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SEKSUEEL GEWELD

De samenlevingheeftminstens zoveel
schuld alsHarveyWeinstein zelf

ILLUSTRATIE: MAX KISMAN VOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD

d
Maartje Laterveer is journalist en
publicist.

H
arveyWeinstein zit achter
de tralies. Ikmaakals fe-
minist vast eendansje op
mijnbezemsteel, zullen
sommigennudenken.
Maarnee. Eerlijk gezegd

laat het nieuwsme tamelijk onverschil-
lig. Ik verkneukelmezelf niet bij het
beeld vandeonbemande rollator die
als trofeenaar buitenwerdgeroldbij
de rechtbank. Ik leefmeemetde vrou-
wendiedoorWeinstein zijn aangerand
of verkracht,maar of demannu vijf of
negenentwintig jaar de gevangenis in
gaat, zalmeworstwezen.

Natuurlijk, het is goeddatWeinstein
schuldig is bevonden.Baanbrekend
ook.Het is een tekendat vrouwen se-
rieus genomenwordenals ze zeggen
dat ze zijn gedwongen tot seks. Endat
je zelfs alsmachtig en rijkmanniet
meerwegkomtmet seksueel geweld.
Hetwerd tijd.Maar eenecht revolutio-
naire verandering zie ikniet.Want ook
al isWeinstein schuldigbevondenaan
verkrachting enaanranding, de jury
achtte zijn schuldniet bewezenopde
twee ernstigste beschuldigingen: dat
hij een ‘seksueel roofdier’ zou zijn en
dat zijnhandelwijze zoupassen in een
patroon.Datwaren juist debeschuldi-
gingenwaarhet omging.

DepersoonWeinstein is helemaal
niet interessant.Wathij vertegenwoor-
digtwel: het patroon van seksueel
grensoverschrijdendgedrag van—
meestal—mannen jegens—meestal
—vrouwen.Dat patroonbestaat, daar-
vangetuigenalleenal demiljoenen
verhalen van vrouwendiedehashtag
MeTooopriep.

Dat patroonwerdniet alleen in
standgehoudendoordefilmprodu-
cent, zijn entourageof de advocaten
diede vrouwen zwijgovereenkomsten
lietenondertekenen.Hetwerd in stand
gehoudendoordehele samenleving.
Hierin regerenhardnekkige structuren
diemakendat vrouwenwordengezien
als prooi enallereerstwordenbeoor-
deeldophunseksuele aantrekkings-
kracht.Datmannen jagers zijndie
nueenmaal hunogenniet inhunzak
hebbenen somsmisschien eengrens
overschrijden,maar je kunthet zeniet
kwalijknemen,want testosteron. Zo
zijnwehet kennelijk volstrekt normaal
gaan vindendat vrouwenniet de straat
of dewerkvloer opkunnen zonderhet
risico te lopen tewordenbeloerd, be-
tast, benaderdmet onzedelijke voor-
stellenof erger. Zo zijndewaysof the
world, ook al is inmiddelswetenschap-
pelijk aangetoonddat demanhele-
maal geen testosteronbomismet een

libidodat gestildmoetworden.
Dit patroonwordt versterkt doorde

ongelijkemachtsverhoudingen tussen
mannenen vrouwenendoorwat so-
cioloogMark vanOstaijen in zijnboek
Wij zijnons een ‘masculieneoutputcul-
tuur’ noemt: een competitievewerk-
cultuurwaarinhet draait ompresta-
ties, kwantiteit inplaats vankwaliteit.
Zo’nwerkcultuur creëert leiders die
geenneeof kritiekdulden (want oppo-
sitie zorgt voor vertraging) endie teams
omzichheen verzamelendiehen ver-
afgoden. Zo schept zede voorwaarden
voornormoverschrijdendgedrag van
mannendie zichonaantastbaarwanen
inhunmachtigepositie, en zich ge-
rechtigd voelen vrouwenals lustobject
te benaderen.

Doordit vonnis zijnmannenniet
langer onaantastbaar.Maardiemaat-
schappelijkepatronen zijnnogniet
veranderd endat zalmetdit vonnis ook
niet snel gebeuren.NuWeinstein is
vrijgesproken vanhet roofdierschapen
zijnmisbruiknietwordt gezien als een
patroon, ontslaat dat demaatschappij
vande verplichting eenhoognodigde-
bat te voeren.WekunnenWeinstein
zien als een extreemgeval.Niemand
hoeft zichmethemte identificeren,
geenman is zo’nmonster als die sjok-
kende viespeukmet zijn rollator aan

wiens gezicht je bijnakunt ziendathij
niet deugt.Dus zal geenmanof vrouw
zichnoggeroepen voelenhet eigen
gedragonderde loep tenemenenbe-
langrijke vragen te stellen.Waarom
konWeinstein zo veel vrouwenaanran-
denen verkrachten?Waaromhebben
veel vandie vrouwenhemniettemin
kussendbedankt opdiversepodia?
Waaromzijnniet al die vrouwenon-
derdeel vande rechtszaak?Waarom
zijnhet bijna altijdmannendie zich
vergrijpenaan vrouwen?Enwaarom
schikken veel vrouwenzichhiernaar?

Omhuncarrière veilig te stellen,
sneren sommigen.Maarwie zichook
maar enigszins verdiept inbijvoor-
beeldde slachtoffers vanWeinstein,
weet dat het alternatief velemalen
angstwekkenderwasdanhet opgeven
vaneenHollywooddroom.Weinsteins
toornbetekende een vernietiging van
je reputatie opalle fronten.Diemacht
hadhij niet alleenomdathij debelang-
rijkstefilmbons inde industriewas,
maar ookomdathij de samenleving
achter zichwist:wie klaagt over seksue-
le intimidatie, aanrandingof verkrach-
tingwordt allereerst zelf onderhet ver-
grootglas gelegd. Lieg jeniet omgeld
los te peuteren?Waaromzei je geen
nee, heb jeniet gevochten, ben jeniet
weggerend?Wathad je aanenhoeveel

had je gedronken?Heb je erniet zelf
omgevraagd?En trouwens, hoe erg
kanhet zijn?Kennelijk vindenwehet
moeilijk te gelovendatmannen soms
echt seksuele grenzenoverschrijden
endaarbij verregaande schade aan-
richten, ook al zijn er talloze verhalen
diedit bevestigen.

MeganTwohey, een vande tweeNew
YorkTimes-journalistendieWeinstein
ontmaskerden, zei toen ikhaar inter-
viewde: ‘Wat ookhet vonnis zal zijn,
het is een vergissingdat te zien als het
definitievebewijs van zijn schuldof on-
schuld.’ Ik voeghieraan toe: het is ook
een vergissingdit te zien als het defini-
tievebewijs vande schuldof onschuld
vanons als samenleving.Metdit von-
niswordt de samenleving gevrijwaard
vanalle aansprakelijkheid.Wekunnen
allemaal onzehanden inonschuld
wassen.Mannenwetennudat zeniet
meerwegkomenmet aanrandingof
verkrachting.

Maar een samenlevingwaarinman-
nenwetendat zenietwegkomenmet
seksueel geweld is niet genoeg. Ikwil
leven in een samenlevingwaarinman-
nen respect hebben voor vrouwenen
het simpelwegniet inhunhoofdhalen
ons te zienals louter lichamenwaar-
mee zemogendoenen latenwat ze
willen.

Waarom hebben veel
van die vrouwen
Weinstein niettemin
kussend bedankt
op diverse podia?
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