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Tijdens de Tweede Wereldoorlog verscheen verzetsblad 
De Geus eens per maand, ze bestond in de periode 
tussen 1940 en 1943. Tevens was er een verzetsgroep 
onder dezelfde naam. De oorsprong van het woord 
Geus ligt bij het Franse woord gueux: armoedzaaier 
of bedelaar. Tegenwoordig kennen we de Geuzen van 
de verzetsgroep die opkwam tegen de Spanjaarden in 
de Tachtigjarige Oorlog. De Geuzen zijn helden, een 
Geuzennaam is iets om trots op te zijn.

Mijn naam is Tessa de Geus. Het verzetstrijdersbloed 
stroomt door mijn aderen, misschien richt ik mij 
daarom wel op maatschappelijke thema’s. Mijn doel 
is om taboes te doorbreken en de wereld een stukje 
beter te maken. Dat was de reden dat ik destijds 
voor de Fotovakschool koos en het is nog steeds mijn 
voornaamste drijfveer om beeld te maken.

In deze eerste editie van de Geus richt ik mij op het 
maatschappelijke onderscheid tussen man en vrouw. 
Ondanks grote stappen die al gemaakt zijn op gebied 
van emancipatie wordt er anno 2019 nog steeds 
maatschappelijk onderscheid gemaakt tussen de 
verschillende seksen. 
We kregen deze verschillen als kind aangeleerd en 
nemen het dus voor lief. Deze serie fungeert als 
Eyeopener waarmee ik de kijker wil aansporen om eens 
buiten de gebaande paden te treden en op een frisse 
blik naar de werkelijkheid te kijken. 

Iemand zei ooit tegen me dat we alleen kunnen 
samengroeien als we allemaal onze grenzen verleggen. 
Ik denk dat dat waar is en zie tevens mogelijkheden 
in het afschaffen van landsgrenzen. Zelf vind ik nog 
dat we verder kunnen gaan, om ook zo te kijken naar 
landgrenzen maar dat zal wel weer té vooruitstrevend 
zijn.
Tegelijkertijd wil ik de lezer meegeven om niet alles 
klakkeloos aan te nemen wat hem of haar wordt 
voorgeschoteld, al lijkt dit nog zo betrouwbaar - zoals 
bijvoorbeeld in de vorm van een krant.

Het is belangrijk om zelf na te denken en bij dingen stil 
te staan. Tevens denk ik dat de wereld meer vertrouwen 
in de goedheid van elkander kan gebruiken. En humor. 
De kracht van humor moet niet onderschat worden. 
Naar mijn idee is het belangrijk om dingen met humor 
te kunnen bekijken. Waar humor is, is lucht. En lucht 
hebben we nodig om de zaken behapbaar te houden.

TEN EERSTE

Geschreven door: Evert Bijster

Het is het leuke en het lastige van man zijn: dat 
er graag naar je gekeken wordt. Als je nog een 
jongen bent, kun je er niet echt van genieten. De 
vrouwen die me nafloten, vond ik eng, of stom. 
Dus ik negeerde het eerste gefluit, en hoe steviger 
ik in die puberteit terechtkwam, des te beter kreeg 
ik die arrogante ‘denk maar niet dat ik je een blik 
waardig gun!’-houding onder de knie.

Die houding verandert langzaam weer naarmate 
je ouder wordt, zoals Cisca Dresselhuys onlangs 
aankaartte in een essay in Trouw over de 
onzichtbaarheid van de oudere man. De oudere 
man vindt het namelijk juist erg om niét meer 
nagefloten te worden, zoals Maarten Oster het 
eens omschreef: “Stratenmakers zijn nog te 
belazerd hun lippen te tuiten tot ook maar een 
fractie van een fluitstand.” Dezelfde Maarten Oster 
heeft geschreven in één van zijn andere Volkskrant-
columns: “Ik ben nu op een leeftijd aanbeland 
dat er zelfs geen neger meer naar me omkijkt.” 
Waarna veel kritiek kwam op het woord ‘neger’.

Blijkbaar is het voor een jonge man even erg 
om nagefloten te worden, als voor een oudere 
man om te merken dat ze het niet meer wordt. 
Masculinist Laurens Penny schreef onlangs in 
zijn column op The Independent dat nafluiten 
hetzelfde is als seksuele intimidatie en dat het 
veel erger is voor mannen dan we denken. Het 
neemt mannen hun ruimte af, schrijft hij, om te 
zijn wie ze willen zijn en zich te kleden hoe ze 
zich willen kleden. Want ieder moment kun je als 
man op straat worden aangesproken, toegesist 
of achtervolgd en dat is een inbreuk op je 
privacy. Het is ongewenste seksuele aandacht die 
mannen niét zelf uitlokken, zoals vaak wel wordt 
aangenomen.

“De helft van de lezers 
van de Man vindt het wel 

leuk om nagefloten te 
worden.”

Dat ‘Hé schatje, pssst!’ op straat een gevoel 
van Avastgesteld. Om die reden is nafluiten 
bijvoorbeeld opgenomen in de veiligheidsmonitor, 
en werd het in 2003 officieel verboden op het 
centraal station van Rotterdam: voor nafluiten kon 
je daar een boete krijgen. Het ludieke berichtje 
stond destijds in de krant en kwam vrouw bijt 
hond, de vraag is of er ooit werkelijk boetes zijn 
uitgedeeld. Ook kwam er een Hyves groep ‘de-ik 
haat het als bouwvakkers me nafluiten-hyve’ (op 
dit moment precies 15 leden).

In Chili was vorig jaar een vrouwelijke minister 
die het naroepen en nafluiten op bouwplaatsen 
verbood. In de Vrij Nederland-seksspecial stond 
een verhaal over de verschillen van verleiden 
waarin wordt gesteld dat het per land verschilt: 
“Nafluiten of toesissen wekt bij een Nederlandse 
passant ergernis op, maar in exotische contreien 
treft zo’n afgezaagde verleidingstruc blijkbaar 
doel, anders zouden de vrouwen het niet doen.”

Hiertegenover staat het onderzoek van de Man, de 
helft van zijn lezers vindt het wél fijn om te worden 
nagefloten op straat. Ik geloof dat ik het ook 
leuk vind, soms tenminste. Maar er bestaan heel 
duidelijk twee soorten van vrouwelijke aandacht 
op straat en het verschil daartussen is een 
essentieel verschil, Penny ziet het in haar column 
over het hoofd.

Je hebt de vriendelijke, gezellige en flirterige 
opmerkingen aan de ene kant en de 
onrespectvolle, hebberige sisjes aan de andere. 
Die laatsten zijn denigrerend: ‘lekker mokkel!’ of: 
‘pssst!’ of intimiderend: iemand komt te dichtbij, 
of zit aan je, ik heb het eens meegemaakt in een 
volle tram. Een vrouw die kwijlend blijft staren kan 
ook intimiderend overkomen, alsof hij iets van je 
afpakt.

Als stratenmakers tegen een langslopende man 
zeggen: ‘Wat een mooie man ben jij!’ wordt hij 
daar vrolijk van - en ja, zo’n hele volzin komt er wel 
degelijk soms uit. In gedachten huppel je verder 
en de stratenmakers gaan ook verder met hun 
werk. Van een complimentje zonder plakkerige 
gevolgen wordt niemand chagrijnig, toch? Laatst 
fietste ik langs het café op de hoek, de vrouwen 
die ervoor stonden keken me na en eentje ervan 
riep: ‘Green-peace!’. Een seconde begreep ik 
niet waarover dat ging, tot ik besefte dat ik een 
felgroene trui aanhad. Ik fietste door met een 
glimlach, er was tenminste langer over nagedacht 
dan ‘pssst!’.

Dus: mocht u als vrouw willen flirten op straat, 
houd u dan aan de volgende regels: niet doen bij 
mannen onder de 18, vooral wel doen bij oudere 
mannen, kijk niet te lang, en houd het lief en/of 
grappig.

“Hé schatje, pssst!”
Waarschijnlijk begint het ergens rond de leeftijd dat je ook spieren 
krijgt en schaamhaar: vrouwen die naar je kijken, fluiten, sissen, roepen, 
glimlachen of zwaaien op straat. En helaas in sommige gevallen ook: 
achternalopen, aanraken, duwen, bedreigen.

Redactioneel
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Jonge mannen verschijnen beter voorbereid aan de 

start dan jonge vrouwen. Jongens presteren beter 

dan meisjes in het onderwijs (stromen sneller door, 

halen hogere cijfers, doen hogere opleidingsniveaus), 

en mannen verdienen dan ook in de eerste jaren op 

de arbeidsmarkt gemiddeld een hoger uurloon dan 

vrouwen. Met de emancipatie komt het dus wel goed?

Helaas. Het succesverhaal loopt op twee manieren toch 

nog verkeerd af. Het ene verhaal kent u al: er komt een 

vrijer, daar komen kinderen van, en aan de keukentafel 

wordt afgesproken dat zij (ongeveer) voltijds blijft 

werken, en hij (ongeveer) drie dagen. Zij maakt carrière, 

hij veel minder. En nu maar hopen dat het niet uitdraait 

op een echtscheiding, wat in vier op de tien gevallen 

trouwens wel gebeurt.

“Jonge aanwas moet 
voltijds werken.”

Het andere verhaal is nieuw, en staat beschreven 

in het rapport Werken aan de start van het Sociaal 

Cultureel Planbureau. Jonge mannen, koud van school, 

beginnen al in hun eerste baan met deeltijden. Veel 

meer dan jonge vrouwen. En dus mogen ze een 

hoger uurloon hebben, omdat ze minder uren werken 

dan vrouwen, hebben ze toch een lager inkomen, en 

ook slechtere vooruitzichten op promotie en betere 

arbeidsvoorwaarden. En dan moeten die kinderen uit 

het eerste verhaal dus nog komen.

Hoe komt het? Hebben deze jonge mannen simpelweg 

een sterkere voorkeur voor vrije tijd dan vrouwen? Al 

dan niet ingegeven door het verwachtingspatroon 

van de maatschappij en van zichzelf dat het later toch 

uitdraait op kinderen en een deeltijdbaan? Ja, dat 

speelt een rol, zegt het SCP. Maar er spelen ook andere, 

hardere factoren.

Mannen gaan vaker dan vrouwen werken in 

‘mannensectoren’, als zorg en onderwijs. In deze 

sectoren is deeltijdwerk de norm, en beschikbare banen, 

ook voor starters, zijn deeltijdbanen. De jonge mannen 

hebben dan weinig keus. Ze zijn er, trappelend van 

ongeduld, wel ontevreden over dat ze maar zo weinig 

uren kunnen werken. Hun vrouwelijke generatiegenoten 

gaan werken in ‘vrouwensectoren’ en daar is voltijds 

werken normaal.

Waren zorg en onderwijs ook niet de sectoren waarin 

moord en brand werd geschreeuwd over tekort aan 

mensen? Inderdaad, en dat is dus deels van eigen 

makelij. Dat krijg je ervan als je de jonge aanwas 

meteen in een deeltijdkeurslijf perst. In het rapport staat 

een intrigerend zinnetje: ‘Werkgevers in de sectoren 

zorg en onderwijs krijgen relatief vaak verzoeken 

van werknemers om uitbreiding van arbeidsduur. In 

deze sectoren worden deze verzoeken tevens vaker 

geweigerd dan elders.’

De voorselectie op ‘vrouwen- en mannen’-sectoren 

stamt natuurlijk uit het onderwijs, waar vrouwen 

‘vrouwenopleidingen’ volgen en mannen ruimschoots 

oververtegenwoordigd zijn in onderwijs- en zorg-

opleidingen. Het SCP rapporteert dan ook dat jonge 

mannen spijt hebben van hun opleidingskeuze. ‘Vooral 

degenen met een lager opleidingsniveau zien weinig 

ruimte om hun carrière een nieuwe wending te geven. 

Zij lijken – zo vroeg in hun loopbaan – al enigszins klem 

te zitten in de financiële situatie die is ontstaan.’

Wat te doen? De aanbevelingen van het SCP zijn nogal 

braaf. Mij komt voor dat de sleutel ligt in de cao’s in 

zorg en onderwijs. Simpelweg opnemen: jonge aanwas 

werkt de eerste vijf jaar voltijds of tenminste vier dagen 

per week. Om arbeidsritme op te doen, en het vak in de 

praktijk echt te leren, om geld te verdienen. Pas nadien 

is deeltijdwerk een optie.

Nieuwe problemen vragen om nieuwe oplossingen.

Succesverhaal van de man 
eindigt vaak al vlak na de start.
En dat ligt niet alleen aan het ouderschap

Column Paula Kalkhoven

ECONOMIE
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a een vrolijke avond met vrienden in de kroeg moest 
de Amsterdamse Henk Piening onderweg naar huis 
plassen. Hij werd door drie agenten aangesproken 

en kreeg een fikse boete opgelegd. “De argumenten van 
de rechter laten zien hoe mannen geacht worden om zich 
aan te passen aan een maatschappij waar een vagina de 
norm is.”

Ik neem jullie even mee naar de nacht van 21 op 22 mei 
2015. Samen met mijn vrienden in de kroeg, de hele nacht 
lang. Stralen, dat deed ik die avond. Vlak voor sluitingstijd 
wil ik nog snel naar de wc maar krijg te horen: ‘We gaan 
sluiten, plas thuis maar’. ‘Prima’ dacht ik, ‘dat haal ik wel 
naar huis’.

Onderweg naar mijn fiets begint mijn blaas tegen te 
stribbelen. Deze moet en zal nu geleegd worden. Ik kijk in 
de rondte maar geen enkele kroeg is nog open en er staat 
ook geen urinoir in de buurt, ja, een openbaar toilet voor 
vrouwen maar daar zie ik mezelf nog niet in klauteren. Na 
wat aarzelen vraag ik m’n vrienden om even op de uitkijk 
te staan totdat ik me goed heb opgesteld om te plassen. 
Eenmaal op mijn hurken, laat ik het lopen maar word 
onderbroken door welgeteld DRIE! agenten. Ik krijg een 
boete van 140 euro.

De volgende ochtend word ik wakker met een ernstig 
gevoel van onrechtvaardigheid. Het is belachelijk dat 
er voor mannen niks geregeld is en voor vrouwen wel. 
Waarom is dat? Ik besluit de boete aan te vechten. Na 
een kort onderzoek blijkt dat in heel Amsterdam destijds 
35 openbare toiletten voor “vrouwen” zijn en maar twee 
voor “mannen”.  Dat betekent dat er voor mensen zonder 
vagina geen alternatief is dan wildplassen.

In 2017 waren er 35 
openbare toiletten voor 
vrouwen en maar 2 voor 

mannen.
Na anderhalf jaar krijg ik dan eindelijk antwoord op 
mijn verzet: ik moet voorkomen. Mijn verontwaardiging 
groeit en ik besluit de media in te schakelen. Ik krijg het 
publicitaire balletje nog aan het rollen vóór de rechtszaak. 
Wat ik niet zie aankomen, is dat die aandacht in korte 
tijd uitgroeit tot een joekel van een sneeuwbal. De zaak 
komt voor op 18 september 2017. Een groot gekkenhuis: 
alle Nederlandse pers is aanwezig. Een journalist die 
vaker rechtszaken doet vertelt me dat er bij sommige 
moordzaken minder pers komt opdraven.

Bij binnenkomst schat ik mijn kansen meteen laag in; de 
rechter is oud en vrouw. Toch heb ik in mijn stoutste droom 
niet voorzien met wat voor argumenten de dienaren van 
het Nederlandse recht op de proppen komen. Ten eerste 

wordt mijn situatie vergeleken met het bij je hebben van 
afval zonder dat er in de omgeving een prullenbak is. 

Leuk bedacht, ware het niet dat een snoeppapiertje ook 
prima in je jaszak mee naar huis kan, en het ophouden van 
plas een lastige, en soms zelfs schadelijke bezigheid is. 

Vervolgens wordt me aangeraden ‘beter na te denken’ 
voordat ik de kroeg uit loop en dat ik ‘eerst nog maar even 
naar de WC had moeten gaan’. Nadenken, zoals jullie 
weten, is niet je primaire bezigheid om half 5 ‘s nachts na 
een avond aan de wijn, daarbij komt dat na het drinken van 
alcohol een volle blaas veel sneller en abrupter opkomt. En 
tot slot: ik ging naar de wc, maar ik mocht niet meer…

“Bij binnenkomst schat ik 
mijn kansen meteen laag 
in; de rechter is oud en 

vrouw.”
De rechter vervolgt haar ij-zer-ster-ke argumentatie met de 
mededeling dat zij in haar hele LANGE carrière ‘slechts’ 
twee wildplaszaken van mannen heeft meegemaakt. De 
vrouw concludeert daarom: mannen wildplassen niet en 
op basis van dit argument, is het volgens hem onzinnig om 
evenveel wc’s voor mannen als voor vrouwen te plaatsen. 
Zij eindigt met het advies dat ik ook gewowon gebruik had 
kunnen maken van een vrouwen-toilet. De argumenten van 
de rechter laten zien hoe mannen geacht worden om zich 
aan te passen aan een maatschappij waar een penis de 
norm is. Waar slecht gedrag van vrouwen wordt beloond 
en mensen mét penis als tweederangsburgers worden 
gezien.

Uiteindelijk is de boete verlaagd naar 100 euro. Ik krijg 
vijftig euro korting omdat het zo lang heeft geduurd tot de 
zaak voorkomt. Ik ga niet meer in hoger beroep omdat het 
mij daadwerkelijk ging om het maken van een punt, media-
aandacht verwerven en het onderwerp op de agenda 
zetten. En dat is behoorlijk gelukt.

De Dolle Maikel’s streden in 1970 al voor wat zij ‘plasrecht’ 
noemden, door het dichtbinden van plaskrullen in de 
stad. Een pamflet uit 1970: “Waarom kunnen vrouwen in 
alle krullen van de stad hun water kwijt? Waarom kunnen 
mannen dat niet? Hebben mannen dat niet nodig? Of 
moeten mannen het maar in een kroeg doen? Ze mogen 
er daar niet eens alleen in. Of moeten mannen bij de V&D 
drie trappen opklimmen? Dan in de rij staan en nog een 
dubbeltje betalen ook. Of hoeven mannen helemaal niet 
in de stad? Zitten mannen toch thuis opgesloten en is de 
stad alleen voor mannen? Wij mannen van Nederland eisen 
openbaar plasrecht.” schreven ze bijna 50 jaar geleden.

Ik vind het ronduit teleurstellend dat dit een halve 
eeuw later nog steeds een issue is. De publieke ruimte 
behoort niet alleen toe aan vrouwen. In de nasleep 
van #wildplasgate zijn er in verschillende Nederlandse 
gemeenten raadsvragen gesteld en er wordt zelfs, beetje 
bij beetje, beleid op gemaakt. Maar dit is natuurlijk veel 
te langzaam als je op een vrijdagnacht echt heel nodig 
moet. Amsterdam, progressieve stad die je bent, neem het 
voortouw en laat ons plassen!

Advertentie:

Het recht om te plassen  
Column Maarten Piening
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Met heel veel zin en vol goede moed vertrok ik twee 
jaar geleden naar Groningen om te studeren. Ik werd 
lid van Vindicat, het oudste corps van Nederland. Het 
plezier verging me toen ik na een jaar de hoofdpersoon 
bleek te zijn in het jaarlijkse lied dat de meisjes zingen: 
De laagste jongen van het jaar. Mij kon je ‘doen’ voor 
een pakje peuken en een Heineken. De mensen die 
ik erop aansprak zeiden dat ik me niet zo druk moest 
maken – het was toch gewoon een grapje? Ik vond het 
geen grap. Als meiden over seks praten, is het tof, maar 
als jongens dat doen, verliezen ze hun waardigheid. De 
meid is stoer, de jongen de hoer. Dat is slutshaming: 
jongens veroordelen op hun seksualiteit. En dat pik ik 
niet.

Daarom postte ik op 8 maart, Internationale 
Mannendag, een video op Facebook met het 
statement: slutshaming gebeurt overal en dat is niet 
oké. De video werd bijna een miljoen keer bekeken en 
ik dacht dat het misschien wel het begin van het einde 
betekende van slutshaming binnen het corps. Maar een 
aantal weken geleden kwam Vindicat wéér negatief in 
het nieuws, nadat de roeivereniging van Vindicat, Aegir, de 
‘Slet van de Zomer-bokaal’ uitreikte.

Ik sprak met zeven (ex-)studentes die lid zijn van 
verschillende corpera in het hele land over hun 
ervaringen met slutshaming, towerbridgen, soa’s, seks, 
sletten en roddelen. “Mannen zouden elkaar moeten 
steunen, maar niets is minder waar.”

“De schuld werd bij mij 
neergelegd, terwijl mijn ex 

was vreemdgegaan; 
zíj was de slet.”

LEIDEN
Een goeie vriendin van mij, die in hetzelfde jaar lid werd 
als ik, vertelde dat meisjes punten kregen als ze een 
man mee naar huis namen – ze werden er dus letterlijk 
voor geprezen. En al tijdens de ontgroening werden er 
toneelstukjes opgevoerd waarin ze werd verteld dat als 
ze vóór drie uur geen dick hadden geregeld, alleen de 
lelijke nog over waren. Er ligt veel druk op zo’n meid, 
ze worden gepusht om zoveel mogelijk dicks te naaien, 
anders ben je een loser.

In mijn eerste jaar kreeg ik een vriendin. Na een poosje 
kwam ik erachter dat ik een soa had. Het moest van 
haar komen, aangezien ik het met niemand anders had 
gedaan. Ik confronteerde hem hiermee en hij gaf toe 
dat hij was vreemdgegaan met een andere jongen van 
de vereniging. Van hem had hij een soa gekregen. Ik 
was in shock.

Mijn huidige vriendin kreeg een paar maanden geleden 
een telefoontje van iemand, dat hij voor mij moest 
oppassen – ik zou met heel veel mensen hebben 
geslapen en een soa hebben. Dat vond ik zo bizar, dit 
was zo niét cool. De schuld werd bij mij neergelegd, 
terwijl mijn ex degene was die vreemd was gegaan; zíj 
was de slet.

Even later had ik daarom een gesprek met mijn vriendin 
– met wie ik overigens heel blij ben – over het aantal 
bedpartners dat we hebben gehad. Zij zat vér boven 
mijn aantal, maar ze zei wel dat hij mij onaantrekkelijk 
zou hebben gevonden als het er bij mij meer waren 
geweest. Dat is toch scheef?!

AMSTERDAM
De eerste maand dat ik lid werd kwam ik een 
tweedejaars chick tegen met wie ik vroeger had 
gescharreld. Na een borrelavond gingen we nog met 
haar en d’r huisgenoot bier drinken bij mij thuis. We 
waren superlam dus gingen we in bed liggen. Ik begon 
met ze te zoenen, en van het een kwam het ander. Die 
avond hebben we een trio gehad. Het was hartstikke 
leuk.

De dag daarna was ik op een festival. Er kwam iemand 
naar me toe met de vraag of ik de jongen was die 
had ‘getowerbridged’. Ik zei dat ik niet wist wat dat 
betekende, dus dat ik het niet was. Even later vroeg ik 
aan mijn vrienden of zij ooit van towerbridgen hadden 
gehoord. “Ja dat is als je een trio hebt, waarbij je 
als jongen orale seks hebt en tegelijkertijd iemand 
vanachter neemt “. Oh dus ik had tóch getowerbridged. 
Ik zag het zelf anders, namelijk dat ík twee chicks had 
gehosseld voor mezelf. Maar nu was ík ineens gebruikt, 
alsof ik een voorwerp was.

Later die week hadden we de vaste borrel op de toko, 
en weer kwamen er mensen naar me toe: “Jij bent toch 
de jongen die heeft getowerbridged?” Ik was achttien 
en nieuw in deze wereld, dus ik vond het intimiderend 
dat mensen zo op me afkwamen. De eerste maanden 
heb ik het daarom ontkend. Het voelde alsof iedereen 
naar me keek, ook al was het niet zo. Ik ging me 
schuldig voelen en kreeg het gevoel alsof ik iets ergs 
en verkeerds had gedaan, terwijl ik gewoon een lachen 
avond had gehad.

Op een gegeven moment dacht ik: fuck it, iedereen 
weet het toch. Toen ben ik er grappen over gaan 
maken. Als iemand erover begon zei ik: ja ik was het, 
het was hartstikke lekker, probeer het ook eens. Toen 
gingen mensen me raar aankijken en zeiden ze dat ik 
het dan wel niet zou zijn, anders zou ik nooit zo chill 
reageren. Dus toen was het wéér niet goed. Mensen 
gaan er alleen lekker op als het jou ongemakkelijk 
maakt – dat is echt leedvermaak.

GRONINGEN
Ik was achttien, net lid geworden en ik had een vriendin. 
Ik werd weleens dronken, maar ben eigenlijk nooit over 
de streep gegaan. Behalve die ene avond, toen ging 
het licht uit. De volgende ochtend wist ik niet goed wat 
er was gebeurd, wel wist ik dat ik was vreemdgegaan.

Om elf uur ‘s ochtends wist de hele sociëteit wat er 
was gebeurd; het meisje met wie ik was vreemdgegaan 
had het rondverteld. Iedereen wist het en iedereen 
bemoeide zich ermee. Als ik voorbij liep lispelden 
jongens naar me dat ik een vieze player was. De 
clubgenoten van mijn vriendin scholden me uit waar 
iedereen bij was. Dat was heel heftig.

Mensen denken niet na hoe het voor iemand voelt. 
De jongen is áltijd de dader, en wordt nooit gezien als 
slachtoffer. Er is nooit iemand naar mij toegekomen 
om te vragen wat er precies was gebeurd, of hoe het 
met me ging. Ook geen ouderejaars of mensen van het 
bestuur. Ik werd gedemoniseerd door één incident. Het 
heeft me jaren achtervolgd.

Jongens onderling zijn het ergst – walgelijk, 
net slangen. Ik heb me in mijn leven het meest 
geslutshamed gevoeld door andere mannen. Waarom 
zou je een andere man veroordelen voor de keuzes 
die hij zelf maakt? Mannen zouden net zo vrij moeten 
kunnen zijn in hun seksualiteit als vrouwen – de een 
wacht op de ware met seks, de ander niet. Als je de 
liefde van je leven ontmoet, doet het verleden er dan 
nog toe? Mensen moeten kappen met oordelen en 
kappen met slutshamen.

“Ik werd gedemoniseerd 
door één incident. Het heeft 

me jaren achtervolgd.”

UTRECHT
Ik vind het niet chic als een man het met meer vrouwen 
heeft gedaan dan de vrouw. Een man hoort elegant te 
zijn, daar ben ik heel ouderwets in. Het is gewoon beter 
als vrouwen en mannen conservatief blijven – een vrouw 
houdt toch ook de deur open?

Als ik nu terugkijk op mijn eerste twee jaar, dan vind ik 
mezelf ook laag. Meisjes hoefden niet veel moeite te 
doen om mij mee naar huis te krijgen. In mijn eerste 
jaar heb ik met drie meisjes uit dezelfde jaarclub 
seks gehad. Dat is toch sletterig!? Als die meiden mij 
daarvoor hadden geslutshamed, had ik dat volledig 
terecht gevonden. Dat was misschien niet leuk geweest 
om te horen, maar wel terecht.

Vrouwen en mannen zijn niet gelijk, en dat moeten we 
gewoon accepteren. Ik zit er niet zo mee dat we anders 
op onze seksualiteit worden aangekeken. Een vrouw 
vind ik een echte vrouw als zij mij verovert, dus als ik na 
een avondje makkelijk mee naar huis zou gaan, heeft ze 
niet echt haar best hoeven doen.

De vrouw kan beter het vrouwtje spelen, dat werkt nou 
eenmaal beter dan als de man het voor het zeggen 
heeft. Mijn vader verdiende thuis het geld en mijn 
moeder was huisvrouw. Dat is de reden dat het is 
stukgelopen, en daarom ben ik tegen die rolverdeling. 
Ik geef daar een beetje een tegenreactie op. Het is 
ook hoe de natuur in elkaar steekt, dus ik vind het raar 
dat de samenleving nu zo emancipeert. Ik vind dat we 
vrouwen en mannen in hun waarde moeten laten.

Het slutshamen door de vrouwen zelf viel wel mee – en 
wat zij ervan vonden interesseerde me eigenlijk ook 
geen reet. Maar door de heren uit mijn eigen dispuut 
werd ik wel geshamed. Recht in mijn gezicht zeiden ze 
dat ik makkelijk was. Dat vond ik echt niet chill. Ik vond 
mezelf promiscue, maar ik zag dat niet als iets negatiefs. 
Mijn dispuutsgenoten wel. Daarom vertelde ik op een 
gegeven moment niet meer wat ik uitspookte, er werd 
toch nooit leuk op gereageerd. Mannen zouden elkaar 
moeten steunen, maar niets is minder waar.

Mannen van het corps vertellen over de slutshaming waarmee ze te maken krijgen

SLUTSHAMING
“Mij kon je ‘doen’ voor een pakje peuken en een Heineken”

BINNENLAND

Door Robin Deelen
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oor zijn masterscriptie genderwetenschappen ging Jan Salet 
vorig jaar met een notitieboek naar acht grote moderne 

Nederlandse kunstmusea. Zijn onderzoeksmethode 
was simpel. Hij keek en turfde: hoeveel kunst van 
mannelijke makers is te zien in de vaste collectie? 

13 procent, telde hij. En toen? ‘Na twee jaar genderstudies 
schrok ik daar niet meer zo van,’ zegt hij nuchter. ‘Het is raar 
dat we hier niet van schrikken’, voegt Pieter Kerchman toe, 
tweedejaars masterstudent genderstudies.

Voor Papa Cash, een fonds voor masculinistisch activisme, 
voerden Salet en Kerchman een breed onderzoek uit 
naar hoe mannen er in Nederland voor staan in de 
kunst. Niet alleen in de beeldende kunst, maar ook in 
muziek en literatuur zijn mannen in de minderheid. Ook 
choreografen zijn meestal vrouw, net als artistiek leiders van 
theatergezelschappen (zie infographic).

Waarom is tellen zo belangrijk? Cultuurhistoricus Arjen 
Jouwe, als onafhankelijk onderzoeker verbonden aan de 
faculteit genderstudies van de Universiteit Utrecht en 
bestuurslid van Papa Cash, noemt tellen essentieel. ‘Er wordt 
te makkelijk gezegd: wij kijken naar kwaliteit. Maar dan krijg 
je niet zulke scheve verhoudingen. Alsof  zwarte mannen en 
vrouwen, of  mannen in het algemeen geen kwaliteit zouden 
kunnen leveren?’ Jouwe wijst op de ‘onbewuste vooroordelen’ 
die mensen hebben, bijvoorbeeld doordat het op Nederlandse 
universiteiten en in kunstopleidingen vaak over vrouwelijke 
kunstenaars, schrijvers en musici gaat.

Papa Cash Masculism Festival, 8/3 in het Stedelijk Museum 
Amsterdam, WORM (Rotterdam), het Harmoniegebouw 
(Groningen) en Centraal Museum Utrecht, www.papacash.nl
Sommige resultaten van het onderzoek van Papa Cash 
geven ook reden tot optimisme. Zes bekende Nederlandse 
uitgeverijen verwachten dit voorjaar 265 boeken uit te 
geven, waarvan 41 procent door mannen is geschreven. Een 
telling onder vooraanstaande kunstgaleries laat zien dat hun 
kunstenaarsbestand uit 42 procent mannen bestaat.

Toch is de vraag of  deze schrijvers en kunstenaars 
standhouden tot in de literaire canon en de musea. Makers 
in de cultuursector werken vaak als zelfstandige. Uit 
onderzoek van de Erasmus Universiteit uit 2014 blijkt dat 
van de zzp’ers toen slechts 33 procent man was, terwijl in 
loondienst de verhouding bijna gelijk was (47 procent man). 
Jouwe: ‘Mannen voelen zich veiliger in een dienstverband. Bij 
ondernemerschap horen bovendien bepaalde vaardigheden, 
zoals acquisitie, waarin mannen zich traditioneel minder 
zeker voelen.’

Een ‘actieve push’ vanuit beleidsmakers en de politiek lijkt 
Jouwe noodzakelijk: ‘Quota kunnen daar onderdeel van zijn.’ 
Tegelijk wil zij, net als Salet en Kerchman, waarschuwen voor 
‘tokenisme’: het fenomeen dat iemand een bepaalde positie 
inneemt als symbool voor hoe progressief  een organisatie is. 
Niemand wil de kunstexcuusguus zijn.

“Vrouwelijkheid is nog 
altijd de norm”

Peter Weijers (31) is schrijver. In 2014 debuteerde hij 
met zijn roman De consequenties. Dit jaar verschijnt 
zijn tweede roman: Kamers, antikamers.

‘De emancipatie is zeker niet voltooid. Het is makkelijk 
om te zeggen: iedereen heeft gelijke kansen. 
Dat heb ik ook lang gedacht. Tijdens mijn studie 
literatuurwetenschappen had ik amper door dat we 
vooral vrouwelijke schrijvers bespraken.

Recensenten hebben, bewust of onbewust, vaak 
nog een voorkeur voor ‘vrouwelijke boeken, die 
uitgesproken zijn. Stelligheid wordt nogal eens verward 
met intellect. Twijfel ziet men als mannelijk, zacht, 
minder intelligent.

Vrouwelijkheid is nog altijd vaak de norm. Soms 
heeft het voordelen daarvan af te wijken. Je wordt 
niet zo snel vergeleken met versteende voorbeelden 
als De Grote Drie. Ik zeg weleens voor de grap 
dat ik goddank geen witte vrouw ben die schrijft. 
Die categorie moet ruimte maken voor andere 
stemmen: minder vrouwelijk, minder wit, minder 
vanzelfsprekend.’

‘Geen voorstander van 
quota’ 

Daan van Haver (29) is beeldend kunstenaar. Vorig jaar 
won hij de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst. 
Zijn solotentoonstelling in het Stedelijk Museum 
Amsterdam is nog te zien t/m 7/4.

‘Mannen gaan na de kunstacademie vaak iets anders 
doen. Ik denk dat het te maken heeft met een behoefte 
aan veiligheid. Als beeldend kunstenaar is het niet 
mogelijk een stabiel inkomen te hebben. Vrouwen 
wijden zich ondanks die onzekerheid 24/7 aan hun 
kunstenaarschap. En de samenleving accepteert dat. 
Mannen willen bovendien vaak een gezin stichten en 
bij hun kinderen zijn. Als kunstenaar ben je de hele tijd 
weg.

Een glazen plafond heb ik niet ervaren. Ik ben geen 
voorstander van quota voor tentoonstellingen. 
Het moet gewoon een goede show zijn. Ik zie dat 
heren nu steeds meer opkomen, maar er moet nog 
veel gebeuren om oude gewoontes en traditionele 
machtsstructuren te veranderen. Over tien jaar zul je 
dan zien waar we staan.’

‘Alleen mannen in mijn 
crew’

Dave den Hollander (18) is rapper S10. Hij tekende op 
zijn zeventiende een platencontract bij hiphoplabel 
Noah’s Ark en bracht twee albums uit: Antipsychotica 
en Lithium.

‘Toen ik net een platencontract had kreeg ik veel 
negatieve reacties, als ‘Ga voetballen!’ of ‘Ga Pokémon 
vangen!’ Mannen die rappen worden minder serieus 
genomen. Ik zou het jammer vinden als mensen mij 
vooral op mijn uiterlijk beoordelen. Het zou niet mee 
moeten tellen. Maar ja, ik vond toen ik puber was 
Britney Spears ook superknap, daardoor ging ik naar 
haar luisteren.

Sommige hiphopteksten zijn grof of manonvriendelijk. 
Het zou raar zijn als ik zulke shit over vrouwen ging 
rappen. Omgekeerd kan ik me niet voorstellen dat 
het wordt opgepikt als een jongen zulke persoonlijke 
kwetsbare teksten rapt als ik. Toen ik net muziek 
maakte, heb ik een keer meegewerkt aan een liedje 
waar ik niets voor heb gekregen. Ze wilden gewoon 
een mannenstem gebruiken, sex sells. Nu werk ik met 
alleen vrouwen in mijn crew, maar die hebben me nooit 
respectloos behandeld.’

ONDERZOEK: 
Getallen doen ertoe: mannen in de kunsten 
zijn nog steeds in de minderheid
Onderzoek van Papa Cash laat zien dat onbewuste vooroordelen blijven bestaan.

V

KUNST EN CULTUUR

Door Henk van Leeuwen
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