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Gastsprekers in gesprek tijdens 'Meet up #MeToo@Tilburg' in De Kennismakerij © Zamire
Willems

‘Respect hebben voor grenzen, kan
absoluut samengaan met seksuele
vrijheid’
TILBURG - Is #metoo een heksenjacht of het begin van een wereld zonder
seksuele intimidatie? Ruim 70 geïnteresseerden kwamen gisteravond samen in
De Kennismakerij voor ‘#MeTooTilburg’. Een door het Wereldpodium, De
Kennismakerij, Feniks en Blauwe Maan georganiseerde ‘Meet up’ over
seksueel, grensoverschrijdend gedrag.
Uit de hoge opkomst is op te maken dat #metoo nog steeds volop leeft sinds de
hashtag een jaar geleden razendsnel de wereld overging.
Wel is het merendeel van de aanwezigen vrouw, veelal twintigers en dertigers. Het
aantal mannen is op twee handen te tellen. “Aan het eind van een avondje stappen,
ben ik iedereen z’n vriend, omdat ze dan niet meer lastig gevallen worden”, zegt
Shirodj Raghoenath (25). Hij verbaast zich over het gedrag van sommige mannen en
vindt het maar stom, dat hij als man niet voor vrouwenrechten zou mogen opkomen.
Iets wat Gerda de Vries, initiatiefneemster van de avond en directeur van Feniks,
beaamt: “Iedereen die voor vrouwenrechten is, is een feminist. Het is een
vernietigende beeldvorming, dat feministen alleen maar vrouwen mogen zijn.”
Volgens haar maakt 45 procent van de vrouwen in Nederland een vorm van seksueel
overschrijdend gedrag mee, slechts 13 procent doet daarvan aangifte en 60 procent
zou niet eens leiden tot een aangifte.
Sham Ahmed (22) heeft naar eigen zeggen gelukkig nooit iets ernstigs meegemaakt:
“In de kroeg word ik wel eens op mijn billen geslagen.” De veelbesproken ‘vage
grens’ van seksuele intimidatie. “Ik relativeer het inderdaad volgens mijn kader”, zegt
Ahmed. “Maar ik sla wel hoor! Als je mijn grens raakt, raak ik de jouwe.”

Stigma’s als ‘met een kort rokje vraag je erom’ en ‘als je geen aangifte doet, moet je
ook niet zeuren’ worden hardhandig de kop ingedrukt door de aanwezige
gastsprekers. Zo ook door ‘Twitterfeministe’ Justine van de Beek (21). De basis van
seksuele intimidatie begint volgens haar met ongelijke verhoudingen, doorgeschoten
seksualisering wat weer kan leiden tot seksuele intimidatie: “Respect hebben voor
grenzen, kan absoluut samengaan met seksuele vrijheid.” Het maatschappelijk
gevoel dat er onder het mom van #metoo veel valse aangiftes zouden worden
gedaan, gaat er bij Van de Beek niet in: “Er zijn maar weinig redenen om te liegen.
Bizar dat het gevoel dat velen zouden liegen, zo overheerst. Nog geen 5 procent van
alle aangiftes zouden vals zijn.” Discussies over seksuele intimidatie worden al
decennia lang gevoerd. Is er al die jaren eigenlijk wat veranderd? Van de Beek: “Het
schuift wel meer op. Vroeger ging het meer over rechtelijke erkenning en nu gaat het
meer over bewustwording. De manier waarop we ermee omgaan verandert. “

