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Handtastelijkheden en handen schudden: over ‘normaal’ omgaan met vrouwen 

door migranten 

Lezing 8 maart vrouwen in de spotlight 

Ashley Terlouw 

 

1. Wat bedoel ik met  normaal? 

Mijn onderzoek en mijn lezing van vandaag gaan over de vraag wat we normaal 

vinden en hoe dat een plaats krijgt in het recht. Het gaat ook over de wisselwerking 

tussen rechtsnormen en sociale normen over wat normaal is. Wanneer worden sociale 

normen rechtsnormen en waarom en hoeveel ruimte is er voor mensen die afwijken 

van de norm? 

 

Het begrip normaal is een lastig begrip maar daarom ook interessant.  

- Normaal kan worden gebruikt in de zin van het vaakst voorkomend, hoe de 

meeste mensen doen, gewoon, standaard, alledaags.  

- Het wordt ook gebruikt in de zin van gemiddeld, doorsnee, Jan Modaal, de 

grootste gemene deler.  

- Met normaal wordt ook wel bedoeld ‘goed bij je verstand’, of ‘recht van lijf en 

leden’, als tegenstelling van geestelijk of lichamelijk gehandicapt.  

- Normaal wordt ook heel vaak gebruikt als norm – het is immers afgeleid van 

het begrip norm - over hoe men zich behoort te gedragen: volgens de etiquette, 

netjes, comme il faut, steek je hoofd niet boven het maaiveld uit, doe maar 

gewoon dan doe je al gek genoeg, pas je aan. 

 

Ik gebruik het begrip normaal op de eerste twee manieren, dus zowel in de betekenis 

van de norm: zo hoort het, ‘doe normaal’ en anderzijds als in de betekenis van feit: dit 

is gebruikelijk, gemiddeld.  

  

Het idee voor mijn onderzoek ontstond tijdens mijn werk voor de toenmalige 

Commissie gelijke behandeling (inmiddels het College voor de Rechten van de Mens) 

toen ik moest oordelen over vragen als:  
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- Mag een reformatorische school een leerling weigeren omdat ze thuis televisie 

kijkt? 

- Mag de organisator van danswedstrijden een danspaar dat bestaat uit twee 

mensen van hetzelfde geslacht van deelname uitsluiten? 

- Mag een orkest mannen verplichten een bepaald type lakschoenen te dragen 

terwijl het vrouwen de vrije keus laat, als de schoenen maar zwart zijn? 

  

Niet al dit soort vragen betreffen even zware problemen en niet al dit soort vragen 

hebben tot evenveel maatschappelijke ophef geleid, maar ze laten allemaal zien dat er 

bepaalde uitgesproken ideeën bestaan over wat normaal is, dat er mensen zijn die deze 

ideeën niet delen en dat het recht daar iets mee moet en mee doet. 

 

2. Handtastelijkheden 

Tijdens de nieuwjaarsnacht werden vrouwen in Keulen massaal belaagd en zelfs 

aangerand door mannen. Het bleef een poos onduidelijk wat er precies was gebeurd 

vooral doordat er aanvankelijk niets over naar buiten werd gebracht omdat de politie 

bang was om van racisme te worden beticht. Langzaamaan werd duidelijk dat de 

daders voornamelijk mannen met een migratieachtergrond waren geweest en dat zich 

waarschijnlijk ook Syrische asielzoekers onder de aanranders bevonden. . Inmiddels is 

gebleken dat de overgrote meerderheid van de verdachten uit Algerije of Marokko 

komt en slechts twee uit Syrië, maar niettemin … 

 

Wat een lastig parket voor bondskanselier Merkel die zowel geprezen als 

verguisd was vanwege haar Wir schaffen es. 

Wat een lastig pakket ook voor al die organisaties en personen die zich het lot 

van asielzoekers aantrekken, die proberen ze zo goed mogelijk op te vangen en tot 1 

januari 2016 zeiden dat de wens om de grenzen te sluiten was gebaseerd op 

ongefundeerde angst van extreem rechts. Zijn zij, zijn wij, nu tot zwijgen gebracht? 

En natuurlijk, wat een lastig pakket voor ons vrouwen. Moeten wij migranten 

voortaan op armlengte afstand houden, of alle mannen, zoals de Keulse burgemeester 
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Henriette Reker adviseerde aan vrouwen die aan het Keulse carnaval zouden gaan 

deelnemen?  

 

Ik wil dat niet en hoewel ik heb geaarzeld of ik er verstandig aan doe om dit 

onderwerp in mijn lezing een plaats te geven, heb ik daar toch voor gekozen omdat het 

zozeer past bij mijn onderzoeksterrein. Angst, asiel en normen over normaliteit zijn de 

hoofdthema’s van mijn onderzoek en ik kan er niet omheen. De gebeurtenissen van 

oudejaarsavond in Keulen zijn daaraan gerelateerd. Sterker, ik ben niet erg 

wetenschappelijk bezig als ik ze niet in mijn onderzoek betrek.  

 

3. Handenschudden 

Misschien herinnert u zich dat er een jaar of tien geleden ook veel ophef was over een 

botsing tussen normen van migranten en geboren Nederlanders met betrekking tot het 

omgaan met vrouwen. Ik was, indertijd, dat zei ik al, lid van de Commissie gelijke 

behandeling (het tegenwoordige College voor de rechten van de Mens) en moest 

oordelen over de vraag of ontslag of afwijzen voor een baan wegens het weigeren 

vrouwen de hand te schudden  door de beugel kon. Een man wilde vanwege zijn 

geloofsovertuiging geen handen schudden met vrouwen. Volgens zijn (islamitische) 

geloof – maar voor orthodoxe joden geldt hetzelfde – mogen mannen vrouwen 

(afgezien van hun eigen vrouw) niet aanraken.  

Sommige vrouwen vatten het weigeren van een handdruk echter als grove 

belediging op. Let op: zij wilden in dit geval dus juist wel worden aangeraakt.  

Ook deze vraag ging dus over wat de normale omgang met vrouwen is, maar 

hier was juist de vraag of vrouwen door islamitische mannen vanwege hun geloof op 

een armlengte afstand mogen worden gehouden. 

 

Ook hier botste het verbod van ongelijke behandeling op grond van geslacht met de 

vrijheid van godsdienst (seksediscriminatie met religiediscriminatie) en ook toen had 

het een seksueel tintje. Het oordeel van de Commissie dat de handenweigeraar in het 

gelijk stelde, leidde tot grote ophef, vooral bij mensen die vinden dat ‘die 

buitenlanders hier wel mogen zijn, als ze maar ‘normaal’ doen’.  
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Ik vond en vind dat de wijze waarop wij elkaar begroeten, gebaseerd is op een 

toevallige gedragsregel en dat dit zo moet blijven. Gedragsregels zoals 

begroetingsrituelen, kleedgewoontes (hoofddoek, spijkerbroek, zwarte kousen), en 

tafelmanieren (eten met mes en vork, met stokjes of met de blote handen, ‘tast toe’ 

zeggen, ‘eet smakelijk’ of ‘Here zegen deze spijzen’), zijn onderhevig aan verandering 

en afhankelijk van tijd, plaats, cultuur en godsdienst. Dergelijke regels tot onderwerp 

van wetgeving maken, is naar mijn mening uiterst ongewenst omdat daarmee de ene 

willekeurige gedragsnorm boven de andere wordt gesteld, wat al gauw leidt tot 

westerse arrogantie en intolerantie en bovendien tot saaie eenheidsworst.  

Je kunt van vreemdelingen eisen dat ze zich aan onze wetgeving houden, maar 

niet dat ze hun hele gedrag en cultuur aan de onze aanpassen, althans niet als het gaat 

om gedragsregels waarmee ze niemand kwaad doen. En als ze de wet overtreden en 

wel kwaad doen, moeten ze worden bestraft. 

 

Ik blikte terug op de handenschudcommotie omdat ik daarmee een verschil duidelijk 

kan maken dat centraal staat in mijn onderzoek, maar dat diffuus is: het verschil tussen 

rechtsnormen en sociale normen. Rechtsnormen komen voort uit sociale normen maar 

hebben er ook invloed op en sociale normen beïnvloeden de werking van 

rechtsnormen. De wisselwerking tussen recht en maatschappij is het centrale 

onderwerp van de rechtssociologie en binnen dit onderwerp houd ik me bezig met de 

vraag hoe de wisselwerking is tussen wat de maatschappij normaal vindt en wat de wet 

als normaal voorschrijft.  

 

4. De wisselwerking tussen rechtsnormen en culturele normen 

De gebeurtenissen in Keulen worden vooral cultureel geduid. Maar gaat het hier om 

cultuur? Daarop ga ik drie antwoorden geven. Het eerste is ‘nee’, het tweede is ‘ja’ en 

het derde is ‘er is hier iets merkwaardigs aan de hand’. 

 

Eerst dus nee: het gaat hier niet om cultuur. Ik doe alsof ik advocaat van deze 

stelling ben en geef u drie argumenten. 
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Argument 1: Neem een groep jonge mannen, giet ze vol met alcohol en de kans op 

onverkwikkelijke handtastelijkheden is aanmerkelijk. Je zou het bijna ‘normaal’ 

noemen, althans als we normaal op dit terrein definiëren als wat vaak voorkomt.  

De statistieken over verkrachtingen en seksueel geweld binnen en buiten het 

huwelijk liegen er niet om. Bijna de helft van de Nederlandse vrouwen (45 procent) is 

ooit het slachtoffer geweest van lichamelijk of seksueel geweld.  

 

Argument 2: Volgens mij is er één voor iedereen – ongeacht cultuur - duidelijke norm 

die is overtreden en dat is de norm: zonder instemming geen aanraking. Zou er echt 

verschil van mening bestaan over deze norm? Zou die norm echt onbekend zijn bij 

migranten? Dat betwijfel ik ten zeerste. Het is een algemeen erkende wettelijke, 

culturele en religieuze norm, die bewust werd overtreden. Dat is misdadig en moet dus 

worden bestraft (maar wel graag proportioneel). 

 

Argument 3: Op 29 januari kreeg ik een korte rondleiding door de Noodopvang van 

vluchtelingen in het voormalig Huis van bewaring aan de Havenstraat in Amsterdam. 

Amsterdam vangt 1500 vluchtelingen op. Een kwart daarvan, uitsluitend mannen, is 

ondergebracht in dit complex. Ze hebben het er relatief goed, een dak boven het hoofd, 

met twee of alleen in een cel (niet met zijn honderden in een tent zoals in 

Heumensoord), ze hebben het warm (ze lopen niet door de sneeuw in Macedonië) ze 

hebben elke dag eten dat zij zelf koken (geen Nederlandse prak die voor de meeste 

vluchtelingen moeilijk te verteren is). Maar toch. Het is onmiskenbaar een gevangenis, 

in verval geraakte gevangenis. Tralies voor de ramen, zware metalen deuren zonder 

handgrepen. Maar vooral, ze zaten er op dat moment al vierenhalve maand en een 

grote apathie heeft zich van hen meester gemaakt. Ze sloffen op badslippers en in 

trainingsbroeken door de holle gangen en hebben geen idee wat hun te wachten staat. 

Hun asielprocedure is nog niet eens begonnen. Hun gezinnen zijn ver weg en vaak in 

gevaar en er is vooralsnog geen zicht op dat ze mogen overkomen. Er zijn vrijwilligers 

die ze taalles geven, terwijl dat eigenlijk nog niet mag, want ze zouden eens ten 

onrechte het idee krijgen dat ze mogen blijven! Er is medische zorg maar geen 
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psychische zorg. Al die jongemannen vol frustratie in grote ledigheid bij elkaar…: Is 

het een wonder dat zich af en toe een incident voordoet? Is het niet een wonder dat er 

niet veel vaker iets gebeurt? In Nederland is het aantal incidenten in asielzoekerscentra 

geteld. Het zijn er 4460 incidenten. Burgermeester Wienen van Katwijk zei hierover 

dat het grootste aantal echt he-le-maal niets voorstelt en Wethouder Bert Frings van 

Nijmegen zei dat een dergelijk aantal normaal is voor een populatie van deze omvang.  

En dan nu mijn antwoord ‘ja, cultuur en opvattingen over wat normaal spelen is 

toch een rol.  

Ik heb deze argumenten deels te danken aan Olga Loeber, (Rutgershuis arts, lid van de 

werkgroep anticonceptie van de Nederlandse Vereniging Obstetrie en Gynaecologie en 

voorzitter van de Expert Group on Sexual and reproductive health and education van 

de European Society of Contraception). Zij was zo aardig om mijn ideeën voor deze 

lezing met mij voor te bespreken. 

Het begrip cultuur is al even lastig als het begrip normaal, het is een 

samenraapsel van gemeenschappelijke geschiedenis, gewoontes, religie, normen, taal. 

Belangrijk is ook om op te merken dat het toeschrijven van een cultuur aan een groep 

een vorm van categoriseren is. Groepen zijn niet homogeen. Over het algemeen zal er 

diversiteit zijn (in meerdere of mindere mate) tussen individuen binnen een groep. 

Bovendien is ook cultuur iets dynamisch. Op dat punt ga ik straks uitvoeriger 

in, maar nu wil ik alvast opmerken dat alle grote godsdiensten uitgaan van het 

patriarchaat. Ook in de bijbel staat dat  de man de baas zou zijn, het hoofd van het 

gezin. Die opvatting heeft samenlevingen, ook de onze, sterk beïnvloed. Nog altijd 

zien we er restanten van, dat hoef ik u op deze vrouwendag waarschijnlijk niet te 

vertellen. Tot 1956 waren vrouwen zodra zij in het huwelijk traden 

handelingsonbekwaam en nu nog geldt vaak: de man heeft een baan en de vrouw heeft 

een baantje.  

Ik wil maar zeggen: laten we niet te vergeetachtig  zijn. We zijn ons er niet 

voldoende van bewust hoe kort geleden nog maar onze vrije seksuele moraal is 

ontstaan en hoe vaak ook geboren Nederlanders in strijd handelen met de norm ‘geen 

handtastelijkheden zonder toestemming’. Dat wij ons - dankzij de suffragettes en 
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andere flinke feministes - aan het idee van het patriarchaat hebben ontworsteld is 

eerder bijzonder dan normaal te noemen. In het grootste deel van de wereld heerst nog 

steeds de opvatting dat mannen de macht over vrouwen horen te hebben. Dat geldt ook 

in de islamitische cultuur. Dit is belangrijk omdat, als er sprake is van seksueel 

misbruik, patronen van macht en onmacht daarbij vrijwel altijd een belangrijke factor 

zijn. Een eerste cultureel aspect is dus een mogelijk verschil in opvattingen over de rol 

van de man en de rol van de vrouw in de maatschappij. 

 

Daarnaast is van belang dat mannen die in de westerse maatschappij integreren macht 

en status moeten inleveren terwijl vrouwen er vaak op vooruit gaan. Dat kan de 

integratie belemmeren en tot frustraties leiden. 

 

Een andere culturele factor is dat wij leven in een schuldcultuur terwijl binnen 

islamitische culturen veelal sprake is van een schaamtecultuur. Dat betekent, kort door 

de bocht, dat gedrag als minder fout wordt gezien, als de buren het niet weten. Het is 

een cultuur van veel sociale controle en onderlinge steun en de jonge mannen in 

opvangcentra missen veelal beide. Er is gebrek aan sociale cohesie, het social capital 

dat zij hadden, is verloren gegaan. Dat kan een rol spelen bij het overtreden van 

normen die zij best kennen en in hun eigen cultuur weldegelijk respecteren.  

 

Nog weer een ander cultureel aspect is dat vrouwelijke seksualiteit in veel religies en 

culturen als bedreigend wordt ervaren. Dat gold tot voor kort ook voor de onze. 

Faramerz Dabhoiwala  schreef over de geschiedenis van seksualiteit het 

schitterende boek: The Origins of Sex, A history of the first sexual revolution. Hij 

beschrijft de - wat hij noemt - eerste seksuele revolutie, die plaatsvond tussen 1600 en 

1800. Een van de kernpunten van het boek van Dabhoiwala is dat de aanvankelijke 

opvatting dat vrouwen hitsige verleidsters zijn, werd vervangen door de opvatting dat 

mannen de verleiders zijn en vrouwen passieve slachtoffers.  

De tweede seksuele revolutie die van de sixties is veel beter bij ons bekend. 

Deze revolutie had alles te maken met de ontwikkeling van de mogelijkheden tot 

geboortecontrole: de komst van de pil. Vooral voor vrouwen betekende het een 
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bevrijding, ze konden nu onbekommerd van seks genieten zonder vrees voor een 

ongewenste zwangerschap. Geen van beide seksuele revoluties heeft op de hele wereld 

plaatsgevonden. Eigenlijk zijn zij tamelijk bijzonder (niet ‘normaal’). 

 

Maar pas op met toeschrijven aan cultuur: dat roept algauw het oude racistische 

beeld op van de blonde vrouw bedreigd door zwarte mannen! 

En dan mijn derde antwoord: ‘er is iets merkwaardigs aan de hand.’ 

Aan de ene kant is er een duidelijk wettelijk en zelfs religieus verbod dat iedereen 

kent: blijf af van vrouwen als er geen instemming is. In zoverre is er geen verschil 

tussen culturen. 

Aan de andere kant wordt het verbod toch overtreden en ook wat dat betreft is 

er weinig verschil tussen culturen, want ook Nederlandse mannen laten zich vaak 

weinig aan het verbod gelegen liggen. Toch speelt cultuur een rol en vooral een 

botsing van culturen. We zijn aanmerkelijk vrijer dan vroeger en dan elders in de 

wereld op seksueel terrein. Wij zien schaars geklede vouwen niet meer hoer. Maar de 

individuele variaties in wat we wel en niet prettig en aanvaardbaar vinden zijn nog 

altijd groot.  

- De een loopt graag naakt, topless of met een diep decolleté, de ander bedekt 

zijn lichaam liever zoveel mogelijk en vindt een naveltruitje al onaanvaardbaar 

uitdagend.  

- De een is blij met een troostende arm van een man om haar schouder, de ander 

beschouwt het als seksuele intimidatie.  

- De een vindt een man op armlengte afstand al veel te dichtbij, de ander verlangt 

naar wat meer intimiteit misschien zelfs naar een kneep in de billen.  

- De een heeft graag een open relatie waarin ook seks met derden is toegestaan, 

voor de ander betekent dit ontrouw en het einde van de relatie.  

Het ‘blijf af van vrouwen’ geldt niet in alle situaties. Vrouwen willen wel graag een 

hand krijgen en niet als onrein of iets dergelijks worden beschouwd. Dat is 

verwarrend. Het is niet eenduidig welke normen we naast onze rechtsnormen precies 

aan migranten willen overbrengen.  
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5. Les in normaal omgaan met vrouwen 

Op de vraag: wat en hoe moeten we migranten leren wat wij normaal vinden, bestaan 

uiteenlopende visies. Laat me er voor het gemak een driedeling van maken. De visie 

dat migranten überhaupt buiten de deur gehouden moeten worden laat ik buiten 

beschouwing. 

Er zijn in de eerste plaats mensen die vinden dat inburgeringscursussen geen zin 

hebben of zelfs onwenselijk zijn. Iedereen heeft recht op zijn eigen cultuur, hoezo 

moeten migranten worden zoals wij, als je wilt dat ze inburgeren geef ze dan toegang 

tot de arbeidsmarkt, dan groeien we vanzelf naar elkaar toe. En de wet geldt voor 

iedereen. Dus zolang iedereen zich ongeacht zijn achtergrond daaraan houdt, is er niets 

aan de hand. 

Een tweede visie is dat de overheid hier wel een taak heeft met betrekking tot 

integratie (op inburgering zoals het tegenwoordig wordt genoemd). De overheid moet 

cursussen aanbieden, moet informatie geven over hoe de Nederlandse maatschappij in 

elkaar zit, moet migranten wegwijs maken en uitleg geven over hoe wij aankijken 

tegen man-vrouw relaties en homeseksualiteit. Migranten van hun kant moeten zich 

aanpassen, zich onze normen eigen maken en proberen te worden zoals wij maar ze 

hebben daarbij wel hulp nodig. Dit was het idee van de multiculturele samenleving dat 

tot het jaar 2000 in zwang was.  

De derde visie houdt in dat migranten verplicht moeten worden tot inburgering. 

Een inburgeringsexamen moeten doen en als ze dat niet halen, uiteindelijk moeten 

vertrekken. De laatste visie is die van de huidige en voorgaande regeringen. 

 

Laten we de drie visies nader beschouwen met betrekking tot de problematiek van 

Keulen. 

Visie 1: Migranten moeten zich aan de wet houden en verder moet de overheid 

zich niet met ze bemoeien, ieder heeft recht op zijn eigen cultuur en van sociale 

normen moeten we vooral geen wettelijke normen willen maken. 

Volstaat het om de Nederlandse grondwet of het Nederlandse wetboek van strafrecht 

uit te delen? Hoewel ik de charme van deze visie voel, vind ik de mening dat het 
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uitdelen van de wet ook maar iets zou veranderen aan de problemen die botsingen 

tussen culturen meebrengen, uitgesproken naïef. 

- In de eerste plaats richt de grondwet zich tot de overheid en is hij bedoeld om 

wie zich in Nederland bevindt tegen de overheid te beschermen. De grondwet 

geeft ingezetenen allerlei vrijheden, zoals de vrijheid van godsdienst en de 

vrijheid van meningsuiting. Hij legt bovendien positieve verplichtingen op de 

overheid om minderheden te beschermen tegen discriminatie. Die prachtige 

grondwet biedt juist de bescherming van de rechtsstaat waar veel vluchtelingen-

migranten naar op zoek zijn. Maar de grondwet bevat geen verbod op 

handtastelijkheden. 

- In de tweede plaats, ik noemde het al, de Nederlandse Strafwetgeving verschilt 

op de relevante punten niet wezenlijk van die van niet-westerse landen. Ook 

daar verbiedt de wet het verkrachten van vrouwen. En niet alleen de wet, maar 

ook de religieuze normen zijn op dit punt heel streng.  

- In de derde plaats betekent het kennen van de norm nog niet dat er naar de norm 

gehandeld wordt en dat geldt natuurlijk ook voor Nederlanders. Er zijn vele 

rechtssociologische studies over de vraag wat maakt dat mensen normen 

naleven. Sociale druk en aanvaarding van de normen, zo blijkt uit onderzoek, is 

vele malen belangrijker dan een wettelijke verbod en de sancties die erop staan. 

- En ten vierde is de huidige Nederlandse wetgeving op het terrein van 

seksualiteit een wetgeving die alle vrijheid biedt aan volwassenen om te doen 

wat zij (samen) willen, terwijl we nu juist meer terughoudendheid (afblijven) 

van migranten wensen. Confronteren we ze niet met een tegenstrijdige 

boodschap op het terrein van seksuele normen: alles mag maar hou je handen 

thuis? Is de boodschap die we met onze wetgeving geven wel zo helder? 

 

Visie: 2 de overheid moet migranten helpen bij hun inburgering maar migranten 

moeten zich wel aanpassen. 

De tweede visie is dat de overheid migranten moet helpen onze normen te leren en dat 

als migranten die normen kennen, ze er ook wel naar zullen gaan leven. 
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Ook dit is tamelijk naïef.  De multiculturele samenleving is mislukt, schreef Paul 

Scheffer op 29 januari 2000 in de NRC en sindsdien wordt deze tweede visie door 

degenen die het in Nederland voor het zeggen hebben als een softe, tot falen 

gedoemde, benadering afgedaan. En ze hebben een punt. Migranten hebben veelal een 

sterke behoefte om hun eigen cultuur te behouden. Het is juist de confrontatie tussen 

twee culturen die vaak tot problemen leidt. Integratie is niet een kwestie van kennis 

nemen van elkaars normen, al begint het daar wel mee, maar ook van jarenlang 

samenleven. Bovendien, welke normen moeten we dan precies overbrengen? Er 

bestaan vele - soms uiterst subtiele - normen op het terrein van seksualiteit en relaties. 

Die normen betreffen niet alleen de vraag met wie, met hoeveel verschillende partners, 

hoe vaak, waar, wanneer seks is toegestaan, maar ook met wie we mogen trouwen, 

welke aanrakingen zijn toegestaan of gebruikelijk (drie dikke zoenen, één, een 

handkus, een handdruk, een buiging, neuzenschudden) en met wie. Dat geldt ook voor 

hoe we elkaar het hof maken en wat daarbij wel en niet is toegestaan (een aubade, een 

briefje, een aanraking, hand in hand lopen). Dit soort sociale normen verschilt niet 

alleen per periode en land maar ook binnen perioden en landen per sociale groep 

(binnen de familie, op het werk, op het sportveld).  

 

Visie 3. Inburgeren is verplicht en wie niet inburgert vertrekt maar weer. 

De derde visie, die van de verplichte inburgeringsexamens op eigen kosten met harde 

sancties bij het niet behalen ervan, werkt ook niet. In 2007 traden de Wet Inburgering  

en de Wet Inburgering in het Buitenland in werking. Sinds 2010 zijn er 

verblijfsrechtelijke consequenties verbonden aan voor wie niet binnen drieënhalf jaar 

aan de inburgeringsplicht voldoet. In 2014 nam maar 7% van de bijna 19.000 

inburgeringsplichtigen deel aan het inburgeringsexamen; slechts 4% slaagde. De 

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die op 2 september jl. hierover de 

Kamer informeerde, verwees voor een verklaring naar het feit dat de 

inburgeringsplichtigen nog tot en met 2016 het examen kunnen halen. Maar hij 

noemde nergens de kosten van de opleiding (tussen de 300 en 6000 euro) en het 

examen (250 euro). 
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Maar wat dan? 

Bijna dagelijks prijs ik me zelf gelukkig dat ik, als vrouw, in deze tijd en dit land ben 

geboren, een tijd en plaats waarin we de meeste bekrompen visies op vrije seks kwijt 

zijn en waarin de wetgever zich niet bemoeit met wat ik als mijn privéleven beschouw. 

Voor mij volstaat de norm: zonder instemming van de vrouw - handen thuis. Kunnen 

we die simpele norm niet overbrengen? Ach, ik herhaal nog maar eens. Die norm 

wordt wel gekend maar the law in books is niet hetzelfde als the law in action. De wet 

vermag niet alles en zeker niet op het terrein van seks en intimiteit. 

 

6. Mannen op armlengte afstand?  

Als het zo moeilijk is om onze normen vast te stellen en over te brengen, moeten wij 

vrouwen ons dan maar aanpassen? Geen korte rokjes meer, niet meer alleen over 

straat, niet meer in de buurt van grote groepen mannen komen? Pepperspray bij ons 

hebben? Mannen op armlengte afstand houden? Moeten we naar een nieuwe 

preutsheid? 

 

Ik ben vast niet de enige die griezelt van zulke voorstellen, al is het natuurlijk wel 

beleefd en aardig om een beetje rekening te houden met taboes van anderen als je die 

kent. We hoeven niet beledigd te zijn als we geen hand krijgen, als we maar respectvol 

worden begroet. Maar het advies om mannen (buitenlandse mannen) op armlengte 

afstand te houden, vond ik net als vele anderen op zijn zachtst gezegd onverstandig. 

Uit Brits onderzoek blijkt dat 36 procent van de mensen gelooft dat een vrouw 

gedeeltelijk of volledig verantwoordelijk is voor seksuele aanranding of verkrachting 

als het slachtoffer dronken was, 26 procent vindt dit als ze in het openbaar sexy of 

onthullende kledij draagt. Het advies ‘armlengte afstand’ speelt in op dit soort 

sentimenten die de schuld bij de vrouw leggen en is wat mij betreft daarom totaal 

onbruikbaar als norm. Bovendien, handenschudden wordt dan heel lastig, laat staan het 

geven van drie kussen. Maar wat dan? 
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7. Wat heeft de wetenschap te bieden? 

Laten we kijken wat de wetenschap op dit terrein tot nu toe heeft opgeleverd naast 

informatie over het voorkómen van seksueel geweld? Ik doe een greep uit het 

onderzoek naar inburgering en kom tot zes punten die ik van belang acht, even zonder 

uitvoerige bronvermeldingen. 

 

1. Een eerste wetenschappelijke bevinding is dat integratie tijd nodig heeft, en dat na 

een paar generaties vrijwel iedereen is geïntegreerd.  

 

2. Een tweede bevinding is dat integratie van twee kanten komt, niet alleen migranten 

passen zich aan, wij ook. Wij vinden Chinees eten inmiddels heel gewoon, misschien 

al bijna saai.  

 

3. Ten derde blijkt uit verscheidene onderzoeken dat integratie het best en het snelst 

gaat als mensen in hun dagelijks leven mixen dat wil zeggen via school en of werk, en 

daarvoor is kennis van de Nederlandse taal van groot belang. Mannen die hun status 

binnen het gezin zien verminderen, moeten daarvoor iets in de plaats krijgen. Als zij 

ook geen status aan hun werk kunnen ontlenen, is de kans dat zij voor hun onmacht 

een uitweg zoeken aanmerkelijk. Dat betekent dat als we willen dat mensen goed en 

snel integreren, we moeten zorgen dat ze snel Nederlands leren, werk vinden en veel 

ongedwongen contact met Nederlanders hebben. Wat mij betreft moeten we het beleid 

herzien dat toegang tot werk pas mogelijk is met een verblijfsvergunning. 

 

4. Langdurig stilzitten en wachten leidt tot hospitalisering en is een ernstige 

belemmering voor integratie. Laat asielzoekers dus niet zes maanden met honderden 

per tent verkommeren in Heumensoord. En doe niet moeilijk over het beginnen met 

het leren van Nederlands voordat een beslissing op het asielverzoek is genomen. Pech 

dan als dit tot onterechte verwachtingen leidt. Op het moment wordt ruim 85 procent 

van de Syrische asielzoekers toegelaten. Ook dat wekt verwachtingen. Hou migranten 

niet op  armlengte of meer afstand, integendeel: omarm ze. 
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5. Ik noemde het al: integratiecursussen zijn niet erg succesvol, zeker als mensen er 

zelf voor moeten betalen. Lessen over de Nederlandse samenleving moeten niet 

bestaan uit lessen over hoe ‘normale mensen zich horen te gedragen op een 

verjaardagsfeestje, hoe ze zich kleden, wat ‘normaal’ eten is. Dit soort lessen 

veronderstellen in de eerste plaats  dat alle Nederlanders hetzelfde zijn en in de tweede 

plaats dat wie hier wil wonen, moet worden zoals wij. Ik zie daar helemaal niets in. 

 

6. Tot slot, stereotyperen en discrimineren van mensen werkt integratie-belemmerend, 

het leidt tot uitsluiting, tot terugtrekken in eigen groep, tot frustratie en radicalisering. 

 

8. Overinclusiviteit en onderinclusiviteit 

Een terugkerend probleem dat ik in mijn onderzoek tegenkom, is de neiging tot 

overinclusiviteit en onderinclusiviteit. 

Wat wordt daarmee bedoeld? Met overinclusiviteit wordt bedoeld dat op basis 

van een ervaring dat één of een paar mensen met een bepaald kenmerk een bepaalde 

eigenschap hebben, conclusies worden getrokken voor álle mensen die dat kenmerk 

hebben. Dus er zijn misschien wel gevaarlijk oversekste islamitische mannen maar dat 

wil nog niet zeggen dat iedere islamitische man een verkrachter is. Met 

onderinclusiviteit wordt bedoeld dat we over het hoofd zien dat er ook mensen zijn 

zonder die kenmerken (migrant, islamitisch) die toch de bewuste eigenschap 

(gevaarlijk oversekst) hebben. Dus dat we vergeten dat er ook verkrachters zijn onder 

Nederlandse mannen en zelfs dat een enkele keer vrouwen de daders zijn. We moeten 

migranten altijd als individu blijven beschouwen en ze de hand reiken bij het vinden 

van een plaats in onze maatschappij. 

 

De duidelijke wettelijke, religieuze, culturele en morele norm: als een vrouw niet wil, 

moet je van haar afblijven; elke aanraking vereist instemming, is niets nieuws voor 

migranten.  

Maar het is wel nuttig om te vertellen dat bij de vrijheden – de mensenrechten -  die 

wij en zij in Nederland zo waarderen, niet alleen de vrijheid van godsdienst hoort, 

maar ook de vrijheid van vrouwen om zich - zo gekleed als zij zelf prettig vinden - in 
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de publieke ruimte te begeven zonder als hoer te worden gezien en zonder 

geconfronteerd te worden met onaangename handtastelijkheden. 

 

[..slide iets voor ons allemaal?...] 

 

 

 


