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“Geweld is niet gewoon”.
15 Mrt 2010

Ik wil de organisaties Pharos en Movisie bedanken dat ik hier enkele inleidende opmerkingen 

mag maken, op deze feestelijke bijeenkomst waarbij de DVD `Geweld is niet gewoon, Ken uw Recht; 

zoek hulp`  ten doop gehouden wordt, met voorlichtingsmateriaal dat allerlei vormen van geweld 

in kringen van asielzoekers, vluchtelingen en ongedocumenteerden bespreekbaar moet maken. 

Het gaat om `huiselijk/ partner geweld, seksuele intimidatie, gedwongen prostitutie, eer

gerelateerd geweld en discriminatie tegen homoseksuelen`. Een belangrijk en heugelijk moment, 

- dat is mijn eerste reactie - waarop dit onderwerp dat om allerlei redenen te lang taboe is 

gebleven bespreekbaar gemaakt wordt; een moment waarop helder gezegd kan worden: dit soort 

gewelddadige en onderdrukkende relaties tussen partners, dit soort beschadigende acties tegen 

homo’s, tolereren we niet in Nederland. Mishandeling van kinderen? Hoewel het in veel culturen 

(óók de Nederlandse) aan de orde van de dag is: dat hoort  hier niet. 

Wie zou tegen dit soort normatieve stellingnames kunnen zijn? Alle wegen die ertoe leiden om 

gender- en seksueel  gerelateerd geweld aan de orde te stellen en er een einde aan te maken, 

moeten immers bewandeld worden.  

Toch moet ik u eerlijk zeggen dat ik hier met enigszins gemengde gevoelens sta: zo eenvoudig als 

ik het hiervoor voorstelde is het nl. niet. We hebben vandaag ook redenen om enkele kritische 

kanttekeningen bij onszelf en de Nederlandse samenleving te plaatsen. Bij dit soort vraagstukken

gaat het uiteindelijk om wat we wenselijk in de samenleving achten met betrekking tot de 

bejegening van vrouwen en andere minder machtige groepen en wat niet, en tegelijkertijd zijn er 

ook twee of meerdere culturen in het geding. Met andere woorden,  het gaat om de relatie 

tussen feminisme en multiculturalisme – en het is dan alsof we over een heel wankele stok 

lopen, met allerlei gladde uitstulpsels en knoesten, die het zomaar mogelijk maken om lelijk uit te 

glijden. 

Er zijn twee soorten gevaren waar ik voor wil waarschuwen: 1. de indruk kan wellicht bestaan dat 

we in eigen huis orde op zaken gesteld hebben met betrekking tot allerlei vormen van gegendered

geweld tegen vrouwen, homo’s en kinderen. Dat is helaas niet het geval.  2. het tweede gevaar is 

dat de stok waarover we lopen gespannen is over de afgrond van het onbetwiste Nederlandse 

gelijk, dat zo’n lange geschiedenis kent in onze betrekkingen met etnische en culturele Anderen. 

Ruim 400 jaar van koloniale relaties met gekleurde anderen laat zijn sporen achter in het 

zogenaamde “culturele archief”. Dat is een begrip van Edward Said en hij bedoelt er een bepaalde 
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structuur van gevoelens en van kennis mee met betrekking tot ´geracialiseerde´/ etnische 

Anderen, waarbij het (witte) Zelf zich altijd al superieur voelt t.o.v. die Ander. 

Ik wil mijn inleiding gebruiken om deze spanningen tegen het licht te houden; dat is belangrijk

omdat velen van u straks met dit materiaal zullen gaan werken en het dus goed is als u zich 

bewust bent van de verschillende gevaren. Tenslotte, wil ik hier en daar suggesties doen om 

heelhuids en integer in dit spanningsveld te manoeuvreren, stappen te zetten in de richting van 

uitbanning van gender –en seksualiteitsgerelateerd geweld, zonder eeuwenoude 

superieuriteitsrelaties nieuw leven in te blazen. 

I. In de Ned. samenleving als geheel en in veel opvanginstellingen zijn het voornamelijk vrouwen, 

kinderen en homo’s die onder gender – en seksueel gerelateerd geweld te lijden hebben. Als je er 

even over nadenkt waarom juist kinderen en vrouwen zo vaak het slachtoffer van geweld worden, 

kom je –vrees ik- wel erg dicht in de buurt van het menselijk, lees mannelijk, tekort: Zonder 

essentialistisch te willen worden en vrouwen en kinderen altijd op te willen sluiten in minder 

krachtige lichamen, is dat toch meestal wel hoe de wereld fysiek in elkaar steekt  en kunnen ze

weinig of niets terug doen om zich teweer te stellen tegen het geweld van volwassen mannen. 

Laten we het eerst hebben over de termen ´huiselijk geweld´ en huiselijk drama die vaak in 

dit verband gebruikt worden. Deze termen zijn te euphemistisch, te ontwijkend, en dekken zaken 

toe. Al heel vroeg wezen feministische wetenschappers er op hoe onjuist en instandhoudend 

voor bestaande machtsverhoudingen, het was om te zeggen “Ik ben verkracht” (subtekst: “de 

dader ligt op het kerkhof”) in plaats van “hij heeft me verkracht”. Wat we hier zien is dat ons 

taalgebruik bestaande ongelijke genderverhoudingen in stand houdt: de vrouw wordt tot object 

gemaakt en de man wordt uit de wind gehouden. Maar kijken we naar de eerste berichten op 

Teletekst over het eerwraakgeweld in Zierikzee, afgelopen week. Die luidden“huiselijk drama” 

in Zierikzee. Onmiddellijk daarna werd het bericht  echter gewijzigd in: “Irakese vader vermoordt 

zijn twee kinderen”. Zodra etniciteit ( in de beperkte zin, dat het om een Ander gaat, de 

dominante etnische positie wordt immers niet als een etniciteit gezien) in het spel kwam, werd het 

vergevende standpunt naar mannen verlaten en werden “man en paard” genoemd. Hier is dus 

een patroon zichtbaar waarbij wij aan onszelf alle positieve eigenschappen en kwalificaties 

toeschrijven en we de Ander bevriezen in alles wat onwenselijk, achterlijk en barbaars is. Ook 

een begrip als “eerwraak” kent een etnische kleuring, die de perceptie van hetzelfde vergrijp al bij 

voorbaat beinvloedt en verzwaart. 

Ik ben er dus, om te beginnen, een sterk voorstander om de dingen te benoemen zoals ze zijn, de 

machtsverhoudingen niet te versluieren, noch in het geval van gender, noch met betrekking tot 



3

etniciteit. Maar ook moeten de automatische vooronderstellingen die onder begrippen liggen, 

zichtbaar gemaakt worden. 

Met “huiselijk geweld/ huiselijk drama” kan het nog alle kanten op: het is een gender neutrale 

term, die suggereert dat vrouwen net zo goed mannen mishandelen. Blijft staan dat het in 88 % 

van de gevallen om het omgekeerde gaat: mannen die vrouwen mishandelen. We kunnen dus 

vaststellen dat het bij gender- en seksueel gerelateerd geweld gaat om mannen die geweld 

toebrengen aan vrouwen, kinderen en homo´s, die vaak ook een zwakkere positie innemen 

binnen de etnische of culturele groepen waartoe ze behoren.

Het begrip “gender”, dat centraal staat in mijn discipline Gender Studies, kan ons erbij 

behulpzaam zijn om de sterke aanwezigheid van vrouwen in de hoeken waar letterlijk de klappen 

vallen, te begrijpen. Met “gender” bedoel ik het complexe, maatschappelijke systeem dat 

betekenis geeft aan mannelijkheid en vrouwelijkheid: we worden immers, zoals Simone de 

Beauvoir in 1949, in De Tweede Sekse al zei, niet als mannen en vrouwen geboren, maar we 

worden tot mannen en vrouwen gemaakt. Het is niet “normaal” en niet “natuurlijk” dat mannen 

vrouwen in elkaar slaan; en dat vrouwen zich daarbij dan ook nog vaak schuldig voelen. Dit 

gedrag – zowel bij vrouwen als  bij mannen-  is aangeleerd en het moet dus ook weer af te leren 

zijn. Laten we onze ogen openen voor de structurele ongelijkheden tussen manlijkheid en 

vrouwelijkheid, die nog steeds in onszelf ingebakken zitten, en wat er schuil gaat achter de 

schijnbaar genderneutrale woorden armoede, crisissituatie, mishandeling, huiselijk drama, 

huiselijk geweld. 

Het past ons, bij alle feestelijkheid van vandaag, stil te staan bij dit gegeven dat het in de eerste 

plaats dus vrouwen zijn, die in zo grote getale, last hebben van  seksueel geweld in hun relaties, 

van mishandeling, huwelijks- en relatieproblemen of vanwege het blote feit dat het in sommige 

culturen (óók de Nederlandse) nu eenmaal zo is dat het voor mannen mogelijk is hun gekwetste 

gevoelens van eigenwaarde af te reageren op een vrouw. Zoals bekend, zijn de omstandigheden 

in opvangcentra vaak van dien aard dat mannen en vrouwen gedurende lange  tijd in onzekerheid 

leven over hun status; dat er weinig mogelijkheden zijn om de dag op een zinvolle manier door te 

komen en dat veel mensen, mannen m.n.,aan status ingeboet hebben ten opzichte van hun 

landen van herkomst. Een explosieve mengeling, dus, een smeltkroes van spanningen, waarvan 

vrouwen, kinderen en homo’s maar al te gemakkelijk het slachtoffer worden.  
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Ook in de Nederlandse samenleving als geheel hebben we te maken met een gender systeem, dat 

zwaar in het nadeel van vrouwen uitpakt. Een derde van alle vrouwen in Nederland is ooit 

slachtoffer geweest van seksueel geweld en 12 % is in haar leven ooit verkracht1. We beschouwen 

en behandelen het dagelijkse geweld tegen vrouwen en kinderen in onze samenleving – in lijn met 

wat ik eerder zei over machtsontwijkend taalgebruik - echter nog te vaak als een 

natuurverschijnsel, als een vanzelfsprekendheid, als iets dat nu eenmaal zo is, terwijl het in mijn 

ogen een (inter-)nationale schande is. Vandaar ook dat de titel van het voorlichtingspakket 

“Geweld is niet gewoon” zo goed getroffen is. 

Maar wat nog opmerkelijker is, is dat de overheid, ondanks herhaald aandringen van NGO´s en 

de vrouwenbeweging, geen nationaal actieplan om dit geweld te bestrijden heeft afgekondigd. 

Hiermee kom ik tot afronding van mijn eerste punt van zorg: nl. a. er wordt veel te gemakkelijk 

voorbij gegaan aan het feit dat mishandeling en seksueel geweld ook in de dominante 

Nederlandse cultuur nog schering en inslag is, b. dat deze verschijnselen min of meer als 

`natuurlijk` worden gezien en dat het in overgrote meerderheid mannen zijn die zich daaraan 

schuldig maken en c. dat er een machtsontwijkende  manier is om ermee om te gaan, die o.a. tot 

uitdrukking komt in de taal en het gebrek aan concreet beleid van de overheid. 

II. Dit brengt me naar mijn tweede punt. Uit de schaduwrapportage van het VN Vrouwenverdrag 

(Bijlveld en Mans, 2009), blijkt ook dat de laatste jaren in het Nederlandse emancipatiebeleid 

sterk de neiging bestaat om de focus vrijwel geheel te richten op zwarte, migranten- en 

vluchtelingen vrouwen, en dan betreft het problematische terreinen: zoals mishandeling, 

werkloosheid, gebrek aan zelfstandigheid en de deplorabele figuur van de importbruid. Met die 

nadruk wordt de -zelffeliciterende- indruk bevestigd dat de emancipatie van vrouwen van de 

dominante etnische groep geslaagd is en dat nu alleen nog de emancipatie van `allochtone´ 

vrouwen ter hand genomen moet worden. Dat is in lijn met wat de toenmalige Minister de Geus 

in Nov. 2003 uitsprak en dat `inzicht´ heeft sindsdien als een prairiebrand in een droog seizoen 

om zich heen gegrepen. Die uitspraak heeft, zoals we nu, enkele jaren later, kunnen vaststellen, 

een aantal bewegingen mogelijk gemaakt: 1. de kaalslag in het gesubsidieerde vrouwenwerk, het 

terugbrengen in formatieplaatsen, samenvoegen en geheel opheffen van vrouwenorganisaties, 

waardoor veel van de inzichten waar ik het hier over heb, geen vanzelfprekend gedachtengoed 

meer zijn en niet meer in brede kring doorgegeven worden. 2. Of dat al niet erg genoeg is, is er 

nog een ander punt waar ik het hier vooral over wil hebben, nl. hoe de relatie tussen feminisme 

en multiculturalisme de laatste jaren, steeds meer onder druk is komen te staan en negatief 
                                               
1 Bron~Schaduw rapportage van het VN Vrouwenverdrag, Women’s rights- some progress, many gaps. (Nov. 
2009). 
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belast is geraakt. Er is - mede door de uitspraak van de Geus, maar ook onder invloed van het 

gure, rechtse politieke klimaat - een fictieve tegenstelling ontstaan tussen `wij`en `zij`, waarbij 

`wij´staan voor beschaving, moderniteit en geëmancipeerd zijn, terwijl ´zij´, de etnische Ander, de 

positie is gaan bezetten van de onbeschaafde, traditionele, ongeëmancipeerde Islamiet. De 

lakmoesproef bij de vraag wie bij ´ons´ kan horen, zijn steeds kwesties die met gender en met 

seksualiteit te maken hebben, zoals hoofddoeken, polygamie, de emancipatie van vrouwen en de 

geoorloofdheid van homoseksualiteit, etc. De Amerikaanse filosofe Susan Moller Okin stelde in 

1999 de vraag of multiculturalisme slecht voor vrouwen was en beantwoordde die onomwonden 

met `ja`. Tegen haar bekende essay, zijn daarna velen in het geweer gekomen met als benadering 

die mij het meest aa0spreekt, één die probeert feminisme en multiculturalisme samen te denken, 

- nl hoe is het mogelijk gelijktijdig te streven naar gelijkheid van mannen en vrouwen en naar 

gelijkwaardigheid van verschillende culturen in een samenleving?. Veel feministische 

wetenschappers hebben er inmiddels op gewezen dat waar er patriarchale verhoudingen in het 

spel zijn, je er donder op kunt zeggen dat er ook altijd al sprake is van koloniale verhoudingen.

Dat brengt me terug naar `het culturele archief`, waarin allerlei `kennis` en gevoelens op grond 

van 400 jaar koloniaal verleden opgeslagen liggen en die hoognodig voor het voetlicht gehaald 

moeten worden, om daarna voorgoed onschadelijk gemaakt te kunnen worden. In mijn huidige 

onderzoeksproject , getiteld `Innocence Unltd.´, ben ik daarmee bezig en kijk ik hoe in een aantal 

domeinen in de samenleving- de populaire cultuur, de literatuur, de inhouden van onderwijs-  

steeds weer oude beelden gehercirculeerd worden die ‘ons’ een goed gevoel over onszelf geven, 

terwijl de Ander stereotiep neer- en weggezet wordt. Ik hoef maar even te verwijzen naar de veel 

geciteerde uitspraak van premier Balkenende, die in 2006 bij de Algemene Beschouwingen 

verzuchtte dat er in Nederland weer een VOC –mentaliteit zou moeten ontstaan. Dat is – in 

Freudiaanse termen-  de ´terugkeer van het onderdrukte´, waarbij de gedroomde verhoudingen 

tussen Nederlanders van de dominante groep en die van etnische minderheidsgroepen er 

kennelijk een is van hiërarchie en ongelijkheid. Al zal hij dat niet zo bedoeld hebben, dat soort 

uitspraken zijn niet onschuldig. 

De laatste cirkel, die betrokken kan worden bij de bespreking van geweld in opvangcentra, is die 

van het buitenlands beleid. Ook hier zien wij- net zoals er  op nationaal niveau een concentratie 

heeft plaatsgevonden op zwarte, migranten- en vluchtelingen vrouwen, dat de focus gericht is op 

buitenlandse vrouwen (Bijleveld en Mans, 2009). Ook hier zou je je weer kunnen  afvragen wat er 

nou toch tegen pleit dat de regering in al haar contacten met buitenlandse overheden aandringt 

op de participatie en de verbetering van de positie van vrouwen. Echter ook hier draagt het beleid 
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aan de stereotypering van verschillende groepen vrouwen, waarbij de witte vrouw het eindpunt 

van de ontwikkeling is en andere vrouwen, per definitie, nog niet zo ver zijn. 

Keren we terug naar het hier en nu van het bespreekbaar maken van allerlei vormen van geweld 

in opvangcentra. Het is geen gemakkelijke taak om in een opvangcentrum voor vluchtelingen en 

asielzoekers te werken, want zo´n centrum is een microcosmos van uiteenlopende 

persoonlijkheden, die met elkaar moeten samenleven, maar ook van verschillende nationaliteiten, 

culturen, gebruiken en gewoonten,  etnische – klasse- en ook seksuele verschillen. Ik wil hier ook 

expliciet de aandacht vestigen op het wijdere belang van uw werk: dagelijks werkt u aan de 

solidariteit en sociale cohesie – de samenhang - aan de basis van de samenleving. Ik hoop dat ik 

duidelijk heb kunnen maken hoe belangrijk het werk is dat u doet, en tevens hoe belangrijk het is 

om u bewust te zijn van een aantal valkuilen, nl. 1. dat we geen reden hebben om ons op de borst 

te kloppen met het feit dat allerlei vormen van geweld van mannen tegen vrouwen uitgebannen 

zijn in de dominante Ned. samenleving en 2. dat we  in onze beoordeling van anderen een 

historische last met ons meedragen, waarin het min of meer een automatisme is de Ander lager in 

te schalen dan het Zelf. Terwijl veel van ons zich juist daartegen willen verzetten, zijn Wilders c.s. 

er juist op uit om dat culturele Archief nieuw leven in te blazen en ons ervan te overtuigen hoe 

modern wij zijn en hoe achterlijk zij.

Wellicht is het, om terugkomen op de DVD´Geweld is niet gewoon`, helemaal zo´n slecht idee nog 

niet om die niet alleen aan de doelgroep te laten zien, maar hem ook te vertonen en bespreken in 

etnisch en cultureel gemengde  groepen, of zelfs in autochtone groepen. 
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