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Het jaar waarin
de stilte toch niet werd

doorbroken
Ogenschijnlijk heeft#MeToo veel veranderd.

Vooral grotere bedrijven hebben een verscherpte
gedragscode, met een zerotolerancebeleid.
Maar als het misgaat, wordt er nog steeds

gezwegen. Door de mannen.
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. In 2017 leidden be-
schuldigingen tegen
filmproducent Har-
veyWeinstein tot de
#MeToo-beweging.. Time Magazine
bombardeerde de
vrouwen achter #Me-
Too tot Person of the
Year, maar begin 2020
is er nog weinig ver-
anderd.. Het is voor orga-
nisaties eenvoudiger
seksuele intimida-
tie onder het tapijt te
vegen dan ermee naar
buiten te treden.

T
wee jaar geleden stond ikopeen
nieuwjaarsborrel te pratenmet een
mangenaamd Jonathan, financieel
directeur van eenmiddelgroot be-
drijf. ‘Als je hetmij vraagt,’ zei hij, ‘is
het de schuld vandie vrouwen. Als

die eerderhunmondopenhaddengedaan,was
dit allemaal niet gebeurd.’

Hetwasdewonderlijkste interpretatie die
ik tot dan toehadgehoord vanhet vermeende
seksueelmisbruikdoorHarveyWeinstein.Niet
de groteHollywood-producentwas schuldig,
maarde jonge vrouwendiehij zouhebben
aangeranden verkracht. ‘Ja,’ zei Jonathan,
‘als zij hemhaddenaangeklaagd, hadhij de
vrouwendienahenkwamenniet kunnen
lastigvallen.’

De gesprekkengingen indie tijdnergens
anders over.Weinsteinwasnet ontmaskerd
doorTheNewYorkTimes enTheNewYorker.
#MeToowas geborenen in rap tempo vielen
meermannen vanhunvoetstuk: acteurKevin
Spacey, comedianLouisCK, inNederlandwerd
castingdirector JobGosschalkbeschuldigd van
stelselmatig seksueelmisbruik. TimeMagazine
bombardeerdede vrouwenachter de#Me-
Too-beweging tot Personof theYear ennoemde
ze silencebreakers: ze haddende stilte doorbro-
ken. 2018 zouhet jaar vande vrouwenworden.

Ruim twee jaar later lijkt de revolutie eerder
stilletjesweg te kwijnen.Weinsteinheeft zijn
zaak zogoedals geschikt voor $25mln, die
doorde verzekeringwordt betaald. LouisCK
treedtweer op, de verguisdepresentatorBill
O’Reillywerdonlangs teruggevraagddoor Fox
News, operazangerPlácidoDomingokreegdeze
maandeen staandeovatie inMilaan terwijl hij
in augustusnogdoor twintig vrouwenwerdbe-
schuldigd vanongewenste intimiteiten.Kevin
Spacey stuurdenet als vorig jaar eenkerstbood-
schapdewereld inwaarinhij glimlachend te-
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“
‘Het is de schuld van
die vrouwen. Zehadden
Weinstein eerder
moetenaanklagen’
Jonathan
financieel directeur
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rugblikt op ‘eengoed jaar’. InNederland is de
zaak tegenGosschalk geseponeerd enhetCon-
certgebouworkest schiktede zaak tegendirigent
DanieleGatti zondernog eenwoord te spende-
ren aande vrouwendiehembeschuldigden van
wangedrag.

De#MeToo-bewegingmoest het gevecht van
de eeuwworden, debeslissende strijd tussen
machtigemannenen vrouwendiehet nietmeer
pikten tewordenbehandeld als lustobject.

Maar ergens is de strijd voortijdig gestaakt.
Met een twijfelachtige zege voordemannen.

HERENDISPUTEN IN NETTERE HUIZEN
‘Zelfs in een tijdwaarin alle bedrijven zeggen
te strevennaardiversiteit en inclusie,’ schreef
persbureauBloomberg vorigemaand, ‘is er nog
altijd een corporatemachinediemedewerkers
het zwijgenoplegt ende statusquohandhaaft.’
Demechanieken zijnoveral dezelfde: dure ad-
vocaten, gedwongen schikkingeneneenangst-
cultuur.De revolutie vande laatste twee jaar
heeft dat nietwezenlijk veranderd, constateerde
Bloomberg. Bedrijven zijnnog steeds als heren-
disputen, alleendan innetterehuizen. ‘Onder
deopgepoetste oppervlakteheerst eenoude

volgt: de vrouwelijkewerknemerdie klaagde
datWeinsteinhaarmet eenhanddoekomzijn
naakte lijf ontving enminofmeerdwong tot een
massage, orale bevredigingof andere intimitei-
ten, kreeg een somgeld aangeboden in ruil voor
haar zwijgen. Ze tekende eengeheimhoudings-
overeenkomstdie zenietmeenaarhuismocht
nemen, endatwasdat.

Tja, zoumijn gesprekspartner Jonathan
zeggen, zo’n vrouwhóéft niet te tekenen. Zo’n
reactie tekenthetweinigebesef dat er is voor
dekwetsbaarheid vaneen vrouw tegenover een
mandieheeft beslotendathaar lichaamhet zij-
ne is. Statusovermacht ismisschienmoeilijker
te peilendan fysiekeovermacht,maarnietmin-
der bedreigend.Niet alleenkonWeinsteinde
carrière van zijn slachtoffersmakenofbreken,
hunhele reputatie,waardigheid engeloofwaar-
digheidwas inhet geding.Wantwie zougeloven
dat de groteHollywood-lieveling, demandie
feestjes gaf voorHillaryClintonen schijnbaarde
heleNewYorksepolitie in zijn zakhad, deman
die zichomringdemetdeprachtigste vrouwen
enerbovendienmet eengetrouwdwas: actrice
enmodeontwerpsterGeorginaChapman, de
mandie zichnotabene feminist noemdeen
geld stak in allerlei emancipatoire doelen, dat
uitgerekenddezemanzich zouhebben vergre-
penaaneenonbeduidende assistente?

NuheetWeinstein inAmerika eenpreda-
tor, een roofdier.Maar ook inNederland zijn
ermachtigemannendie zich vergrijpenaan
ondergeschikte vrouwen, of zich schuldigma-
kenaan lichtere vergrijpendieniettemin erg
intimiderendkunnen zijn. Enook inNederland
wordendezemannen inhet zadel gehouden
doordemechanieken vaneenaloud systeem.

HITSIGE APPJES
DeMeToo-bewegingheeft ermisschien voor ge-
zorgddat vrouwen snellermisstandenaankaar-
ten,maarniet dat ze eerderwordengeloofd.
Het is nog altijdhaarwoord tegenhet zijne. Ze
wetendat dat laatste zwaarderweegt, omdat ze
vaakniet kunnenbewijzendathij, bijvoorbeeld,
inde lift zijnhandophunbillen legde. Ziehier
dekromme logica achter gedragscodes: zewor-
denopgetuigd inde verwachtingdat zonder
zo’n codegrenzen zullenwordenoverschreden,
maar als je eenmandaarvanbeticht,moet je
met onmogelijkhardebewijzenkomen. Inhet
#MeToo-tijdperk is dat niet veranderd. Sterker:
volgensde advocatendiewij spraken voor voor-
noemdartikel ziet de rechter alleenmaar stren-
ger toeopdebewijslast. ‘Debeschuldigdewordt
namelijk in eenprecaire#MeToo-context ge-
plaatstwaarna zijn carrière fors is beschadigd’,
zei advocaat FloorDamen.

Demeeste#MeToo-zakenbereikenechter
nooit de rechter.Ookhierworden ze geschikt
met eengeheimhoudingsovereenkomst, vertelt
arbeidsrechtadvocaat EdwarddeBock.Ooit be-
doeldomte voorkomendatbedrijfsgevoelige
informatie op straat of bij de concurrent komt te
liggen, is denon-disclosureagreementhetmid-
del bij uitstek geblekenomwangedrag toe te
dekken—enaldus te laten voortbestaan.

Ookhier voelen slachtoffers zichkennelijk
gedwongenbij het kruisje te tekenen.Ongetwij-
feldwordenook zij gedrevendoor angst voor
victimblaming: demaatschappelijkeneigingom
het slachtoffer verantwoordelijk tehouden voor
seksueel geweld. Ze is toch zelf naar diehotel-
kamer gegaan?Zehadgedronken. Zedroegwel
eenerg kort rokje. Ja, dan vraag je erom.

Vorig jaar zat ik bij eenkerstdiner tegenover
eenmandie zich zorgenmaakte omdedames
op zijn kantoor,waar eenpartnernet opnon-
actiefwas gezet vanwegehitsige appjes aan
jongemedewerkers. ‘Als zedan ’s ochtends
binnenkomenmethun langeharen, hunafge-
traindebenenenhunstrakke truitjes, dandenk
ik:moet ik zenuwaarschuwendat ze er ookwel
heel verleidelijk uitzien?’

EEN KWESTIE VAN OPVOEDING
Het is temakkelijk omzo’nmanweg te zetten
als iemanddiehet niet heeft begrepen. Allicht
zouhet constructiever zijn als hij zich tot zijn

“
‘Nog altijd is er een
‘‘corporatemachine’’
diemedewerkershet
zwijgenoplegt’
Persbureau
Bloomberg a Vervolg op pagina 19

mengeling van toe-eigening, buitensluiting en
geheimhouding.’

Dat artikel gingoverWall Street,maarhet is
aannemelijk dat het eldersniet veel anders is.
Uit hetNederlandsebedrijfsleven zijn sindshet
losbarsten vande#MeToo-bewegingopvallend
weinig zakennaar vorengekomen.Maar zoals
mijnFD-collega Joris Polmanen ik vorig jaar
ontdekten, is seksuele intimidatie ookdaarnog
altijd aandeorde vandedag. Endat gaat verder
daneendubbelzinnig grapjehier endaar, vertel-
depsychologieprofessorNaomiEllemers. ‘Dan
gaat het echt omtoespelingen, opmerkingenen
e-mailswaarinmeerderenaangeven: als jij niet
metmij naar bedgaat, dandoe ikdatniet voor
jou.’

Ogenschijnlijk heeft#MeToo veel veranderd.
Vooral groterebedrijvenhebben veelal een
verscherpte gedragscodewaarin zehet belang
vaneen veiligewerkomgevingonderstrepen
met een zerotolerancebeleid.Maardat blijkt
meer risicomanagementdaneendaadwerke-
lijkepogingomvrouwelijkewerknemers tebe-
schermen tegengrijpgragehandenof seksuele
toespelingen. Pas als er eenklacht ligt, verklaar-
den verschillende advocaten tegenover het FD,
komenbestuurders in actie omhet incident zo
snel en vooral zo stilmogelijk af tewikkelen.

Bij TheWeinsteinCompany gingdit als
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mannelijkekantoorgenotenwendtenzegt: ‘Die
vrouwenzijn inderdaadknap,maardatbetekent
nietdatwezeals lustobjectmogenbenaderenen
alhelemaalnietdat jezomaaraanzekuntzitten.’

Hetpunt is echterdatdatnupreciesde sug-
gestie isdie inonze samenlevingwordt gewekt.
Ziedegemiddeldebillboardreclame,muziekclip
of aflevering vanDeVilla, een realityshowvan
RTLwaarinmannenprobleemloos vrouwenbe-
lagendiedaarniet vangediendzijnen/ofbuiten
westenzijn.Offiets eenstukjeoverdeWallen.

Het ismisschien een langeweg vandeZuidas
naardeWallen,maarde essentie is overal de-
zelfde: vrouwen zijn vanoudsher een lustobject
voormannen. Endaarwordenwe zozeermee
opgevoed, zowelmannenals vrouwen, datwe
daar geen vraagtekensbij zetten.We vinden
hetheel normaal datmannenblikkenafdwalen
naardecolletés, dat ze schunnige grappenma-
kenen ranglijstenbijhouden vandemooiste
vrouwenopkantoor.Natuurlijk,boyswill be
boys, zeggenwedan, zo zijndewaysof theworld.
Enkom, latenwehetwel gezellig houden.

De#MeToo-bewegingheeft dieways of the
worldwillen aankaarten.Miljoenen vrouwen
blijkenhetnamelijk helemaalniet zo gezellig
te vinden tewordenbeschouwdals een vogel-
vrije verzamelingbenen, borsten enbillen. Een
normverschuiving,wordt dit genoemd. Zoals
minister van Justitie enVeiligheidFerdinand
Grapperhaus inmei schreef in een voorstel om
seksuele intimidatie strafbaar te stellen, is ‘uit
maatschappelijke stellingnameduidelijk ge-
wordendat [...] ongewenste seksuelebetasting
enhetmaken van seksuele toespelingen sterker
wordenafgekeurddan voorheen’.

Maarwashet voorheendanokéomvrouwen
ongewenst inhet kruis te grijpen? Is dat ooit aan
die vrouwengevraagd?

DE STILTE VAN MANNEN
Er is geen vrouwdiehet prima vindt omtegen
haarwil tewordenbevoeldof begluurd, en#Me-
Tooheeft er niet voor gezorgddat vrouwendat
nu ineensnógminder prettig vinden.#MeToo
heeft huneen stemgegevenomde stilte te door-
breken. Alleen ishet niet hun stilte.Het is de
stilte vanmannendie zichniet uitsprekenover
huneigengedrag, of dat vananderemannen.De
stiltewaar vrouwennogaltijdnoodgedwongen
hunhandtekeningonder zetten.

S A M E N L E V I N G

Toen rechtendecaanAndréNollkaemper van
deUniversiteit vanAmsterdam in studenten-
bladFoliawerdgevraagdwaaromdeuniver-
siteit eengeheimhoudingsovereenkomsthad
geslotenmetRonaldBeltzer, dehoogleraar die
volgens eenonthullende reportage inNRCzijn
vrouwelijke vakgroepleden vijftien jaar langma-
nipuleerde en seksueel intimideerde, antwoord-
dehij dat dit inhet belangwas vande sociale
veiligheid aandeUvA.Maardebuitenwereld
weet dannietwat er is gebeurd, zei de intervie-
wer, en zo’nmankomtmakkelijk elders aande
slag. ‘Het is te eenvoudig omte zeggendat een
organisatie indergelijke gevallen altijd de ver-
antwoordelijkheidheeft omvolle transparantie
te betrachten voorde samenleving inbrede zin’,
antwoorddeNollkaemper.

#MeToo lijkt eerderhet tegendeel te hebben
bewezen.Het is voor organisaties eenvoudiger
seksuele intimidatie onderhet tapijt te vegen
danermeenaarbuiten te treden.Wantdan volgt
eenmaatschappelijk debatwaarinnormen
wordenbetwist diewealtijd voorwaarhebben
aangenomenendiediep zijn verankerd inonze
samenleving.

Zonderdat debat echter zal er nooit iets fun-
damenteel veranderen, enwordt 2020het jaar
waarinde stilte tochniet zalwordendoorbro-
ken.Het ismisschienbegrijpelijk dat organisa-
ties hun vingers erniet aanwillenbranden.
Maar als zij zichniet verantwoordelijk voelen,
wiedanwel?

Zonder debat zal er nooit
iets fundamenteel
veranderen, en wordt 2020
het jaar waarin de stilte
weer niet wordt doorbroken

Zwevend indeprettige
staat vanpermanente
lichtebenevelingwaarin
eenmensdeperiode tus-

senkerst ende jaarwisselingnu
eenmaal doorbrengt, probeerde
ikme voor eenknisperendhaard-
vuurdoordedubbeldikke einde-
jaarseditie vanTheEconomist
heen teworstelenop zoeknaar
eenantwoordopde vraaghoehet
tochgesteld ismetdepositie van
Europa indewereld (spoiler alert:
slecht).

Opdeachtergrond speelde
eenaflevering vandebij ons
thuis geheel tenonrechte zeer
geliefde tv-serieNijntje,waarin
degelijknamigehoofdpersoon
verstoppertje gaat spelenmet
haar vriendjes.Hondje Snuffie
magnietmeedoen, hij ismet zijn
ontwikkelde reukorgaan immers
sterk inhet voordeel.

Ik keek evenop vanmijn
lectuur enwerdmegewaar van
hetgeenonzeoosterbureneen
aha-erlebnis zoudennoemen.
In gedachten verscheenTomEg-
bers inbeeld: ‘Dames enheren,

wegaankijkennaar een voet-
balwedstrijd. LionelMessimag
uiteraardnietmeedoen, hij is
veel te goed. Inplaats daarvan
volgt nueen integraleweergave
vanTOPOss –FCDordrecht. Veel
kijkplezier’.

ZouNijntje eenChinees ko-
nijntje zijn geweest, durf ikde
voorspellingwel aandat Snuffie
wél hadmogenmeedoenmet
verstoppertje. Sterker: de auto-
riteiten zoudendebeste Snuf-
fiesuit het hele landhebben
verzameld enondergebracht in
een trainingscentrum,waaruit
ze alleen af en toe tevoorschijn
zoudenkomenomophetWK
verstoppertje termeerdere eer en
glorie vanhet vaderlandeenda-
verendeoverwinning tebehalen.
Maar inEuropa is het verlangen
naar eenegalitaire samenleving
zóver gevorderddatweonzekin-
derenbijbrengendatmogelijke
uitblinkers beter bij voorbaat
vandeelnamekunnenworden
uitgesloten.

Terwijl ikwat verdermijmer-
deover dit heldere inzicht,was
het op tv kennelijk alweer tijd
voorhet volgendeprogramma.
Dekijker kreeg eendebat voor-
geschoteld overhetgeendoor
eenhistorischmisverstand (of,
waarschijnlijker: een effectieve
marketingcampagne vanuit de
branche) bekend is komen te

Vuurwerk zal
eindigen op het
kerkhof der vergeten
gebruiken, naast
roken en Zwarte Piet

staanals ‘deNederlandse vuur-
werktraditie’. Dit soort discussies
verloopt standaard langsdezelf-
de lijnen: progressief links is te-
gen, het cultureel conservatieve
deel dernatie is vanopvattingdat
menmet zijn tengels vanonze
traditiesmoet afblijven. Ende
overgrotemeerderheiddie zich
tussendie twee extremen inbe-
vindt,wil vooral vanhet gezeur af
enover tot deorde vandedag.

Niets nieuwsdus,maarmet
die vuurwerkdiscussie is iets inte-
ressanters aandehand.Hierwor-
dennamelijkmaatschappelijke
trendsblootgelegdwaarvande
invloed veel verder reikt dandat
geknal alleen. Eenafnemende to-
lerantie voor risico, bijvoorbeeld.
Eengroeiend contingentNeder-
landers is niet langerbereid te
accepterendat eenArnhemse
manenzijn 4-jarige zoontjemoe-
ten sterven, omdatdeoverheid
haar burgers toeblijft staan eens
per jaar bijwijze van vermaak zelf
met explosieven te gaanklooien.
Vuurwerk zal eindigenophet
kerkhof der vergetengebruiken,
naast roken in restaurants en
autorijden zonder gordel.Niet
iets omover te treuren, dacht ik
zo.

En tóchhoud ik eennare
smaakover aandathele vuur-
werkdebat. Bij vele tegenstanders
bespeurde iknamelijkniet alleen
eenafnemende tolerantie voor
risico,maar vooral ook voorde
medemens. Ik vind ietswat jij
doet niet leuk, dusmoethetwor-
den verboden. Eenzelfdemecha-
nisme zienwe terugbij diegenen
die, iknoemmaarwat, het roken
op terrassenwillen verbieden
of—daar zijnweweer!—Zwarte
Pietwillen afschaffen.Watdeze
lieden zich vermoedelijkniet
realiseren is dat ze, juist door
hunmedeburgersmethun ver-
meendemorele superioriteit te
terroriseren, dezemensen verder
inde armenduwen vandank-
bare rattenvangers zoalsGeert
Wilders enThierryBaudet.Die
makenhiervangretig gebruik ter
versterking vanhun verwerpelij-
ke standpuntenoponderwerpen
die erwél toedoen, zoalsmigratie
enklimaat.

Tolerantie, dames enheren.
Ook—nee: vooral—voordiege-
nendie anders inhet leven staan
danuzelf.

‘Deomgeving vandemens
is demedemens’, dichttemijn
onvolprezen stadgenoot Jules
Deelder ooit.Hader kijk op, die
man. Ikwensuallen een tolerant
2020.

Maarten
Douma
Het WK verstoppertje

d
MaartenDouma is Investment
Director bij IndofinGroup.
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