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Met een moker krijg je niemand in bikini 

Natuurlijk heeft Ebru Umar gelijk (Het Parool van dinsdag) wanneer zij aangeeft dat de 

politiek de gelijkwaardigheid van man en vrouw moet verdedigen. De manier waarop zij 

dat doet, en het apart zwemmen van moslimvrouwen in het nieuwe zwembad in De 
Baarsjes bekritiseert, vertraagt echter de emancipatie van moslimvrouwen.  

Een aparte gelegenheid tot zwemmen voorziet in een behoefte bij moslimvrouwen. Deze 

behoefte wordt veroorzaakt door de kloof tussen man en vrouw in de niet 
geemancipeerde delen van de islamitische cultuur.  

Traditioneel gaan jongens en meisjes van jongs af aan veelal gescheiden door het leven; 

net zoals dat niet heel lang geleden in ons land ook het geval was. Beide geslachten, die 

veelal apart van elkaar zijn gehouden, reageren daarom onwennig en gespannen op 
elkaars ontblote lichaam.  

Bij vrouwen uit zich dit vaak in preuts, bij mannen vaak in gefrustreerd gedrag. Ik wil 

hier echter niet zomaar de Marokkaanse schoonmaker van de 'überhippe' sportclub van 
Ebru Umar van beschuldigen, zoals zij dat - zonder hoor en wederhoor - wel doet.  

De oplossing ligt niet in het rigoureus openbreken van de cultuur, zoals Ebru Umar dat 

wil. Dat zal de verschillende seksen alleen maar meer in hun traditionele houding doen 

kruipen. Denkt zij nu werkelijk dat traditionele oudere vrouwen, door het beleid dat zij 

voorstaat, straks in bikini in het water zullen springen?  

De enige oplossing is, hoe simplistisch ook, goede voorwaarden bieden aan immigranten 

om zich te ontwikkelen. En bovenal geduld. We kunnen niet verwachten dat mensen die 

vaak nog geboren zijn in een streek die in zijn cultuur eeuwen van ons afstaat, waar man 
en vrouw gescheiden leven, nu plotseling tussen andere mannen gaan zwemmen.  

Het is van belang dat jongens en meisjes al vroeg met elkaar omgaan. Zo krijgen ze 

zelfvertrouwen en respect voor elkaar. Met dit argument, en zo nodig zachte dwang, 

moeten bestuurders van islamitische scholen worden overtuigd dat gemengd zwemmen 
door kinderen goed is voor hun ontwikkeling.  

Opbouwende kritiek in artikelen is belangrijk voor een gezond emancipatieproces. Maar 

door schreeuwerige bijdrages over 'achterlijke' moslims, zoals die van Ebru Umar en 

populistische politici, kruipen ook deze schoolbestuurders in hun schulp en dreigt de 

emancipatie juist te stagneren.  

Degi ter Haar, fractievoorzitter D66, De Baarsjes.  
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