
8 • ZENO • DE MORGENZATERDAG 9 NOVEMBER 2013

Filosofe-feministe botst hardmet politiek correct Frankrijk

ÉlisabethBadinter

ereldwijdgeldt
8maart als
Vrouwendag.
Belgiëmaakt een
uitzonderingopdit
agendapuntdat
eind jarenzeventig
doordeVerenigde
Naties inhet leven

werdgeroepen. Inons landwordtop 11november, behalvebij de
slachtoffers vandewereldoorlogen, ook stilgestaanbij de rechten
vandevrouw.Deze ‘afwijking’ opdewereldagendahebbenwe te
dankenaandeParijse schrijfster en filosofe SimonedeBeauvoir.
Zij kwamin 1972opverzoekvanhetVrouwenoverlegcomiténaar
Brussel.Dat jaarkonzemaar ééndagvrijmaken: 11 november. En
zogeschiedde: voor ruimtienduizendaanwezigendeedDe
Beauvoirhaar visie op le deuxième sexeuit dedoeken.Wiede
manifestatie bijwoonde, heeft hetnogaltijdoverde solidaire en
hoopvolle sfeerdie erheerste.
Vandaagzijnwe inParijs. Inhetzelfdearrondissement als

waarDeBeauvoir enhaar los-vastepartner Jean-Paul Sartre zich
bogenoverhun filosofieënen theorieën.Trefwoordenzijnooknu
Montparnasse, Saint-GermaindesPrés, LaSorbonne.Maarde
maatschappijkritische tijdenzijnnietmeerdezelfdeals die vande
tweedehelft vandevorige eeuw.HetbekendecaféLesDeux
Magotswaar revolutionaire ideeënwerdengeboren, staat leeg
wegens ‘grote veranderingswerken’.Dehistorischebrasserieën
LaCoupole enLippzijn verworden totplatte, toeristische trek-
pleisters. Enover vrouwenrechten, zelfs overhetwetsvoorstel om
prostitutie te verbiedendoordehoerenlopers tebestraffen,wordt
indezehaastige encompetitieve stadampergediscussieerd.
Tochzijn eruitzonderingen.Zoals indezemetboekenen

Stuyvesant-sigarettenvolgestouwdewerkkameraande Jardindu
Luxembourg,waar eenvande invloedrijkste feministische filoso-
fes vanFrankrijkwoont, rookt,werkt, schrijft ennadenkt:
Élisabeth Badinter (69). “Ik rookal sindsmensenheugenis.Die
slechte gewoonte, diemij genotbezorgt, heb ikgelukkig gemeen
metmijnvriendinCatherineDeneuve.Westaanbij het restau-
rant altijdbuiten te roken,weerof geenweer.
“Vijftig jaar geledenpleitteDeBeauvoir, die ik

bewonder, voordeautonomievanvrouwen.En
kijkwaarweonsnubevinden.Wat is datmetdie
westerse vrouwenvanvandaag?Zewillenper-
fectemoeders zijn; zeofferenhuncarrièreopvoor
hunkind.Enwaarin resulteert dat?Deperfecte
moederswillen, in ruil voorhun inspanningen,
graagperfecte kinderen.Weetudat eenheden-
daagse vrouwmet tweekinderenmeer tijd aan
haarkroost besteedtdaneenvrouwdie twintig
jaar geledenvijf kinderenhad?Erg toch.
“Hetheeftmet al diebeatebewonderingvoor

denatuurlijkeopvoeding temaken, enmetdekri-
tiekopdeconsumptiemaatschappij. Ecologisch
radicalisme,noemikhet. Eenmoedermoetweer
natuurlijkbevallen, borstvoedinggeven, samen
methaarkind slapen– co-sleepingheetdat van-
daag.Demoedermoetdit enmoetdat, enwil ver-
volgensookdit endat.Omdat er zoveel sociale
druk is. Enomdat zehet zelf nietmeerweet, en
haarmanevenmin.De rolverdelingbinnen
modernekoppels isnog steeds stereotiep.
Vrouwendie eenkindopvoedenwordenmaatschappelijk als
‘nobeler’ beschouwddanvrouwendieomgaanmetde stress van
hetwerk, dieworstelenmet eenonderbetaaldebaan, ennoem
maarop.Dat zijn conservatievewaardendieweeronze samenle-
ving zijnbinnengeslopen.
“Het verhaal van ‘terugnaardenatuur’ is eeneeuwenouddis-

cours verpakt in eenhedendaags jurkje.Rousseaupleitte voor
diezelfdeontwikkeling. Envoor eenzelfde vrouwaandehaard.
Metdezelfde terminologie. Begrijptudat zo’n evolutie kinderen
voorvreselijke verantwoordelijkhedenstelt? Je zultmaar eens
perfectmoetenzijn!”
Doordewoordenvandecontroversiële, temperamentvolle

filosofe – enmoeder vandrie kinderen–weerklinken, opdeach-
tergrond, devoetstappenvanhaarman,de socialistischeoud-
politicusRobertBadinter.OnderpresidentMitterrandschafte
die, alsminister vanJustitie, dedoodstraf af. “Dathebbenwe
onderanderegemeen.Wepleitenvoorde redealsbasis voor
onzebeschaving.Het verlichtingsdenken isde enigeweg.”

Eindedezemaandzal inhetFranseparlementhetwetsvoorstel
overprostitutiewordengestemd.Doordehoerenlopers te straf-
fen,wilmenprostitutiedoenverdwijnen.Badinter: “Ikben tegen
het verbodopprostitutie.Voormij is prostitutie eenvrouwen-
recht. Ik ziedatheel rationeel.De strijd vooranticonceptie en
abortusdateert vande jarenzestig enzeventig.Vrouwenbeschik-
kendusnogmaarheel recent overde rechtenophuneigen
lichaam.Zekunnennogmaar eenhalve eeuwbeslissenof zekin-
derenwillen, enwanneer. Ik interpreteerdevrouwelijke seksuele
vrijheid zoalsdie is bedoeld.Datwil zeggen: voormijmaaktook
het recht om je lichaamteverkopendeeluit vandezelfbeschik-
kingvaneenvrouw.Eenprostitueemoethaarwerkkunnenuit-
voeren. Zoveiligmogelijk. En indebesteomstandigheden.”

Maar prostitutie en vrouwenhandel zijn één pot nat.
“Dat is een feit. Vrouwen,metnamevrouwenafkomstiguit het
voormaligeOostblokenuit landen tenzuidenvandeSahara,
worden totprostitutie gedwongen.Ze zijnde slavenvanhun
pooiers.Maarmoetdiehardewaarheid inhoudendatwij de strijd
tegendeprostitutie aanbinden?
“Tegenmensenhandelaars zouden, op internationaalniveau,

allemogelijkemiddelenmoetenworden ingezet, dat zeer zeker.
Maar eenverbodopprostitutie?Nee, zo’n ingreepwerkt als
korenopdemolenvandeze slavendrijvers. Enhet verbiedenvan
prostitutie zal de situatie voordeprostituees alleennogerger
maken.Wantwat zal er gebeuren?Deprostitutie zal zichnaar
nog schimmiger zones vanonze samenlevingverplaatsen.Dat
kan ikniet aanvaarden.Net zominals ikkanaanvaardendatmen
devrouwde rechtenophaar lichaamontneemt.
“Wijhebbeneenbuitenverblijf inBeauvais, opeenzeventigtal

kilometer vanParijs. InBeauvais ligt een internationale luchtha-
vendie vooral dankzij lowbudgetmaatschappijenbestaat.Het
stadje is omringdmetbossen.Wel, telkensals iknaarBeauvais
ga, zijn ermeerprostituees indiebossen.Hunklantenkomen
metdewagen.De seksueledienstverleningvindt indebossenof
in eenautoplaats.Het gros vandeprostitueeskomtuitBulgarije,
Hongarije…Zenemeneendagretour, vliegen ’s ochtends in, en
’s avondsweeruit: voordeprijs vaneenpijpbeurtheb jedat ticket
al terugbetaald.Veel vandezeprostitueeswordendoorhun

Eind deze maand stemt het Franse parlement over een verbod
op prostitutie. De linkse feministische filosofe Élisabeth
Badinter is tegen. ‘En over hoofddoeken in scholen kan ik al
even duidelijk zijn: weg ermee!’ Ze houdt vast aan haar pleidooi
voor een progressief én seculier Frankrijk. ‘Politiek correct
Frankrijk voedt extreem rechts.’ Margot Vanderstraeten
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● Élisabeth Badinter en haarmanRobert in 1992.

‘Prostitutie is een
vrouwenrecht’

pooiers indegatengehouden; diehandelarenzorgenerookvoor
dathunheen- enweergereisniet opvalt bij dedouane.Daarom
werkendemeestehoeren slechts ééndagperweek indatbos.
Elkedagheenenweer tussenBulgarije,Hongarije ofPolenen
Beauvais zouverdacht zijn.Denktudat erookmaar éénhaan
naar zal kraaienals eenvandezevrouwenplots verdwijnt?Of als
ze verkracht enmisbruiktwordt indebossen, ofweet ik veel
waar?”

U staatmet uwmening, binnen het progressieve luik,
tamelijk alleen.
“Ikweethet. En ikwordopsociale fora inmootjes gehakt, ook
door ideologischegelijkgezinden.Veel progressieveburgers vin-
dendatprostitutie gelijk staat aanpureuitbuiting endusmoet
prostitutie afgeschaftworden. Ik volghunredeneringniet.
“Weetu, Frankrijkwordt tegenwoordigdoorangst geregeerd.

Dit is een landdatbang is.Kijknaardewet vanhethomohuwe-
lijk.Hetwijdverspreideprotest tegendiewet, die gelukkig is
goedgekeurd, heeftmeverbaasdenverontwaardigd.Alwas ik
natuurlijkniet blind: het valtmeal een tijdlangophoezeer in
dezenatie,waar tijdensdeverlichtinghet gelijkheidsbeginsel en
de redezegevierden, vandaagdeverschillen tussendemensen
wordenbenadrukt.Dat is eenuiterst zorgwekkendeevolutie,
waaraanweniet zomaarmogenvoorbijgaan.
“Mensen, endat is vrij nieuw,definiërenzichalmaar liever via

hunverschillenmetdeander, enniet langer viadeeigenschap-
pendie zegemeenschappelijkhebben.Ennatuurlijk is religiehet
middel bij uitstekomjevandeander teonderscheiden.Terwijl
Frankrijk een seculiere staat is, demeest seculiere vanEuropa.
Deopenbare ruimte, al het sociale verkeerdatdaarinplaats-
vindt,moet zoveelmogelijk – liefst helemaal – vrij zijn van religi-
euze invloeden, zodatdemensenniet de clerus centraal staat.”

Omdie reden vindt u het streven naar eenmulticulturele
maatschappij een bewijs van separatisme. Omdat in zo’n
maatschappij de ene cultuur en de ene godsdienst naast de
anderewordt geplaatst.
“Ik streefnaardeuniversele rechtenvandemens.Enduszoek ik
naarwatonsmensenmet elkaar verenigt.Multiculturalisme
doethet tegenovergestelde vanverenigen.Het zet onsnaast en
openonder elkaar.Hethaalt onsuit elkaar, zet ons tegenelkaar
op.Want altijdwordendeverschillengedefinieerd. Ikbehoor tot
gemeenschapx, dieonderscheidt zichvangemeenschapyenz.
Indatdwangmatig zoekennaar verschillen – ende toenameen
radicaliseringvan religiediehieruit volgt – schuilt een reëel
gevaar vooronzedemocratie en samenleving.
“Jammergenoegdurft linksdat gevaarniet tebenoemen.Het

durft niet voor zijn eigennormenenwaardenuit te komen.En
daaromis links voor eengrootdeel verantwoordelijk voorhet
succes vanMarineLePenenhetFrontNational. Progressief
Frankrijk lijdt aaneenziekelijk schuldgevoel.Hetwil betuttelen.
Doodknuffelen.Als links voor een seculierFrankrijk is,waarom
geeft het danalmaarvaker toeaande infiltratie vandegods-
dienst inhet openbare leven?”

U vindt dat hoofddoeken – in alle gradaties – uit het
publieke domeinmoeten verdwijnen?
“Jazeker. Endieovertuigingwordtmeniet indankafgenomen. Ik
kanniet zeggendathetprettig is omuitgemaakt tewordenvoor
‘aanhangster vanLePen’ als je, zoals ik, jehelebestaanhebt
gewijdaanovertuigingenzoals vrijheid, gelijkheid enbroeder-
lijkheid voor iedereen.Maar ikbengeenpoliticus, ikhoef geen
stemmen te ronselen, dus ikkanzeggenwat ik vanafde zijlijn
zie.De seculieremaatschappij is ingevaar.Wiedatniet ziet, is
medeplichtig aanhet verlies vandemocratie.
“Ikwerknogaltijd inLesArchivesdesAffairesEtrangères.Tot

eenpaar jaar geleden lagdat aandeQuaid’Orsay, centrum
Parijs.Vandaagheeft het onderdak inLaCourneuve, eenvoor-
stad. Jemerktdat veel belangstellendendiedearchievenaande
Quaid’Orsay raadpleegden,nietnaarLaCourneuvekomen.Ook
deprogressievenniet, hoor.Debanlieue isniet alleengeografisch
eenanderoord.Ookcultureel beland je in eenanderewereld,
metbijvoorbeeldalmaarmeerMaghrebijnse vrouwen incha-
dors (kledingstukdat alles bedekt, behalvehet gelaat,MV).Dat
beeld schriktniet-moslimsaf. Ik snapdie angst, diehelaasook
weer tot stemmenvoor rechts leidt. Ikbegrijpookdezucht van
moslima’s ombij eengemeenschap tehorendie zichvande
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