewelddadige dood van de Britse Sarah Everard (33) laait ook in Nederland de discussie op over de aanpak van geweld tegen vrouwen. Drie deskundigen zijn het met elkaar eens: de oplossing ligt bij mannen.
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Op weg naar
huis werd ik
lastiggevallen. Ik
was bijna thuis,
maar heb nog
een kwartier
rond gefietst

Annemarie de Jong
a.de.jong@mediahuis.nl

„Op weg naar huis werd ik laatst
lastiggevallen. Ik was bijna thuis,
maar heb nog een kwartier rond
gefietst. Over mijn schouder kijkend. Het is belachelijk, maar ik
maakte een inschatting van de
situatie en wilde niet dat hij zag
waar ik woonde. Soms denk je:
’Ben ik nou aan het overdrijven?’
Maar je weet het gewoon niet”,
vertelt Emmi Schumacher van
Stichting Stop Straatintimidatie.
Veel vrouwen voelen zich onveilig op straat. Ze lopen met een
sleutelbos als boksbal tussen hun
knokkels geklemd. Op sneakers,
om hard weg te kunnen rennen. Of
ze fietsen snoeihard. Liefst met een
kettingslot om het stuur, om een
belager van je af te slaan. Je draagt
geen rokje. Belooft altijd een berichtje te sturen als je veilig thuis
bent. Je gaat nepbellen als je het
gevoel hebt dat er een man achter
je loopt. Schumacher: ,,Heel veel
mannen zijn zich er niet van bewust dat vrouwen zo moeten denken. Zelf maken zij zich geen zorgen als ze ’s avonds over straat
gaan.”
De dood van de Britse Sarah
Everard heeft grote impact. Na een
bezoek aan een vriendin liep ze ’s
avonds naar huis. Daar kwam ze

nooit aan. Haar lichaam werd een
week later gevonden in een bos op
anderhalf uur rijden van Londen.
De vermoedelijke dader is een
politieman. Het roept de herinnering op aan Anne Faber. De 25jarige Utrechtse studente die op 29
september 2017 bij Soest vermist
raakte tijdens een fietstocht. Haar
lichaam werd later gevonden, ze
was verkracht en gedood.
„De moord op Sarah Everard
bevestigt ieders grootste nachtmerrie. Het gevoel is: dit had mij ook
kunnen overkomen”, zegt Laura
Adèr van Fairspace, een organisatie
die strijdt voor een veilige openbare ruimte. ,,Vrouwen zeggen massaal: ’We zijn het zat. We voelen
ons onveilig op straat en nemen
allerlei maatregelen om onszelf te
beschermen. Het is de omgekeerde
wereld.”
Op sociale media wordt het bericht ’Text me when you get home’
massaal gedeeld. Net als het bericht waarin de zin ’Protect your
daughter’ is doorgestreept en vervangen door de regel: ’Educate
your son’. Adèr: „Vrouwen leren al
van jongs af aan zich aan te passen.
Ga niet in je eentje over straat,
zorg dat je voor het donker thuis
bent. We sturen meisjes op zelfverdediging. Maar het is symptoombestrijding. Je probeert het meisje
te beschermen voor het echte probleem: mannen die vrouwen lastig
vallen en geweld plegen. Leer jon-
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Strafbaar

In de Tweede Kamer ligt een
initiatiefwetsvoorstel waarin
straatintimidatie wordt
aangemerkt als een overtreding
en verstoring van de openbare
orde. Van Tricht, Schumacher en
Adèr pleiten, net als UN
Women NL, FemNet, voor een
landelijk coördinator die zich
bezighoudt met het voorkomen
van geweld tegen vrouwen.
,,Nu ontbreekt centrale regie.”

gens in de opvoeding hoe ze zich
respectvol moeten gedragen tegenover een meisje. Hoe ga je met
elkaar om?”
„Mijn stelling is dat mannen een
deel van de oplossing moeten worden”, zegt Jens van Tricht, directeur van Emancipator – een organi-

satie voor mannenemancipatie.
,,De wereld wordt nog altijd door
mannen gedomineerd en seksisme
is aan de orde van de dag. Als we
echt iets willen veranderen moeten
we ons zelf veranderen. Het begint
ermee dat je geen stomme opmerkingen over vrouwen moet maken.
Ook als er geen vrouwen bij zijn.”
En wat doe je als je getuige bent
van ’locker room talk’, kleedkamerpraat waarbij schunnig over vrouwen wordt gepraat? „Lach je erom,
jut je de ander op, houd je je
mond, kijk je besmuikt weg of zeg
je er iets van? Stap op zo’n grappenmaker af en vertel één op één
dat je dit soort gedrag niet leuk
vindt.” Mannen moeten, zegt Van
Tricht, met ’elkaar ruimte creëren
en bespreken dat dat gedrag niet
goed is’. ,,Zonder dat ze meteen in
de hoek ’foute mannen’ gaan
staan.”
Adèr heeft zelf nare ervaringen
met straatintimidatie. „Mannen
die opmerkingen maken als ik aan
het hardlopen ben. Uit het niets
ben ik in mijn gezicht gespuugd
door een jongen. Mannen die vanaf
de fiets of vanuit het autoraampje
’hé schatje, hé lekker ding’ roepen.
Al die vervelende incidenten frustreerden me enorm. Waarom wordt
dit niet gezien als geweld tegen

vrouwen? Samen met gelijkgestemden besloot ik: ’hier gaan we wat
aan doen’.”
Fairspace zet zich in voor ’omstanderinterventie’. Adèr: „Wij
geloven in de kracht van omstanders. Wat kan je doen als je straatintimidatie ziet gebeuren?” Een
voorbeeld: je staat op het perron en
ziet dat een groep een vrouw lastigvalt. „Misschien vind je het te
spannend om die jongens aan te
spreken, maar je kunt wel tussen
de daders en het slachtoffer in gaan
staan. Je kunt ook aan de dame
vragen of ze oké is of naast haar
gaan staan. Zodat zij voelt: ’hé,
anderen hebben het in de gaten,
het wordt gezien, ik ben niet alleen’.”
Adèr merkt dat het probleem
wordt gebagatelliseerd. „Het wordt
weggelachen of mensen zeggen: ’Ik
merk er niks van, zo erg is het toch
allemaal niet. Maar dat het jou niet

overkomt wil niet zeggen dat het
anderen niet overkomt. In workshops zeggen mannen vaak: ’Ik
had helemaal geen idee dat ik
intimiderend overkwam’. Het was
maar een compliment of een grapje, hoor je vaak. Maar als vrouw
weet je niet of die opmerking, of
dat dierengeluid, of vervelende
gedrag misschien kan uitmonden
in iets vreselijks, zoals Sarah Everard is overkomen.”

Bedreigend
Van Tricht zegt het scherp. „Een
man denkt: ’Ik doe geen vlieg
kwaad’. Maar voor vrouwen ben je
een potentiële dader. Wees je bewust dat als jij in het donker op
straat achter een vrouw loopt dat
dat voor haar bedreigend kan zijn.
Ga even aan de overkant lopen.
Doe je hoodie af en laat jezelf er
ongevaarlijk uitzien. Het begint bij
bewustzijn. Ik kan mijn best doen

dat gevoel van veiligheid bij vrouwen te vergroten. Besef als man: ik
heb het gezicht van een dader. Laat
dat maar even tot je doordringen.”
Mogen mannen dan niets meer
zeggen tegen vrouwen? „Een biertje aanbieden, voor laten gaan bij
de deur, een complimentje over de
outfit? Flirten is totaal iets anders
dan straatintimidatie”, zegt Schumacher. Bij straatintimidatie worden vrouwen door volslagen onbekende mannen uitgemaakt voor
’hoer’, nagesist of herhaaldelijk en
agressief gevraagd of ze seks willen. „Het is een manier om vrouwen te laten weten: ’Je kan rondlopen, studeren, werken, maar je
blijft een vrouw. En dus hebben wij
wat over je te zeggen’. Straatintimidatie gaat over macht. Ik heb nog
nooit iemand horen zeggen: ’Wij
hebben elkaar ontmoet toen hij
’hoer’ naar me riep’.”
Maar hoe kan je als man een
vrouw nog duidelijk maken dat je
haar leuk vindt? „Accepteer dat het
soms gewoon niet gewenst is.
Heel veel vrouwen hebben
geen zin in een gesprekje
op straat. Je kan wel
’hallo’ zeggen, maar
doe niet moeilijk als
ze niet reageert. Dat

is een kwestie van respect.”
Er zijn vrouwen die dagelijks
bedreiging op straat meemaken.
,,Op een gegeven moment sluit je
je af van je omgeving. Je maakt
geen oogcontact meer, draagt altijd
een koptelefoon of kijkt alleen op
je telefoon”, zegt Schumacher. Zelf
trekt ze aan waarin ze zin heeft.
,,In de winter met vijf lagen kleren
over elkaar heen, heb ik ook te
maken met straatintimidatie.”
Niet alleen de straat moet veilig
zijn, wil Van Tricht benadrukken.
,,Veruit het meeste geweld tegen
vrouwen vindt juist thuis plaats en
juist door bekenden.” Volgens hem
is het tijd ’dat mannen mannelijkheid anders gaan invullen’. ,,Zoals
vrouwen dat met vrouwelijkheid
hebben gedaan. Meisjes worden
gestimuleerd om economisch zelfstandig te worden, carrière te maken en de techniek in te gaan.
Kortom: om mannendomeinen te
betreden. Maar aan mannen hebben we nog nauwelijks gevraagd te
veranderen. Behalve dat ze soms
moeten accepteren dat ze een
vrouw als baas kregen.”
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Je kan
rondlopen,
studeren,
werken, maar je
blijft een vrouw.
En dus hebben
wij wat over je
te zeggen

Mietje
Van Tricht – schrijver van ’Waarom
feminisme goed is voor mannen’ –
vecht voor betrokken vaderschap
en uitgebreid zorgverlof. ,,Mietje,
homo en gay zijn de meest gebruikte scheldwoorden waarmee
mannen elkaar in de kast houden.
Voortdurend wijzen ze elkaar erop
dat je je als ’een echte man’ moet
gedragen. ’Leuk hoor dat zorgverlof voor je kind, maar dat gaat wel
ten koste van je carrière’, hoor je op
de werkvloer. En in de kroeg: ’Wat?
Ga je nu al naar huis? Terwijl het
bier je neus uitkomt.”
Bevrijd je van het keurslijf ’boys
will be boys’. ,,Die druk om je mannelijkheid te bewijzen leidt tot het
vertonen van grensoverschrijdend
gedrag. Kort door de bocht: je moet
een waaghals zijn, je moet stomme
grapjes over meisje durven maken,
ze versieren en aan hun billen
zitten. Dus meisjes zijn slachtoffer
van jongens, maar jongens zijn ook
slachtoffer van jongens.”
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