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HFT FEMINISME HEEFT 
MEER MANNEN NODIG 
ten tijdje geleden &cnree~ Heteen Debruyne in De Morgen dat 

het tmntnl6me zich meer naar mannen toe moet rlchten in 

plaat6 van naar het gtazen platond. Want al6 mannen niet 

mee zijn tn onze &trljd, gaat het nooit wat worden met dte 

gelljkwaardigheid tw&en de &ek&en . 

In diezelfde peri ode verscheen er in De Volkskrant in 
Nederland een mooie reportage over vier mannen die 

zich actief uitspreken tegen seksisme. Er was acteur 
Jan Kooijman die zich afkeerde van zijn nominatie als 

meest stijlvolle man van 2016 in het magazine Esquire. 
Hij deed dat omdat het blad een lijst had gepubliceerd 

met 31 vrouwen die elke man ooit eens moest gehad 
hebben, waaronder een vrouw die zo dronken was dat 

jeer aile kanten mee uit kon. Kooijman uitte zijn onge

noegen op Twitter waama de hoofdredacteur het stuk 
verwijderde. Maar ook buitenwipper Kevin Heller deed 

zijn verhaal. Hoe hij in de nachtclub waar hij werkt 
opdringerige mannen buitenzet die vrouwen lastigval

len en hun avond verknallen. 

In Nederland ging in november 2016 al de campagne 

'Daar mag je nooit voor kiezen' van start. Mannen 
worden aangespoord om zich uit te spreken tegen sek
sisme en worden gevraagd een statement te onderte

kenen waarin staat dat ze nooit geweld tegen vrouwen 
zullen gedogen of goedpraten. De campagne kreeg 

veel bijval, maar werd ook negatief onthaald. 'Ik was 

net van plan er eentje van haar nets te trekken, maar 
deze reclarne heeft rnijn Ieven veranderd', schreef een 
stoere jongeheer cynisch op Face book 

Wij willen weten hoe Vlaamse mannen bier tegenover 

staan. Willen ze ooze strijd ondersteunen en er een 
gezarnenlijke strijd van maken? Of wat houdt mannen 

tegen om zich uit te spreken voor ferninisme? Char
liemag vroeg het aan drie verschillenden mannen. In 

deze Femma is dat Charlies huisseksuoloog Wim Slab
binck en auteur van het boek Waarom mannen geen 

seksboeken kopen. 

~IM SlABBINC~ 'SEKSISM[ 
IS EEN ZAAK VAN ONS ALLEN' 
Moeten mannen zich meer uitspreken tegen sek

sisme of seksueel geweld tegen vrouwen? 
'Dat is een evidentie. Door zich uit te spreken tegen 

seksueel geweld tegen vrouwen, onderschrijven ze de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. 

Seksisme is niet enkel een vrouwenzaak, het is een 
zaak van ons allen. Seksisme heeft namelijk geen ge
slacht: ook mannen zijn er het slachtoffer van. Door op 

te komen tegen seksisme, komen ze op voor zichzelf 
en de mannen en vrouwen rondom hen.' 

Maar waarom doen ze dat dan zo weinig? Elke man 
heeft toch een moeder, zus, vriendin of dochter? 

'Mensen zijn g roepsdieren, ze volgen de kudde. Psy-
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TEKST: CHARLIE 

FOTO. AN NELlES VANHOVE 

VEEL MANNE!~ DENKEN DAT 
FEMINISTEN MANNENHATERS ZIJN, 
!~AT NATUURLIJK ONZIN IS. 
FEMINISTEN ANNO /0 17 
LEG5cN NET DE NADRUK OP DE 
VERBINDING' 

choloog Stanley Milgram toonde in zijn shock

experiment uit de jaren 60 al aan dat mensen 
in staat zijn om dodelijke elektroshocks toe te 

dienen aan een onschuldig iemand, gewoon om

dat iemand anders dat vraagt. Oat is de nuchtere 
realiteit Mensen gaan meestal ook niet de held 

uithangen wanneer ze iemand zien stelen, bij een 
ongeval blijven er ook velen twijfelen of ze het 

slachtoffer zullen helpen. En dus zullen mannen 

niet noodzakelijk reageren wanneer een vriend 
een seksistische opmerking maakt, ook al zijn ze 

het er Diet mee eens. Tach toont een man juist 
karakter door een vriend of collega te wijzen op 

seksisme. Door seksisme op te mer ken en te be

noemen, nemen ze geen vrede met de status quo 
en proberen ze actief te bouwen aan een betere 
wereld.' 

Tom Barman zei ooit in Van GUs en Gasten dat 
hij mannen die zichzelf feminist noemen niet 

vertrouwt. Waarom is dat, denk je? 

'Ik begrijp het wantrouwen van Tom Barman weL 
Waarom outen bijvoorbeeld vee! mannelijke poli

tici zich nu als feminist, maar niet vijf of tien jaar 
geleden? Ik stel me ook vragen bij de specifi.eke 

beweegredenen van sommige van die politici. Ik 
denk dat het ook te maken heeft met de kijk op 

ONZE ZEECRUISES 
NAAR HET NOORDEN 2017 

• DE MODISTE NOORSE FJORDEN - 10 dagen 

Van maandag 26 juni tot woensdag 5 juli 2017 
Voordrachtgevers :Walter Rogge man -
Frederik Thoelen 
Artiest aan boord : Bruno Brei 

• OP WEG NAAR DE NOORDKAAP 
tANGS DE NOORSE FJORDENKUST -14 dagen 

Van woensdag 5 tot dinsdag 18 jull 2011 
Voordrachtgevers :Jackie van Goethem - Georges Kuster - Mike Louagie 
Artiest aan boord : Koen Crucke 

• DE BOTNISCHE GOLF 
met het ongekende Lapland - 14 dagen 
UN/EKE VAARROUTf: Denemarken - Finland met Lapland- Zweden 
Van dinsdag 18 juli tot maandag 31 juli 2017 
Voordrachtgevers : Mia Ooomaert - Erik Van Vooren 
Artiest aan boord : KavaOeluxe 

• DE MODISTE BALTISGHE STEDEN - 12 dagen 
Kopenhagen - Kalmar- Stockholm - Helsinki - Sf-Petersburg -
Tallinn - Riga 

Van maandag 31 juli tot vrijdag 11 augustus 2017 
Voordrachtgevers : Luc Vernaillen - Ivan de Vadder 
Artiest aan boord : Gunther Neefs 
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'VROlJ~EN VECHTEN VMK TEGEN EEN GLAZEN 
PLAFOND, MAAR MEER EN MEER MANNEN VALLEN 

DOOR EEN GWtN VLOER' 

het "oude feminisme". In een ver verleden waren femi
nisten minder cooperatief. Ze sloegen harder op tafel 

en hadden, voor de tijdsgeest toen, radicalere ideeen 
over mannen, vrouwen en de inrichting van de maat

schappij. Daardoor was het, ook voor een vrouw, niet 

bon ton om er openlijk voor uit te komen feminist te 

zijn. Het was een vuil woord. Met de derde golf van het 

feminisme komen vrouwen er nu wel openlijk voor uit, 
maar veel mannen denken dat feministen nog altijd 

mannenhaters zijn, wat natuurlijk onzin is. Feministen 
anno 2017 leggen net de nadruk op de verbinding, op 

de noodzaak om mannen mee te hebben in het debat.' 

Wanneer ondernam je zelf actief iets tegen sek
sisme? 

'Onlangs was ik uitgenodigd bij de Nederlandse om

roep RTL 4 voor een interview over mijn hoek. Daarna 

dook ik met een ex-redacteur en een vriend de Am
sterdamse nacht in. Na een heel fijne avond waarin de 

twee jongens me alle hoe ken van Amsterdam lieten 
zien, wilden ze me de beste kebab van Amsterdam 

voorschotelen. Na een kwartiertje kwam een meisje 
aan het tafeltje naast ons zitten. Ze begon een ge

sprek aan te knopen met mij en een van de mannen. 

Die man vond het blijkbaar interessant om de vrouw 
te vragen waarom ze aileen op straat vertoefde. Dat 

"dat toch wel heel onveilig was". Al snel volgde een 
volgende opmerking: dat dat "wel moest betekenen 

dat ze op zoek was naar een verzetje", waarna de ene 
na de andere seksistische veronderstelling over de 

vrouw volgde: dat hij daarvoor wel kon instaan, en dat 
hij haar in elk geval veilig naar huis zou brengen. De 

vrouw rolde met haar ogen. 

Op dat moment heb ik hem aangesproken. Ik zei 
tegen hem dat hij de ene na de andere veronderstel

ling over haar maakte, zonder zich a£ te vragen of 
zijn aannames wel juist waren, of hoe de vrouw zich 

daarbij voelde. Dat de dame in kwestie waarschijnlijk 
geen ritje door of met hem nodig had, dat ze best voor 

zichzelf kon opkomen en dat hij haar ook had kunnen 
vragen wat ze zelf eigenlijk wilde. Waarmee de vrouw 

instemde en hem vertelde: "Ik ga liever met je kebab 

naar huis dan metjou." Nog nooit had zijn kebab zo 

lauwtjes gesmaakt.' 

Hoe kunnen we het feministische gedachtegoed 
inclusiever maken? 

'Door erop te wijzen dat de waarden van het feminisme 

universele menselijke waarden zijn. Voor mij betekent 
feminisme dat je zelf bepaalt hoe je je Ieven invult. 

Baas zijn over je eigen keuzes, wars van heersende 
cliches en rolpatronen: is dat in essentie ook niet wat 

mannen willen? En ik denk dat mannen de uitgesto
ken hand van de vrouwenbewegingen met twee han

den moeten aannemen. Vrouwen vechten vaak tegen 

een glazen plafond, maar meer en meer mannen vallen 
door een glazen vloer: typische mannenjobs zijn juist 

de jobs die in de toekomst meer en meer geautomati
seerd zullen worden door robots. 

De debatten over emancipatie, seksisme en vrouwen
zorgen kunnen mannen inspireren om meer aandacht 
te hebben voor specineke mannenzorgen. Hoognodig, 

want mannen stappen drie keer vaker uit het leven 

dan vrouwen. Ze doen er Ianger over om het verlies 
van een dierbare te verwerken, omdat ze ( denken 

dat ze) niet mogen rouwen. Als ze zich slecht vee-
len, wachten ze vaak vee! te lang om naar de dokter 

te gaan. Want zo "hoort" dat voor een man. Het zijn 
ook vooral mannen die de Belgische gevangenissen 

(11.092 mannen tegenover 484 vrouwen) en versla

vingsklinieken bevolken (10,2 procent van de mannen 
zijn probleemdrinkers, tegenover 3,3 procent van de 

vrouwen). Slechts een op de acht mannen zoekt ten 
slotte hulp bij seksuele problemen, terwijl een op de 

vijf vrouwen hulp zoekt. Door samen vooruitgang na 

te streven, komen we er allemaal beter uit, vrouwen en 
mannen.' 

Dit artikel verscheen eerder op www.charliemag.be 

Lees alle artikels over mannen en feminisme hier: 

http://charliemag.be/tagjmannen-over-feminisme/ 
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