Thema Mannenemancipatie februari: mannen
Het eerste onderwerp voor de mannenemancipatie groep 2017 was het ondwerp "mannen" zelf.
Met een reeks vragen en stellingen, bedacht door de groep, ging men aan de slag met dit onderwerp.
Wat hebben we gedaan.
Voor dit onderwerp zijn de volgende stellingen gemaakt:
1. Wat is een man volgens u?
2. Wanneer ben je geen man?
3. Mag een man zijn emoties tonen?
4. Mannen praten te weinig
5. Heeft een man net zoveel rechten als een vrouw als het om kinderen gaat?
6. Moet een man in z'n eentje een gezin financieel kunnen onderhouden?
7. Doen mannen het huishouden?
8. Echte mannen bestaan niet meer.
Met deze stellingen zijn we de straat op gegaan, om meer informatie binnen te halen en om
Stichting Hindustani bekender te maken.
Daarna is er een discussie-dag georganiseerd, waarbij in 2 groepjes van 5 over bovenstaande
gepraat werd maar ook over stellingen en vragen als:
1. Mannen en macho gaan niet meer samen
2. Een man kan niet omgaan met het verlies van libido
3. Is ee man bewust over zijn testosterongehalte
4. hoe gaat een man om met homoseksualiteit
Met vrijwilligers van stichting Hindustani, hebben we hier op de radio verder over gediscussieerd
Wat was opvallend
Wanneer we de vraag stellen "wat is een man", dan reageert men vaak dat het een mens is met een
mannelijk geslachtsdeel. Op de vraag "wanneer is een man geen man", verwijst men in de meeste
gevallen, dat het dan een vrouw is, maar ook een aantal keer naar homo's.
Na doorvragen kan men karakteristieke eigenschappen van een man opsommen: verantwoordelijk,
leiderschap, verzorgend, sterk, werken, brengt inkomen binnen wordt ook nog welleens genoemd.
Door het benoemen van deze eigenschappen kunnen we een beetje afleiden wat voor taak een man
in de maatschappij zou kunnen vervullen. Maar dit is aan verandering onderhevig, daar kunnen we
wat dieper op in gaan, door situaties te vergelijken van vroeger met nu. Verder weet de doorsnee
persoon bijna helemaal niks over het geslachtshormoon testosteron en wat voor effecten het heeft.
Op dat onderwerp valt ook nog wat te winnen.

Achtergrond informatie
Conclusies over het algemeen: Wat is een man?
n.a.v. enquete
Mannen worden onderscheiden door het mannelijk geslachtsdeel
Het man-zijn heeft te maken met het kunnen of niet kunnen onderhouden van een gezin
Het zijn van homo wordt een paar keer genoemd als het niet zijn van een man
Mannen zijn sterk, krachtig, slim, werkers, verantwoordelijk.
Mannen zijn geen slapjanus, onverantwoordlijk, homo, geen vrouw.
Mannen praten te weinig
Mannen mogen hun emoties tonen
n.a.v. Discussie
Er zijn wezelijke verschillen tussen de allochtone en autochtone man. Ook in termen van
bejegening. Minder respectvol vanuit de autochtone man naar de allochtone man toe.
Homo's is een taboe onderwerp, ziet men als niet normaal.
Mannen kunnen wel over hun emoties praten en deze uiten, maar niet met iedereen en niet overal.
Mannen hoeven niet meer macho, spieren of stoer te zijn om een "man" te zijn.
Mannen ervaren een druk uit gemeenschap en maatschappij
Mannen raken sneller verslaafd
Mannen zijn niet op de hoogte van de werking van testosteron
Boeken:
Wat vrouwen moeten weten over hun mannelijke collega's
Shaunti Feldhahn (2012)
Essays van mars: Essays over jongens, mannelijkheid en opgroeien tot een man in deze tijd
Angela Crott, Ad Verbrugge, Martin van Creveld, Robert Lemm, Lionel Tiger, Roy Baumeister
(2014)
De eerste sekse: meningen over mannelijkheid
Anja Meulenbelt, Louis Tavecchio, Ramo de Boer, Vincent Duindam, Stpehan W. Cremer, Bram
van Stolk, Ruud Bullens,Karen D. Pyke, Ge Verwaaijen, Dirck van Bekkum, Anna Hinze, Marjet
Sanders (1998)
Wij zijn ons brein
Dick Swaab (2010)

Notulen Discussie bijeenkomst
Regels:
5 minuten per stelling
1 minuut iets opschrijven
4 minuten een mondeling rondje, om iets meer toe te lichten.
waarna een ieder mag reageren op een ander.
1.Wat is een man/wat niet?
Gr 1
Gr 2
Mentaal: macho gedrag
Doener
fysiek: geslachtsdeel, spieren, hormonen
Leider
Neem zijn verantwoordelijkheid
Geen vrouw
Biologisch/geslachtsdeel
Fysiek harde werker
Een man is niet vervelend of onbetrouwbaar
Religieus gezien, moet een man eerlijk en
betrouwbaar zijn om zijn gezin te kunnen
leiden.
2.Wat is de identiteit van een allochtone man en autochtone man
Gr 1
Gr 2
Allochtone mannen moeten zich meer
NL'ers zien zichzelf beschaafd, intelligent, en
bewijzen omdat autochtone denken dat ze
over het algemeen praten ze over
nietsnutten zijn.
Buitenlandse mannen, alsof ze dom zijn.
uiterlijk: kleur, gezicht, accent
Doordat ze waarschijnlijk onbekend zijn met
Allochtone mannen hebben meer respect
hen. Over het algemeen lijken Buitenlandse
en betrokkenheid voor de oudere. Bij
mannen trotser dan de NL'se man.
autochtone is iedereen gelijk. Ze hebben
Verschil in tijd: Vroeger keek de Nl'se man
verschillende normen en waarde
niet naar de BL'se man, denigrerend.
Autochtone mannen hebben er minder moeite Weinig tot geen verschil in identiteit.
mee dat de vrouw emancipeerd.

3. Hoe gaat een man om met homoseksualiteit
Gr 1
Gr 2
wat is het precies?
Niet, tot moeilijk, weten niet wat ze ermee
Het is hun keuze
aanmoeten.
(deze vraag werd niet begrepen)
Vroeger was het een scheldwoord, nu nog
steeds (homo)
Het woord 'homo' heb ik in NL geleerd
Homo's zijn slecht, er zijn geen homo's in
eigen land.
Ik vind het vies.
4. Hoe gaat de man om met geweld?
Gr1
Tegen de vrouw is verkeerd. Zoek iemand
van je gelijke
man tegen man is eerlijker

Gr 2
Praktisch, makkelijke manier voor een man
om frustratie te uiten.
Je moet praten
Mijn land altijd geweld

Fysiek tegen een vrouw nooit gebruiken,
maar vrouwen ook niet tegen mannen,
vooral niet waar kinderen bij zijn.
5. Mogen mannen zoenen?
Gr 1
Ja geen probleem, geen moeite mee, als het
vriendschappelijk is en wel met mannen die
je kent. Het is een teken van vertrouwen. Op
de wang is goed, maar niet op de mond.

6. Kunnen mannen over zichzelf praten?
Gr 1
Man kan opscheppen over zichzelf (ik heb
auto. nieuw huis)
Maar een man kan niet over zijn emoties
praten en als hij dat dan toch doet is het vaak
met de moeder. Bijvoorbeeld als het over
relaties gaat.
Een man van de groep zei dat hij wel huilt
als hij moet huilen, ook waar andere bij
zijn.

Alleen gebruiken wanneer nodig

Gr 2
Zoenen vind ik iets intiems, liever alleen in
het prive, ongeacht man of vrouw, kind etc.
Zoenen is geen kwaad, is normaal
In onze tijd was het anders, je kon toen ook
geen handjes vasthouden, of elkaar omhelzen.
Met vrouwen zoenen mag zowiezo, goede
vriendinnen, vader, broer, neeft etc, maar
geen homo dingen.

Gr 2
Mannen onderling kunnen over van alles
praten, als het gaat om emoties, moet je
gericht de juiste vragen stelt.
Ja.

Stellingen
7. Een man vind dat hij de kostwinnaar is van zijn gezin (huishouden)
Gr 1
Ze denken dat ze meeste mannen dat wel
vinden, maar er toch ook steeds meer mannen
gaan huishouden.
Mannen worden in hun eer aangetast
verplicht om te betalen stukje
mannelijkheid. Geestelijke zorg weg
nemen. Meisje is niet de moeite waard/
macht

Gr 2
Hoeft niet perse, vroeger wel.
Vroeger wel, voor sommige mannen nu nog
steeds. Maar vrouwen verdienen nu soms
meer.
Vroeger mochten vrouwen niet werken.
Moderne tijd nu

8. Een man vind dat hij niet zijn emoties mag tonen
Gr 1
-ja ik zou gewoon huilen
Ze durven niet snel te tonen
Door films zie je macho’s en willen ze zoals
hun zijn. Bang om hun mannelijkheid te
verliezen

Gr 2
Positieve emoties als blijheid wel, maar
verliefheid weer niet. Negatieve emoties
absoluut niet in het openbaar of bij vreemde.
In het privekmag het wel.
“Ben je soms een mietje”
Mannen verbergen vaak emoties
Bij vreemde is het raar
Afhankelijk van de situatie, binnen de familie
kan het . Bijvoorbeeld huilen bij geboorte van
eigen kind, of begeafenis van ouders, is het
begrijpelijk en wordt het geaccepteert, anders
niet.
Emoties sterker bij vrouwen dan bij
mannen.

9. De man wordt onderdruk gezet door sociale omgeving(allochtone/ autochtone)
Gr 1
Vooral bij hindoestanen, die zijn meer familie
gericht. Huwelijken breken door familie
Nederlanders individueler

10. Mannen raken sneller verslaafd
Gr 1

Gr 2
Ja, er wordt nu iets anders verwacht van
zowel de man als de vrouw. Maar de man
moet zich in meer situaties aanpassen. Onder
maatschappelijke druk.
De ouders leggen meer druk tijden sde
opleiding dat ze beter moeten presteren.
Het is situatie afhankelijk, maar als je het 1x
hebt laten gebeuren, kan het zijn dat je elke
keer onder druk gezet zal worden. Ongeacht,
je vrouw, baas, maatschappij etc.
Er wordt druk gezet: als de man zich niet
“goed” gedraagt. Door maatschappij en
familie.
Gr 2

klopt. Mannen mentaal zwakker. Door stofje
in hersens.

Ja, niet geleerd hoe om te gaan met negatieve
emoties/verlies. Misschien sterk opvoeding
afhankelijk.
Seksverslaving is meer bij vrouwen dan bij
mannen, Drank en drugs verslaving meer
bij mannen. Mannen emotioneel niet zo
sterk.
Ze zoeken een uitweg bij ruzies of
problemen.
Stoerdoenerij kan aanzetten tot..
Verslaafd door verdriet.

11. Een man kan niet omgaan met het verlies van zijn libido
Gr 1
Gr 2
Ze stoppen het denk ik weg, of gaan er
Klopt. Wat gaan de mensen zeggen?
praktisch mee om. Ze gaan pas naar de dokter
Gezichtsverlies, schaamte. Ze gaan er niet
als ze er last van krijgen.
over praten.
Als je kinderen hebt, is het geen
probleem.
Beschamend richting de vrouw toe, als je
nog kinderen wilt.
Sterk persoonlijk afhankeklijk
Als je op leeftijd komt gaat het vanzelf weg
Wel erover praten als “het” niet meer werkt.
12. Mannen zijn bewust van hun testosterongehalte
Gr 1
Gr 2 overgeslagen
Nee, want dan zouden mensen niet
rivaliseren je staat er niet bij stil.
Iedereen was het erover eens dat je je er
niet bewust van ben.
13. Mannen en macho gaan niet meer samen
Gr 1
Gr 2
Uiteindelijk doe je jezelf te kort. Het gaat je Ja, maar vroeger was dat zo
breken. Conclusie was het niet meer samen De Macho, hij was de baas, hij kon alles
doen. Hij is een soort dictator, en roken,
gaat
meestal een tatoeage, met veel spieren. Hij
was een soort slechterik. Maar hij had
velen vriendinnen, veel geld, en ze waren
altijd op straat.
Nu hoef je niet veel spieren te hebben om een
meisje te kunnen krijgen.
14. Mannen zijn materialistischer
Gr 1
Gr 2
Vrouwen hechte meer waarde aan sieraden.
Overgeslagen
Vrouwen zijn materialistischer werd bijna

in koor gezegd. Ze verlaten hun man voor
een andere man als hij meer geld heeft.
Daar was niet iedereen het mee eens omdat
vrouwen tegenwoorden niet meer
financieel afhankelijk zijn.
15. Mannen hebben moeite met handicaps
Gr 1
Man weet niet hoe hij daarvoor moet zorgen
omdat het zorgzame gedeelte wat een vrouw
heeft ontbreekt. Het is onbekend voor ze dus
negeren ze het.

Gr 2
Overgeslagen

16. een man is niet onderdanig
Gr 1
Gr 2
Voor de buitenwereld niet. Tegenwoordig Overgeslagen
zitten mannen onder de plak. Als ze een
vriendin bellen zijn ze spoorloos en
wanneer het uit gaat dan bellen ze hun
vrienden weer.
Zodra mannen hun eigen dingen niet meer
doen, worden ze onderdanig. Dit ligt wel aan
de man omdat zij er voor kiezen en het komt
ook door dat ze teveel naar bolly/hollywood
films kijken waar een man alles voor een
vrouw over heeft. Het moet gelijkwaardig
zijn

