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Feminodebilisering

Op de cover van het feministische blad Opzij
zien we deze maand een opmerkelijke foto.
Het gaat om een close-up van vrouwelijke
geslachtsdelen getooid in een sexy slipje.
Het geheel is wazig, alsof de foto mislukt is.
Maar omdat het verhaal over ’seksuele burn-
out’ bij jonge vrouwen gaat, die volgens het
blad ’kapotgeneukt’ zouden zijn, mocht de
foto in geen geval prikkelend zijn. En om dit
duidelijker te maken laat de redactie de ge-
maltraiteerde vagina ook nog praten. Deze
pratende vagina is wel kort van stof want
verder dan ’au’ komt ze niet. Het verhaal is
in feite de vervolgepisode op het grote pro-
ject dat slachtofferfeministen enkele jaren
geleden zijn gestart. Volgens hen zijn jonge
vrouwen zich door de ’seksualisering’ van
de samenleving als sletten en bitches gaan
gedragen. Zie hier het werk van de macho-
man die zijn prooi heeft gehersenspoeld.
Het begon met allerlei cosmetische ingrepen
waarvan schaamlipcorrectie het pronkstuk
leek te zijn. Maar nu willen jonge vrouwen
niet alleen op pornoactrices met strakke lip-
pen lijken, ze spelen ook nog vrijwillig de
hoer tijdens het vrijen. Geen voorspel meer,
harde en veelvuldige penetratie, vunzige
kreetjes slaken en dit allemaal om hun part-
ner te verblijden. Want evenals jonge vrou-
wen zijn jonge mannen grote pornoconsu-
menten. Resultaat: au en nog eens au. De
verbetenheid en agressiviteit waarmee
slachtofferfeministen hun gelijk willen ha-
len komt goed tot uiting in het stuk van
Opzij. Zo is lingerieontwerpster Marlies Dek-
kers een ’female chauvinist pig’ en Femke
Halsema, die niets in de neo-preutsheid ziet,
wordt als een domoor neergezet die haar
’kop in het zand steekt’. Kuise powergirls
vinden het niet echt fijn om tegengesproken
te worden. Er zullen ongetwijfeld jonge
vrouwen bestaan met rauwe schaamlippen
en een brute minnaar als partner. Maar bij
mij slaat de vermoeidheid toe als ik met de
veralgemenisering van dit soort verhalen
wordt geconfronteerd. Daarin zijn vrouwen
systematisch het slachtoffer en de man de
dader. Oké, geven de slachtofferfeministen
toe, vrouwen kijken massaal en vrijwillig
naar porno op internet. En ze vinden het
nog prikkelend ook. En ja, ze willen soms
tijdens de daad als sletten worden behan-
deld. Maar dit is louter en alleen om hun
partner te verblijden. Want de man is een
seksist en een macho die zijn dulcinea voor-
al wenst te vernederen. Dit is zijn wraak:
’Nu vrouwen steeds meer macht krijgen en
door het glazen plafond heen breken, wor-
den ze in de door mannen gedomineerde
porno-industrie weer op hun plek gewezen.
Terug naar hun hok.’ Eerlijk gezegd, vraag
ik me af wanneer mannen eindelijk in op-
stand zullen komen tegen de feminodebili-
sering die nu de kop opsteekt. De man als
erfvijand, bruut en ongevoelig, die het ver-
schil tussen een coïtaal en clitoraal orgasme
niet wil leren en in iedere vrouw een porno-
hoer meent te zien. Het zijn clichébeelden
die muf en zuur geuren. Vernederend voor
al die mannen die in de Nederlandse femi-
niene samenleving dag in dag uit hun zachte
kant tonen en bij de volgende verkiezing op
de Dierenpartij stemmen.
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Tijdens een groots georgani-
seerd massahuwelijk in
Nagorno-Karabach stapte af-

gelopen donderdag bijna één pro-
cent van de totale bevolking in het
huwelijksbootje. Met muziek, bloe-
men en champagne werden zeshon-
derdvijftig koppels ontvangen in het
stadion in de hoofdstad Stepanakert,
dat speciaal voor de gelegenheid was
herbouwd. Van Levon Hairapetyan,
de schatrijke organisator van het
evenement, kregen de kersverse
echtparen na afloop 2000 dollar en
een koe. Hij wenste ze geluk en heel
veel kinderen.

Alles wordt eraan gedaan om
Nagorno-Karabach, een afschei-
dingsregio in de zuidelijke Kauk-
asus, levend te houden. Terwijl de Ar-

meense militairen van het staatje
nog regelmatig vuurgevechten moe-
ten leveren met het Azerbeidzjaanse
leger dat het territorium volledig
omringt, verrijzen in de hoofdstad
regeringsgebouwen, luxehotels, en
appartementencomplexen. Sinds
vorige week worden zelfs massahu-
welijken georganiseerd om de bevol-
kingsgroei te stimuleren. De Arme-
niërs zijn als de dood dat hun gebied,
dat iets groter dan is dan Noord-Hol-
land, langzaam leegstroomt.

Na het uiteenvallen van de Sovjet-
Unie woedde een hevige oorlog om
Nagorno-Karabach. De Azerbeidzja-
ni probeerden het gebied in te lijven,
de Armeense inwoners vochten voor
hun onafhankelijkheid. Er vielen
meer dan 15.000 doden en ruim een
miljoen mensen sloegen op de
vlucht. Sinds het staakt-het-vuren in
1994, is Nagorno-Karabach een

streng bewaakte Armeense enclave
binnen het officiële grondgebied van
Azerbeidzjan. Geen land ter wereld
heeft de afscheidingsregio erkend
als onafhankelijke staat, de inwo-
ners leven compleet geïsoleerd van
de wereld om hen heen. De Azerbeid-
zjani maken geen geheim van hun
plannen om het territorium ooit te-
rug te veroveren. Al jaren bouwen ze
aan hun wapenarsenaal. Vredeson-
derhandelingen hebben tot dusver
niks uitgehaald.

Er leven nu nog zo’n 137.000 men-
sen in Nagorno-Karabach, maar
vooral uit de dorpen trekken jonge-
ren steeds vaker weg. Om de bevol-
kingsgroei te stimuleren, looft de
nieuwe regering van sinds begin dit
jaar 300.000 dram (zo’n 700 euro) uit
aan ieder stel dat besluit te trouwen.
Levon Hairapetyan, afkomstig uit
een dorpje in het westen van de en-

clave, maar zelf al jaren woonachtig
in Rusland, deed daar onlangs nog
een schepje bovenop. Hij kwam met
het plan om een massahuwelijk te
organiseren en beloofde iedereen
die mee wilde doen genoeg geld om
een bruidsjurk en ringen van te kun-
nen kopen. Met veel succes, de aan-
meldingen stroomden binnen.

„Het echtpaar dat binnen drie jaar
drie kinderen krijgt, beloof ik een
appartement”, schalde het tijdens de
grootschalige trouwerij door de luid-
sprekers in het stadion. Na het initia-
tief van Hairapetyan –kosten omge-
rekend bijna één miljoen euro, ex-
clusief de 650 koeien–probeerden
andere leden van de Armeense dias-
pora elkaar te overtroeven met mate-
riële beloften om het voor de lokale
bevolking aantrekkelijk te maken
om in Nagorno-Karabach te blijven
wonen. Ziekenhuizen, scholen en

Umar Petrosyan en Arina Baghdasaryan

Erik Ohanyan

Arayik Petrosyan en Svetlana Sarkisyan

Het is nauwelijks groter dan Noord-Holland en niemand erkent het: Nagorno-Karabach, een
staatje in de Kaukasus. Omringd door het vijandige Azerbeidzjan probeert het overeind te
blijven. Probleem: er zijn te weinig mensen. De oplossing: een massahuwelijk.

En een koe toe

appartementencomplexen werden
de inwoners tijdens de ceremonie in
het vooruitzicht gesteld. Speciaal
voor de gelegenheid had de presi-
dent een nationale feestdag uitge-
roepen, zodat de hele bevolking het
evenement live kon volgen. Grote
hoeveelheden vuurwerk vlogen aan
het eind van de avond de lucht in,
waarna de kersverse echtparen te-
rugkeerden naar hun dorpen, en de
gulle gevers naar hun levens in Ar-
menië, Rusland of de Verenigde Sta-
ten.

Umar Petrosyan en Arina Baghdasaryan. Links Umars moeder.

Erik Ohanyan met zijn moeder. Zijn aanstaande verloofde, Arevik Arakelyan, komt bij ze inwonen.

Arayik Petrosyan met zijn Svetlana
Sarkisyan.Op het bed in Eriks slaapkamer lig-

gen twee gele knuffelbeertjes en
een kussen in de vorm van een
hart. Aan de muur hangt een foto
van een meisje op een heuvel. La-
chend kijkt ze in de camera, haar
donkerbruine haren wapperend in
de wind. „Met goud en diamantjes
ben ik een half jaar geleden naar
haar toe gegaan”, vertelt Erik.
„Mijn familie heeft ook sieraden ge-
geven, alles van goud.” Zijn huwe-
lijksaanzoek moest in stijl, daar wa-
ren hij en zijn familie het over

eens. Ook al konden ze dat eigen-
lijk niet betalen. Keihard hebben ze
er voor gewerkt, en de rest van het
geld dat ze nog nodig hadden, heb-
ben ze geleend. „We wilden dezelf-
de standaard aanhouden als vóór
de oorlog”, zegt Erik. „Toen waren
we veel rijker.”
Een jaar geleden kwam Erik Ohany-
an (24) zijn aanstaande verloofde,
Arevik Arakelyan (20) tegen, op het
huwelijk van een vriend. Stiekem
spraken ze een paar keer af in de
buurt van haar dorp. Toen ze had-

Soms sturen ze elkaar wel vijftig
sms’jes per dag, Arayik en Svetlana.
Smoorverliefd zijn ze, sinds ze een
half jaar geleden een relatie kre-
gen. „Dat hadden we nooit ge-
dacht”, zegt Arayik. „We kennen el-
kaar al vijf jaar.” Hun eerste ont-
moeting vond plaats op de muziek-
school in Stepanakert, de hoofd-
stad van Nagorno-Karabach. Hij
studeert daar voor rockmuzikant,
zij voor operazangeres. Toen Arayik
hoorde van het massahuwelijk dat
door Levon Hairapetyan zou wor-
den georganiseerd, heeft hij hen
stiekem ingeschreven. Eigenlijk
waren ze nog helemaal niet van
plan om te trouwen. „Voor Svetlana
was het een grote verrassing”, zegt
Arayik. „Maar ze vond het erg
leuk.” Svetlana knikt.
Arayik Petrosyan (29) en Svetlana
Sarkisyan (22) zijn allebei geboren
in Bakoe, de hoofdstad van Azer-
beidzjan. Toen de oorlog uitbrak
zijn ze net als duizenden anderen
met hun families naar Nagorno-Ka-
rabach gevlucht. De Azerbeidzjaan-
se families die nog in Nagorno-Ka-
rabach woonden, vluchtten in te-
genovergestelde richting. Op zijn
zestiende moest Arayik in militaire
dienst. Direct werd hij naar de
vuurlinies gestuurd om scherp-

schutter te worden. In 1994 werd
officieel het staakt-het-vuren uitge-
roepen tussen Azerbeidzjan en de
Armeense troepen in Nagorno-Ka-
rabach, maar daarmee hield het
conflict niet op. Zes jaar heeft hij in
het leger gezeten. Ook nu nog
wordt er vrijwel dagelijks over en
weer geschoten. „Maar ik heb nooit
iemand gedood”, verzekert Arayik.
„Mijn oma is streng gelovig en

heeft het me verboden.”
Toen hij uit het leger kwam is hij
een rockband begonnen. Bez Doma
heette het, Zonder Huis. Bijna alle
liedjes die hij schreef gingen over
de oorlog. „Maar onze band is uit el-
kaar”, vertelt Arayik. „Een bandlid
is naar Rusland vertrokken, een an-
der ging trouwen. Het werkte niet
m e e r. ” Nu gaat hij zelf ook trou-
wen. Met een operazangeres.
Arayik kijkt naar Svetlana. Haar na-
gels zijn parelmoer gelakt en ze
heeft een geel hemdje aan met glit-
ters. „We kunnen elkaars muziek
best verdragen hoor”, glimlacht hij.
Svetlana lacht ook. Ze hebben een
sterke gemene deler: ze haten de
popmuziek die dag en nacht uit de
radio schalt. ’Rabiz’ noemen ze het.
Muziek zonder ziel.
Arayik zou graag een rockcafé be-
ginnen. „Om jongeren te laten ho-
ren dat er meer is dan alleen die
stomme popmuziek die je hier in
de cafeetjes hoort. We leven hier zo
geïsoleerd, de meesten weten niet
eens wat er nog meer op de wereld
is.” Maar om een café te beginnen
heeft Arayik geld nodig. En dat
heeft hij niet. „Een vriend van mij
kent iemand in Amerika”, zegt hij.
„Misschien dat die ons wat geld kan
lenen.”

den besloten dat ze met elkaar wil-
den trouwen, stelde Erik zich voor
aan haar ouders. Nu maakt hij zijn
slaapkamer klaar voor na de huwe-
lijksdag. Want zijn meisje zal bij
hem en zijn ouders in komen wo-
nen, op de derde etage van een
groot flatgebouw in Shoushi, een
stadje in het zuidwesten van Nagor-
no-Karabach. Hij hoopt dat ze drie
kinderen krijgen, of misschien wel
meer, als de tijden beter worden.
Van het geld dat hij na het massa-
huwelijk krijgt, is hij van plan zijn

schulden af te betalen. En de koe,
die gaat hij verkopen, die kan hij
nergens kwijt. „Of ik geef hem aan
de ouders van mijn verloofde, die
wonen in een dorp”, zegt hij.
Een klok met Jezus als wijzerplaat
hangt aan de muur in de woonka-
mer. Uit de stereotoren klinkt Céli-
ne Dion. Erik streelt met zijn vin-
gers over het donkerbruine hout
van een piano. „Ons huis is ver-
woest tijdens een groot bombarde-
ment”, vertelt hij, „maar de piano
heeft het overleefd.” Hij wijst op de

putjes en krassen van de bomscher-
ven die de piano hebben geraakt.
Midden tussen de geruïneerde hui-
zen van Shoushi bracht Erik zijn
jeugd door. Hij schilderde zijn om-
geving en maakte beeldhouwwer-
ken van wat hij zag. Vorig jaar no-
digde een Amerikaanse kunstlief-
hebber Erik uit om naar de Verenig-
de Staten te komen om daar te
gaan werken. Maar Erik wil niet
weg uit Shoushi. „Ik ben aan dit
stadje gehecht. Ik vind het hier
mooi en wil hier blijven.”

Tussen de heuvels aan het begin
van het dorpje Karintak staat een
Azerbeidzjaanse tank. Gestrand tij-
dens de oorlog. Het karkas dat er-
van over is, hangt scheef op een hel-
ling. Een groepje mannen speelt
kaart op het centrale plein van het
dorp, niet meer dan een kleine bin-
nenplaats tussen een paar huizen.
Twee koeien banjeren zonder bege-
leiding door de smalle straatjes. Bij
de waterbron een stukje verderop
staan ze even later gulzig te drin-
ken.
Umar Petrosyan (24) en Arina Bagh-
dasaryan (24) zijn allebei in dit
dorp, in het zuidwesten van Nagor-
no-Karabach, geboren. Ze gingen
met elkaar naar school en speelden
samen, maar trouwen mochten ze
niet. Arina’s ouders wilden een an-
dere man voor haar vinden. Daar-
om smeedde Umar drie maanden
geleden een plan. Hij zocht uit wan-

neer ze naar de markt in de hoofd-
stad ging en is haar achterna ge-
reisd. Terwijl zij bij de kraampjes
aan het snuffelen was, heeft hij
haar beetgepakt en in een taxi ge-
duwd. Samen zijn ze teruggereden
naar het dorp, naar zijn huis. Sinds-
dien heeft Arina haar ouders niet
meer gezien.
„Hij heeft haar gestolen”, giechelt
Umars moeder als ze koffie en cho-
colaatjes komt brengen. „Ze waren
al zeven jaar verliefd op elkaar.”
Arina kijkt naar de grond. Ze
schaamt zich een beetje, mompelt
ze. Maar misschien verandert dat
als ze echt met elkaar gaan trou-
wen. Toen ze op de televisie over de
actie van Levon Hairapetyan hoor-
den, hebben ze zich direct inge-
schreven. De beloofde tweeduizend
dollar kunnen ze goed gebruiken
voor de aanschaf van nieuwe meu-
belen. En voor de koe hebben ze al

een plaatsje gemaakt naast het
huis. Arina zegt dat ze graag twee
kinderen wil. Umar haalt zijn
schouders op. „Het worden er zo-
veel als God ons stuurt”, vindt hij.
Buiten lopen kippetjes los rond.
Een houten hokje aan de rand van
de tuin dient als toilet. Zonder pot,
gewoon alleen met een gat in de
grond. Aan de overkant van het
zandweggetje ligt een piepkleine
begraafplaats. Karintak heeft nog
geen zevenhonderd inwoners. Toch
hebben vijf jongens uit het dorp
zich opgegeven voor het massahu-
welijk. „Het zal een memorabele
dag worden voor Karintak”, voor-
spelt Umars moeder. „Zoveel inwo-
ners zijn er nog nooit tegelijkertijd
getrouwd.” Op het kastje tegen de
muur staat een portret van Umars
vader, met nepbloemen eromheen.
Gesneuveld tijdens de oorlog om
Nagorno-Karabach.
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