COLUMN 2 oktober 2021 – Aanpak straatintimidatie

Ik moet zeggen, Discus weet je aan de gang te houden. Hersengymnastiek. En het laat
je vooral ‘je-eigen-tijd’ niet vergeten.
Als cult meisje (ik ging van alto naar punker en weer terug) stelde ik altijd: “het wordt
pas een probleem wanneer de bouwvakkers niét meer naar je fluiten”. En nee, niet
afhaken. Dit wordt geen verhaal uit de oude doos en oma vertelt…
Gisterenavond maar eens wat gaan Googelen en met mijn Hongaarse flirt van weleer wat
zitten sparren. Ik moet u eerlijk bekennen, ik heb dubbel gelegen. Dat hoofd! Ik neem u
een klein stukje mee en ik beloof het: ik houd het netjes.
Behoorlijk lang last gehad, van de vagina monologen. Ben er hélémaal klaar mee.
Wanneer je onderstel gewoon de discussie met je aangaat, kan ik er nog wat mee. Maar
dat ellenlange geklets, dat zelfbevestigende van een constante monoloog. Ik ben er écht
klaar mee.
Dus gisterenavond werd ik helemaal blij en opgewekt, van de ‘pikpraat-app’. Ik ben er
nog niet uit, of mijn lief nu zo geschrokken keek, omdat hij zich betrapt voelde. Hij stelde
er nog nooit van gehoord te hebben. Ja, dag hoor. Ik kom niet uit Urk.
Maar voor de luisteraars die het écht niet weten. Een ‘pikpraat-app’ is een vondst van De
Mos en Dubbelaar. Valt me wel meteen op, dat wanneer het pikant wordt, die stoere
kerels het succes niet in hun ééntje op durven te eisen. Het hele artikel staat vol van ‘de
grootste partij in de gemeenteraad’ en ‘de raadsleden’.
Ik dacht dat - in navolging van de vagina monologen - de heren het gebabbel van hun
bobbel, uit gingen besteden aan een app. Ik zag meteen mogelijkheden. Niets bleek
minder waar. Het blijkt een middel om “actie te ondernemen tegen het na-sissen,
hinderlijk volgen en lastigvallen van vrouwen”. En zo ken ik de club weer. Als vanouds
álles op een hoop flikkeren en de boel in de fik steken. Echt een trucje waar die jongens
goed in zijn.
Het Gerechtshof in Den Haag, per slot van rekening maar een paar deuren verder. Er was
iets, met kind aan huis… haalde een streep door het sis-verbod in Rotterdam. “Omdat het
in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. Daarom willen de raadsleden dat de
Tweede Kamer de regelgeving op dit gebied wijzigt”. En toen was ik het spontaan even
kwijt. Wát willen ze nu aanpassen? De regelgeving op het gebied van de vrijheid van
meningsuiting? Of het sissen met stip op de nationale opsporingslijst.
Het blijkt dat ze de ‘Stop-app’ want zo heet deze in goed Rotterdams, naar Den Haag
wilden halen. “Omdat we niet accepteren dat vrouwen in Den Haag seksueel worden
geïntimideerd”. En daarmee snap ik ineens waarom het met De Mos in de landelijke
politiek niet wilde lukken. Luister dombo, vrouwen willen helemaal nergens seksueel
geïntimideerd worden. Dus ook niet buiten Den Haag.
Van dit soort dingen, ga ik dus ineens van nul naar bitch in drie seconden.

Maar even serieus nu. Wanneer je de cijfers leest, vraag je je af wat er aan de hand is.
En volgens mij hebben we te maken met een misverstand.
Een gebrek aan kennis zo u wilt. Mazuras Asrafali, valt me bij. “Het is niks beledigends.
Het is gewoon een cultuurgebonden manier om aandacht van een meisje te trekken”.
Ik vind dat net zoiets, als wanneer ik vroeger op school gepest werd en er aan mijn
haren werd getrokken. Jaap en Edwin vonden me gewoon leuk, en de schatten wisten
toen al niet, dat ze me dat ook gewoon konden vertellen.
Asrafali, voorzitter van de Islamitische Stichting tot bevordering van integratie, weet ook
te vertellen dat niet alleen Marokkanen het doen. Ook Surinamers en Antillianen. Nou,
dat scheelt!
Maar jongedames, dan toch even advies van een oude rot. Wanneer er naar je gesist
wordt, zie het als een compliment. Lach stralend en bedank voor de eer.
En wanneer ze je daarna alsnog voor ‘HOER’ uitschelden, dan zijn ze niet geïntegreerd.
Doe dan net als ik, en ga van nul naar bitch in drie seconden!

