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‘#Metoo 
doorgeslagen?  

We zijn pas 
net begonnen’

#MeToo-moe? Journalist Floor Bakhuys Roozeboom (35) wordt  
al kwaad van het woord alleen. Zo’n 2 jaar na de introductie van  

de hashtag vindt ze het juist tijd voor échte actie. ‘Mannen die niet 
meer durven te flirten? Dat bijna de helft van de vrouwen in ons 
land weleens tegen hun wil is gezoend of betast, dát vind ik erg.’

Ik kan het me nog levendig herinneren. Het was op een 

feest van een oude werkgever, nu zo’n 9 jaar geleden. Een 

exclusief feestje in een hippe club. Ik voelde me die avond 

niet helemaal op mijn gemak. Ik werkte nog niet zo lang 

bij het bedrijf en al mijn collega’s waren bloedmooie 

jonge vrouwen met ranke figuurtjes en glanzende haren. 

En dat was niet toevallig, want – zo was me toegefluisterd 

– daar houdt de baas van. Maar, werd daar altijd snel aan 

toegevoegd:  “Hij geeft je ook veel kansen, hoor.”  En:  “Als 

jonge vrouw met ambitie kun je in dit bedrijf ver komen.”  

Geen idee wat ik met die informatie moest. 

DOET IE WEL VAKER
Ook the big man himself stond er die avond. Strak in  

pak, drankje in de hand, geanimeerd in gesprek met  

een lange, blonde collega in een glinsterend zwart jurkje. 

Ik stond net haar schitterende outfit te bekijken, toen ik 

het zag: zijn hand die over haar kont gleed. Zijn duim  

wrijvend over de ronding van haar billen, zijn vingers die 

bijna onder haar rokje verdwenen. Even liet hij zijn hand 

daar rusten, onverstoorbaar doorpratend terwijl hij met 

zijn andere hand zijn glas naar zijn lippen bracht. En toen, 

Het beeld bleef me 
bij. Zijn hand, haar 
billen. Het misselijke 
gevoel dat het me gaf
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na een paar seconden, trok hij hem achteloos weer weg.

Het beeld bleef me lang bij. Zijn hand, haar billen.  

Het misselijke gevoel dat het me gaf. Hoe totaal op  

zijn gemak hij was. Hoe gedwee zij bleef staan. Op haar 

gezicht nog steeds een glimlach, alsof haar getrouwde, 

veel oudere baas niet net zijn hand bijna tussen haar 

benen had gestoken. Maar dat vond ik nog niet eens het 

schokkendst. Veel schokkender vond ik het hoe normaal 

de andere aanwezigen het leken te vinden. Want ik was 

zeker niet de enige die het zag, maar wel de enige die er 

aanstoot aan leek te nemen. 

Nadat hij zijn hand had weggehaald, zocht ik geschrokken 

oogcontact met twee vrouwelijke collega’s die het duidelijk 

ook hadden gezien, maar zij beantwoordden mijn veront-

ruste blik met een lachje, een eyeroll en een opmerking in 

de categorie: “O ja, dat doet hij wel vaker.” Dat was dat. 

Toen ik die avond naar huis fietste, voelde ik me raar.  

Ik had gezien hoe mijn baas en plein public een veel 

 jongere collega betastte en ja, dat had indruk gemaakt. 

Maar wat nog veel meer indruk had gemaakt, was de 

vanzelfsprekendheid waarmee dat vervolgens werd 

 weggewuifd. Maak je niet zo druk, was de boodschap. 

Tuurlijk, het kan eigenlijk niet, maar dat soort dingen 

gebeuren nu eenmaal. Er zijn ergere dingen.

seksuele handelingen heeft moeten verrichten. Dat 40 % 

van de vrouwen wordt lastiggevallen op het werk. Dat 

maar liefst 84 % van de Rotterdamse vrouwen tussen de 

18 en de 45 heeft aangegeven weleens op straat te zijn 

geïntimideerd, nagejouwd of klemgezet. Dát vind ik erg.

Natuurlijk, ook mannen en jongens worden slachtoffer 

van seksueel geweld. Toch denk ik dat het gerechtvaar-

digd is om seksueel geweld tegen vrouwen apart uit te 

lichten, gewoon omdat het op zo’n buitenproportioneel 

grote schaal voorkomt. 35 % van de vrouwen wereldwijd 

is weleens het slachtoffer geweest van fysiek of seksueel 

geweld, zo blijkt uit cijfers van de VN. 120 miljoen meisjes 

hebben gedwongen seks gehad. In vrijwel alle landen 

heeft een ruime meerderheid van de vrouwen ooit te 

maken gehad met seksuele intimidatie, in wat voor vorm 

dan ook. Meisjes met een donkere huidskleur zijn extra 

kwetsbaar. Niet alleen worden zij vaker slachtoffer van 

seksueel geweld en worden hun belagers gemiddeld 

lager bestraft, uit onderzoek blijkt bovendien dat zij al 

vanaf hun 5de levensjaar door volwassenen als seksueler, 

minder onschuldig en minder in need of protection worden 

beschouwd dan witte meisjes. 

BRANDALARM
Met al deze alarmerende statistieken in het achterhoofd, 

zou je zeggen: reden genoeg om de #MeToo-beweging  

te zien als het brandalarm en het probleem van seksueel 

misbruik als een brand die dringend moet worden 

geblust. Maar nee hoor. In plaats van dat we bespreken 

hoe we die brand moeten blussen, klaagt iedereen in de 

media liever over het irritante geluid van het brandalarm. 

De teneur is: al die nare verhalen van slachtoffers zijn 

ongemakkelijk om te horen, dus als die vrouwen er nou 

over ophouden, zijn wij ook van dat ongemak af. Gewoon 

die batterij uit het brandalarm halen: probleem opgelost. 

Toch? Niet zeuren, niet het slachtoffer spelen, gewoon 

De laatste tijd moet ik er vaak aan denken als ik weer 

iemand op tv hoor zeggen dat #MeToo een beetje  

is  doorgeschoten. Dat het een heksenjacht is. Een 

 preutsheidoffensief. Een bedreiging van het zorgeloze 

flirten. Op de radio, in praatprogramma’s en in kranten 

doen mensen steeds vaker hun beklag over zogenaamde 

#MeToo-moeheid. Nee, verkrachting praat uiteraard 

 niemand goed, maar een hand op een bil: is dat nou  

echt zo erg? Dat is de boodschap die het gesprek over 

misbruik en seksuele intimidatie steeds vaker domineert. 

De boodschap die ik 9 jaar geleden op dat personeels-

feest al luid en duidelijk te verstaan kreeg en die ook nu,  

2 jaar na het begin van #MeToo, nog altijd springlevend 

blijkt: joh, maak je niet zo druk, er zijn ergere dingen.  

Uit een enquête van NOS bleek vorig jaar dat maar  

liefst 60 % van de Nederlanders vindt dat #MeToo is 

doorgeslagen. Een soortgelijk onderzoek van EenVandaag 

kwam op eenzelfde percentage uit. Uit een enquête  

van het mannenblad Esquire bleek dat maar liefst 77 %  

de beweging te ver vindt gaan.

MOOI GEWEEST
Laat dat even op je inwerken. De meerderheid van 

Nederland vindt dus dat een beweging die voor het  

eerst in decennia misbruik en seksuele intimidatie op 

grote schaal onder de aandacht brengt, te ver gaat. Dat  

na 2 jaar van hartverscheurende slachtofferverhalen en 

schaamteloze schandalen, het wel weer mooi is geweest 

met dat geklaag. Want, zo luidt het argument, als we zo 

doorgaan, weten mannen straks niet meer hoe ze zich 

moeten gedragen bij vrouwen. Straks durven mannen 

niet meer te flirten en dat zou toch erg zijn? Really? Tja. 

Het is maar wat je erg noemt. Weet je wat ik best erg 

vind? Dat volgens cijfers van Rutgers bijna de helft  

van de vrouwen in ons land weleens tegen hun wil is 

gezoend of seksueel aangeraakt. Dat ruim 20 % van de 

vrouwen gedwongen seks heeft gehad of tegen hun zin 

van je afbijten en als dat niet lukt: ach, those are the ways of 

the world. Dat was zo’n beetje de strekking van het betoog 

van schrijver Jessica Durlacher toen ze 2 jaar  geleden  

bij DWDD aanschoof om te praten over de toen nog vrij 

nieuwe #MeToo-beweging. Toen al een reactie waarvan 

mijn bloed ging koken, maar helaas is dit nog steeds  

een sentiment dat in veel gesprekken over #MeToo de 

boventoon voert. Toen er verhalen naar buiten kwamen 

over een docent op de Amsterdamse toneelschool die 

seksuele relaties onderhield met studentes die voor hun 

toekomst afhankelijk waren van zijn beoordeling, was  

de reactie van velen dat die meisjes er destijds toch zelf 

ook bij waren geweest? En zelfs na de recent verschenen 

documentaire Surviving R. Kelly, waarin verschillende 

vrouwen verslag doen van jaren vol schokkend misbruik, 

mishandeling en manipulatie door de r&b-zanger, staan 

mensen klaar om met een priemende vinger naar de 

slachtoffers te wijzen: ze waren vast gewoon uit op zijn 

geld en roem.

En niet alleen victim blaming blijkt populair. Ook begrip 

en mededogen voor mannen die over de schreef zijn 

gegaan, zijn in de mode. Want nee, het is natuurlijk  

niet netjes dat de Amerikaanse comedyster Louis C.K.  

vrouwelijke comédiennes seksueel intimideerde door 

60 % vindt dat het na 2 
jaar van schaamteloze 

verhalen wel weer 
mooi is geweest met 

dat geklaag 

Oké, Kevin Spacey 
heeft een 14-jarige 
jongen betast,  
maar wat deed  
die eigenlijk op die 
leeftijd op zo’n feestje?
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tegen hun zin voor hun neus te masturberen. Maar dat 

zo’n man daar vervolgens ook daadwerkelijk de gevolgen 

van moet ondervinden, dat vinden mensen dan weer wat 

ver gaan. Zo’n mooie carrière in 1 keer weg, dat ís toch ook 

zonde? Dat hij meerdere getalenteerde jonge vrouwen  

uit de comedywereld heeft weggepest, laten we voor  

het gemak maar even buiten beschouwing. En ja, Kevin 

Spacey heeft dan wel toegegeven dat hij een 14-jarige 

jongen heeft betast, maar dat hij niet meer in House of 

cards mag spelen, dat is toch best cru? Aan mensen zitten 

die daar niet om hebben gevraagd, is natuurlijk foei. Maar 

daar hoef je dan toch niet eindeloos voor te boeten? En 

wat dat slachtoffer betreft: wat deed die eigenlijk op die 

leeftijd op zo’n feestje?

20 MINUTES OF ACTION
Het valt me op dat veel mensen zich meer zorgen lijken 

te maken over de daders in recente #MeToo-schandalen 

dan over slachtoffers. Een van de meest schrijnende 

voorbeelden hiervan is misschien wel de veroordeling 

van Brock Turner in 2015, een Amerikaanse student die 

het leven van een jonge vrouw verwoestte door haar op 

een dronken avond te misbruiken in een steegje, terwijl 

ze bewusteloos op de grond lag. In een emotionele brief 

omschreef het slachtoffer de impact die de aanranding op 

haar leven had gehad. “Je nam me mijn waarde af, mijn 

privacy, mijn tijd, mijn intimiteit, mijn zelfvertrouwen  

en tot vandaag: mijn stem. De schade is aangericht. 

Niemand kan die ongedaan maken.” Er was bewijs, er 

waren getuigen en Turner, een rijke atletische student, 

werd schuldig bevonden. Maar hij kreeg een schamele  

6 maanden cel, omdat een  langere gevangenisstraf 

 volgens de rechter zijn leven te  ‘negatief zou beïnvloeden’. 

Turners vader betoogde eerder in een open brief dat  

een lange gevangenisstraf een hoge prijs zou zijn voor  

20 minutes of action. De impact van Brocks ‘20 minutes of 

action’ op zijn slachtoffer deed er blijkbaar minder toe.

Maar ook nu, 2 jaar na #MeToo, is het opvallend hoe het 

gesprek steeds minder over het leed van slachtoffers gaat 

en steeds vaker over dat van de daders. Want, zeggen  

ze, links en rechts worden zonder pardon de levens van 

onschuldige mannen geruïneerd zonder een flinter aan 

bewijs. O ja? Wow. Dat klinkt ernstig zeg. Maar geef eens 

een voorbeeld. Serieus. I’ll wait. Want vooralsnog lijkt  

het met die verwoeste levens en eeuwige boetedoening  

allemaal wel mee te vallen. Een man die door 22 vrouwen 

van ongewenst seksueel gedrag werd beschuldigd, is  

nu president van de Verenigde Staten. De Amerikaanse 

jurist Brett Kavanaugh, die door meerdere vrouwen van 

misbruik werd beschuldigd, werd onlangs voor het leven 

benoemd tot opperrechter. De comedian Aziz Ansari,  

die door een jonge vrouw werd beschuldigd van nogal  

dwingend bedgedrag tijdens een onenightstand, kwam 

misschien even negatief in het nieuws, maar dat was het 

dan ook wel. Zijn Netflix-show werd niet gecanceld, hij 

treedt gewoon nog op, niets aan het handje. Zelfs Louis 

C.K., die zijn wangedrag nota bene zelf toegaf, staat na 

een halfslachtig excuus gewoon weer op het podium.

Veel mensen lijken 
zich meer zorgen  
te maken over de  
daders in recente 
#MeToo-schandalen 
dan over slachtoffers

Slechts een paar 
procent van alle 

aangiften van 
seksueel misbruik is 

vals, zo wordt geschat
Ja maar, roepen de #MeToo-bashers dan weer: vrouwen 

die uit zijn op aandacht of roem kunnen nu zomaar een 

onschuldige, zielige man vals beschuldigen. Oké, ik ben 

geen voorstander van trial by media en als mensen al 

schuldig worden bevonden nog voordat er enig bewijs  

is, vind ik dat meer dan kwalijk. Maar de reden waarom 

slachtoffers #MeToo via de media zijn gestart, is dat er 

voorheen nauwelijks iets met hun verhalen werd gedaan. 

Verreweg de meeste vrouwen zwijgen over wat hen is 

overkomen. Uit schaamte, angst voor de macht van de 

dader of omdat ze toch niet zullen worden geloofd. En 

dan die opgeklopte angst voor valse aangiften. Zullen we 

naar de feiten kijken? Geschat wordt dat slechts een paar 

procent van alle aangiften van seksueel misbruik vals is. 

Tel daarbij op dat van alle vrouwen met een ervaring van 

seksueel ongewenst gedrag sowieso maar een minuscuul 

percentage aangifte doet en dat het OM in 80 % van  

de gevallen niet overgaat tot vervolging. De kans dat  

je als man zomaar slachtoffer wordt van een valse 

beschuldiging en daardoor in de bak belandt, is dus 

ontzettend klein. Intussen is het risico om als vrouw 

slachtoffer te worden van seksueel geweld, misbruik of 

intimidatie veel groter dan veel mannen zich realiseren. 

Nederlandse mannen schatten het percentage vrouwen 

dat last heeft van seksuele intimidatie op 38 %. Het goede 

antwoord is 73 %.
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Maar het zijn niet alleen mannen die de noodzaak van 

#MeToo bagatelliseren. Ook vrouwen wuiven het  

probleem graag weg. In Frankrijk schreef een groep  

vrouwen onder aanvoering van de actrice Catherine 

Deneuve een open brief waarin ze #MeToo een ‘heksen-

jacht’ noemden en waarschuwden voor de teloorgang van 

de seksuele vrijheid. Ik ben het niet met deze vrouwen 

eens, maar ergens snap ik ze wel. Als je altijd in een 

wereld hebt geleefd waarin bepaald gedrag tegenover 

vrouwen wordt vergoelijkt en geaccepteerd, ga je het 

vanzelf normaal vinden. Dan ben je er misschien zelfs 

trots op dat jij daarmee hebt leren omgaan en dat jij je er 

niet door uit het veld hebt laten slaan. 

EEN NIEUW NORMAAL
Tegen die vrouwen zou ik zeggen: good for you. Maar het 

is zo langzamerhand tijd voor een ‘nieuw normaal’. Een 

normaal waarin vrouwen geen waslijst aan maat regelen 

hoeven nemen om op straat niet te worden  lastiggevallen 

(niet alleen naar huis lopen, niet te uitdagende kleren 

aan, niet op bepaalde plekken komen). Een normaal 

waarin een baas zich niet vrij voelt om zijn handen 

openlijk op het lichaam van een jonge werknemer  

te leggen, simpelweg omdat hij weet dat hij het kan 

maken. Een normaal waarin niet alleen de slachtoffers 

moeten leven met de consequenties van misbruik en 

seksuele  intimidatie, maar ook de daders. Een  normaal 

waarin mijn zoon, die nu 2 is, opgroeit met de overtuiging 

dat respect voor vrouwen normaal is en nee ook echt nee 

betekent. Een normaal waarin, als ik ooit een dochter 

krijg, ik haar met net zo veel vertrouwen de wereld in kan 

sturen als mijn zoon. En voor haar en al onze huidige en 

toekomstige dochters zeg ik: #MeToo doorgeslagen? 

Hell no. We zijn pas net begonnen.  ■
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REAGEREN  OP DIT  ARTIKEL?Ga dan naar 
 flaironline.nl/facebook
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