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De vernieuwde Opzijis er. Met een nieuw
uiterlijk, nieuwe columnisten en nieuwe
rubrieken zijn we klaar voor een nieuw

tijdperk. Tegelijkertijd blijven we trouw aan
onze zaak: het feminisme. Daarin staan we
niet alleen, zo blijkt uit een inventarisatie
van de initiatieven op dit gebied. En uit de

betrokkenheid van de feministes die zich bij
ons hebben gevoegd. Lees & wees welkom.
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Het feminisme is
springlevend.
Overal ter wereld
maken vrouwen -
jong en oud - zich
sterk voor hot items
die uiteenlopen van
meer vrouwen op
topposities tot het
scftrappen.van
vrouwonvriendelijke
wetten in lran. Opzij
inventariseerde wat
er gaande is en vond
een bruisende i

beweg i n g.

anneer is de derde feministische golf
begonnen?'vroeg een deelnemer aan

eenfeminismeforum zich onlangs af.

'Misschien is die al wel voorbij,'
opperde een ander. Volgens deze ex-

student vrouwenstudies vormden
Malou van Hintum met haar verzet
tegen het klaagfeminisme (Macha!

Machal en Sanderijn Cels met haar
girlpower (Grlsl) in de jaren negentig
de kern van de derde golf. Inmiddels
zou het tijd zijn voor een vierde. 'Het
lijkt erop dat mensen het individuele
gepraat over keuzes zaLzijn en meer

aandacht willen voor machtsverhou-
dingen,' reageerde een derde.

Nieuwe golf of niet, zeker is dat femi-
nisme anno zoog wereldwijd weer
volop leeft . Een enkele wouw sputtert

nog wat na over tuinbroeken en man-
nenhaat maar talloze jonge wouwen,
en hier en daar een man, dragen dit
label met trots. Zij vinden het logisch
dat wouwen en mannen gelijkwaar-
dig behandeld worden. Het gaat er bij
hen niet in dat van de topbestuurders
van Nederlandse beursgenoteerde
bedrijven nog maaÍ 5 pÍocent vrouw
is, dat vrouwen in gelijkwaardige
functies nog steeds r z procent minder
verdienen dan mannen en dat slechts

6 procent van de stellen allebei in deel-

tijd werkt. Of dat wouwen nog altijd
meer dan mannen op hun uiterlijk
worden beoordeeld en dat de meeste

moslima's niet in vrijheid hun part-

ner kunnen kiezen - om maar een

paar dwarsstraten te noemen.

Women Inc. pikte die nieuwe tijdgeest

in zoo5 goed op door in Amsterdam
debatavonden en eentweejaarlijks fes-

tival te organiseren over feministische
thema's, zonder dat expliciet zo te noe-

men. Om een zo groot mogelijk
publiek te trekken, richten ze zich op

'wouwen die voor verandering staan',

maar veel van de wouwen die plaats-

nemen op het Women Inc.-podium
afficheren zich vanzelfsprekend als

feministe. Er zijn inmiddels 8ooo

vrouwen dp de nieuwsbrief geabon-

neerd en volgend jaar trekt Women
Inc. wegens doorslaand succes het
landin.

'Í 7 ier thema's domineren op

I / dit moment de feministi-
Y scheagenda:meervrouwen

in topposities, meer mogelijkheden
voor vïouwen én mannen om arbeid

en zorg te delen, de seksualisering van
de maatschappij en de emancipatie
vanmoslima's. Methet accent op deze

onderwerpen onderscheidt de huidige
generatie feministes zich van die van
de Tweede Feministische Golf van de

jaren zestig en zeventig. Toenwerkten
wouwen nog nauwelijks buitenshuis
en ging het dus vooral over economi-

sche onafhankelijkheid. Nu gaat één

groep feministes een stapje verder
door te stÍeven naar een substantieel

percentage vrouwen in topposities;
een andere groep wijst erop dat een

baan niet ten koste moet gaanvan het
privéleven. Een aantal van hen is voor-

stander van een vierdaagse werkweek
voorman enwouw. Daarmee staanze

in de traditie van aanstichter van de

Tweede Golf Joke Smit, die inry67 al
pleitte voor een dertigurige werkweek
voor beide seksen. Tweedegolffemi-
nistes streden destijds weliswaar ook
voor seksuele wijheid en tegen porno-
grafi e, maar van schaamlipcorrecties
en massale toegang tot porno via inter-
net was nog geen sprake en ook niet
van een seksualiseringsdebat. Ook de

positie van moslima's is een nieuw
feministisch item, in ons land aange-

zwengeld door de tweede generatie
vrouwelijke allochtonen.

Í T eel feministes vinden dat

I / wouwen te weinig ruimte
Y krijgen om topfuncties te

bekleden. Dat is.onrechtvaardig én
bedrijven doen zichzelf ermee tekort,
want meer diversiteit leidt aantoon-
baar tot hogere prestaties. Diverse
organisaties zetten zich in om daar
verandering in te brengen, met zachte

ofhardere hand. Zo lanceerde Marieke

Bax (47) TopBrainstorm, een initiatief
dat afgelopen jaar 47 bedrijven liet
beloven maatregelen te nemen om
meer vrou\Men op topfuncties te
benoemen. Econoom en jurist Heleen

Mees (4o) pleit met haar organisatie
'Women on Top voor streefcijfers om
meer wouwen aan de top te krijgen,
geïnspireerd door haar verblijf in de

Verenigde Staten waar veel meer vÍou-
wen op hoge posten zitten én serieus

worden genomen. FNV-voorzitter
Agnes Jongerius (48) en eurocommis-

saris en rebornfeminist Neelie Kroes
(67) lieten zich zelfs onomwonden uit
voor quota, in navolging van Noorwe-

genwaar de overheidbeursgenoteerde

OOK DE POSITIE
VAN MOSLIMA1S IS

EEN NIEUW
FEM IN ISTISCH ITTM

bedrijven oplegde 40 procent vÍou-
wen in hun besturen te benoemen.
Deze vrouwen werden zonder veel
problemen gevonden.

Met haar uitspraken dat Nederlandse

wouwen te veel in deeltijd werken,

bracht de kinderloze NRC-columnist
Heleen Mees een aantal verontwaar-

digde moeders op de been. Zij vinden
dat moeders én vaders arbeid en zorg

moeten kunnen combineren. Fema-

nisme, noemt Roos wouters (f +) dat.

folanda Holwerda lanceerde in zooT

het tijdschrift lol'voor moeders met

ambitie', waarin ze in november vorig
jaar een lijst met de beste werkgevers

voor werkende ouders publiceerde. In
de zomer van zoo8 zag een nieuwe
emancipatiebeweging het licht, die op

9 februari het Godinnenspektakel
organiseert en dezelfde naam draagt.

Deze beweging onder leiding van
Sabriye Sambou (37) vindt dat van
oorsprong vïouwelijke waarden, zoals

zoÍg, net zo hoog in aanzien moeten

staan als mannelijke. Het is goed

nieuws dat ook mannen zich op dit
terrein roeren. Zo lanceerde vader
Rutger Groot Wassink (34) eindvorig
jaar samen met dertien lotgenoten de

actiegroep Papa Plus, die wil datvaders

net zoveel gelegenheid krijgen om
voor hun kinderen te zorgen als moe-

ders.Zij willen onder meer dat werk-
gevers hun minstens één'papadag'
per week en meer kraamverlof gun-

nen. Dat je er met goede regelingen

alleen niet bent, blijkt uit de situatie
in Zweden, waar vrouwen en mannen
gebruik kunnen maken van een uit-
gebreid en grotendeels doorbetaald

ouderschapsverlof. Desondanks
nemen mannen maar eenvijfde van
het totaal aantal verlofdagen op.

7\ e discussie overde seksua-

L, iï:ï:ilïï::ï:ïïi;.
Statenin zoo5 een vluchtmet de publi
catie van het spraakmakende boek
Female Chauvinist Pígs van Ariel Levy
(34), over de opkomst van de bimbo-

cultuur. Zij constateert dat de porno-

industrie meer dan ooit haar sporen

nalaat in jongerencultuur en reclame. -

l6 rrgnulnt zoog oe vÍouwelijke opinie 0PzlJ
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bekleden. Dat is onrechtvaardig én
bedrijven doen zichzelf ermee tekort,
want meer diversiteit leidt aantoon-
baar tot hogere prestaties. Diverse
organisaties zetten zich in om daar
verandering in te brengen, met zachte

ofhardere hand. Zo lanceerde Marieke
Bax (47) TopBrainstorm, een initiatief
dat afgelopen jaar 47 bedrijven liet
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bedrijven oplegde 40 procent vrou-
wen in hun besturen te benoemen.
Deze vrouwen werden zonder veel
problemen gevondén.

Met haar uitspraken dat Nederlandse

vÍouwen te veel in deeltijd werken,
bracht de kinderloze NRC-columnist
Heleen Mees een aantal verontwaat-
digde moeders op de been. Zij vinden
dat moeders én vaders arbeid en zorg

moeten kunnen combineren. Fema-

nisme, noemt Roos Wouters (l+) dat.

|olanda Holwerda lanceerde in zooT

het tijdschrift Lof,'voor moeders met
ambitie', waarin ze in november vorig
jaar een lijst met de beste werkgevers

voor werkende ouders publiceerde. In
de zomer van zoo8 zag een nieuwe
emancipatiebeweging het licht, die op

9 februari het Godinnenspektakel
organiseert en dezelfde naam draagt.

Deze beweging onder leiding van
Sabriye Sambou (37) vindt dat van
oorsprong vïouwelijke waarden, zoals

zorg, net zo hoog in aanzien moeten
staan als mannelijke. Het is goed

nieuws dat ook mannen zich op dit
terrein roeren. Zo lanceerde vader
Rutger Groot Wassink (34) eindvorig
jaar samen met dertien lotgenoten de

actiegroep Papa Plus, die wil dat vaders

net zoveel gelegenheid krijgen om
voorhun kinderente zorgen als moe-

ders. Zij willen onder meer dat werk-
gevers hun minstens één'papadag'
per week en meer kraamverlof gun-
nen. Dat je er met goede regelingen
alleen niet bent, blijkt uit de situatie
in Zweden, waar wouwen en mannen
gebruik kunnen maken van een uit-
gebreid en grotendeels doorbetaald
ouderschapsverlof. Desondanks
nemen mannen maar eenvijfde van
het totaal aantal verlofdagen op.

t\ e discussie over de seksua-

L, ïïï:i'ïr::ïï:ïii"
Staten in zoo5 een vlucht met de publi
catie van het spraakmakende boek
Female Chauviníst Pigs van Ariel Levy
(34), over de opkomst van de bimbo-
cultuur. Zij constateert dat de porno-

industrie meer dan ooit haar sporen

nalaat in jongerencultuur en reclame. -

Heleen Mees (40)

'Vrouwen
moeten

ICONOOl\'|, JURIST EN COLUl'4NIST VOOR NRC llANDTI-SBtAD EN NIEUWE

COLUMNIST VAN OPZIJ

Mijn feminisme:'Mijn ouders waren feministisch avant la /et-

fre: ze werkten allebei f ulltime, zorgden beiden voor ons en

stimuleerden mijn broer, zus en mij evenveel. Toen ik ouder

werd, verbaasde ik me erover dat het er buiten ons gezin

anders aan toe ging. lk wilde dat het overal zo was als thuis.'

Belangrijkste thema's:'lk zou meer vrouwen willen zien die

macht hebben. Ze zouden ook minder bang moeten zijn om

in het openbaar stelling te nemen als zij worden achterge-

steld. ln de liefde moeten zij zelf het initiatief nemen en niet

wachten tot ze gekozen worden. "Neukdaderschap" noemt

Charlotte Roche dat in haar boek Vochtige streken. Dat vind

ik een mooie term.'

Mijn bijdrage:'Met Women on Top lobbyen we bij Kamerle-

den om wettelijke streefcijÍers op te leggen aan bedrijven.

Dat betekent dat zij op zoek moeten naar gekwalificeerde

vrouwen voor hoge posities. lk besteed geregeld aandachi

aan de vrouwenzaak in mijn columns. Door scherpe analyses

te schrijven over zaken als de kredietcrisis en goed te zijn in

mijn werk als consultant doe ik aan leading by example.'

Nora Kasrioui (29)
PROJTCTI-TIDIR FNV VROUWTNBOND, PVDA-

LID PROVINCIALI SIAIIN NOORD-BRABANT

I PARTIJBISTUUR, STUDINT BISTUURS-

l(UNDE IN NIEUlllI COIUMNISI VAN OPZIJ

Mijn feminisme: Als kind heb ik veel

onderdrukking meegemaakt. Als ik
thuis of elders mijn meningverkon-
digde over bijvoorbeeld mijn rechten

als vrouw, kreeg ik te horen dat ik dat

nooit meer moest doen. Daar trok ik
me niks van aan. Bij mijnÍfloeder kwa-

men Marokkaanse vrouwen die alleen

stiekem het huis uit gingen als hun man

weg was. Ze waren echt bang. Vrouwen

die door hun mannen geslagen werden,

\

hun ei
huwel

en
ks-

q
ij

partner
kiezen'

vertelde ik dat er blijf-van-mijn-lijfhuizen bestaan.'

Belangrijkste thema's:'De positie van de moslimvrouw. De

onzichtbare zaken waar zij mee zit, wil ik zichtbaar maken.

Bijvoorbeeld het belang dat wordt gehecht aan het maag-

denvlies, met onzinnige maagdenvlieshersteloperaties tot
gevolg. En de druk om een man uit eigen etnische kring te

huwen, die veel stress met zich meebrenqt. Vrouwen moe-

ten het recht hebben een eigen huwelijkspartner te kiezen.'

Mijn bijdrage:'Binnen het Trefpunt van socialisme en levens-

overtuiging van de PvdA heb ik het thema feministische mos-

lima's op de agenda gezet. Dat is enthousiast ontvangen.

Komend voorjaar organiseer ik in Brabant drie debatten over

het maagdenvlies en een debat over de emancipatie van femi-

nistische moslima's, een vervolg op een geslaagde, soortge-

lijke bijeenkomst vorig jaar.'
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t636
van Schurman volgt, van achter

e, als eerste vrouw onofficieel col-
(Utrechtse) universiteit.

185t
Amelia Bloomerwerschijnt op de wereldten

toonstelling met een broek onder haar rok.

Wapenfeiten

tien

- Levy verzet zich tegen vrouwen die

het als emancipatoirbeschouwen om
zichzelfals lustobject te zien, zoals in
Nederland'stoute vrouwen' Heleen
van Royen en Marlies Dekkers.

T evy's boek verscheen in het

, voorjaar var' 2oo7 in het
t-l Nederlands, toen ook de docu-

mentair e B ep erkt houilb aar v an Sunny
Bergman werd uitgezonden. Die gaat

over de irreële eisen die aan het uiter-
lijk van vrouwen worden gesteld. In
deze documentaire krijgt Bergman
van een Amerikaanse plastisch chi-
rurg het advies om haar 34-jarige
lichaam van top tot teen te laten ver-

bouwen. Haar boodschap sloeg in als

een bom. Meer dan tienduizend men-

sen tekenden het manifest'Sex moet
weerhaute coutureworden'dat op de

documentaire volgde. Tot de vijf
opstellers behoorden Stine Jensen
(36) en Myrthe HiÍkens (3o), die zich
ook daarna in het debatbleven roeren.

Uit de documentaire kwam een actie-
groep voort, die strijdt voor een realis-

tisch schoonheidsideaal door bijvoor-
beeld klachten in te dienen tegen
misleidende reclames van cosmetica-

fabrikanten. Ook individuen lieten
zich inspireren door de documentaire.

Zangeres Esther Groenenberg (24)

schreef het liedje'Oh meisje', dat een

hit werd op YouTube. 'Omhels je dikke
kuiten, omhels je sinaasappelhuid,'
zingt ze terwijl ze voor de spiegel staat

te dansen. 'fe bent jong en je bent mooi
al zou je dunner willen zijn; vergeet

niet te leven want het leven is fijn.' En

in de televisieseie Gooische vroul )en

werd de schaamlipcorrectie aan de

kaak gesteld. Bergman werkt nu aan

een internationale tv-serie voor de

VPRO als vervolg op Beperkt houilbaar

en een daaraan gekoppeldboek. Daar-

voor zal ze lokale en uit het Westen
geimporteerde opvattingen over
schoonheid en seksualiteit in Brazilië,

Ghana, Zuid-Korea, Marokko en Tje-

chië onder de loep nemen.

Documentaires van Mildred Roethof
(lg) en Ingeborg Beugel (48) en een

boekvanMyrthe Hilkens over de sek-

sualisering van de maatschappij volg-

IN GOOISCHE
VROUWEN WERD
DE SCHAAMLIP-
CORRECTIE AAN DI
KAAK GESTELD

den afgelopen najaar. De kranten ston-

den er vol van . Zij wijzen alle drie op
de schadelijke invloed van de por-
nocultuur op het seksleven van jon-

geren. Uit porno op internet en daar-

door geïnspireerde videoclips maken
pubers op datvrouwen sexy en gewil-
ligmoeten zijn, met alle gevolgenvan
dien. 'Wat zegt het over onze bescha-

ving dat wij zulke vrouwonvriende-
lijke porno op zo'n immense schaal

toestaan?'vraagt Hilkens zich af. Net

als Brechtje Paardekoopêr (++) en
Dylan van Rijsbergen Q3), auteursvan
Slow sex. Een erotisch beschavíngsofen-

sieJ pleiten ook Hilkens en Beugel

voor meer aandacht voor seksualiteit
op een positieve, creatieve en vrouw-
wiendelijke manier.
Een omstreden poging daartoe isVoch-

tige strekenvan Charlotte Roche (3o),

een oorspronkelijk Duits boek dat in
oktober in het Nederlands verscheen.

Met haar relaas over een jonge wouw
die geobsedeerd is door wat haar
lichaam afscheidt en door seks, wil
Roche haar wouwelijke lezers bevrij-
den van de druk om zich te ontharen
en ze weer meer laten genieten van
seks.

f/ owel in islamitische landen

.J als in westerse landen met
Z-l moslimmigranten staat de

positie van moslimwouwen hoog op

de agenda. Zo streden Marokkaanse
vrouwenorganisaties voor een pro-
gressievere familiewet die er in zoo4

kwam, voerden en voeren Iraanse
wouwen ondanks ernstige tegenwer-

king van de overheid campagne voor
het schrappen van wouwonwiende-
lijke wetten en moest de Afghaanse
politiechef Malalai Kakar (4r) haar
inzet voor mishandelde vrouwen
vorig jaarmet de doodbekopen.
Ayaan HirsÍ Ali (39) zwengelde onder

meer met haar film Submis sion in zoo 4

het debat over onderdrukking van
moslimvrouwen in Nederland aan.

Als Tweede Kamerlid voor de WD
vestigde ze de aandacht op huiselijk
geweld in allochtone kring, eerwraak
en vrouwenbesnijdenis. Ook schrijf-
ster en tolk Nahed Selim (55) verzet
zich tegen wouwonwiendelijke prak-

tijken uit naam van de islam. Hun
opvattingen liggen in de lijn van die

van de Franse vrouwenbeweging Ni
Putes Ní Soumises (noch hoeren noch
slavinnen), die zich sinds 2oo3 verzet

tegen de terreuÍ van moslimjongens
tegen jonge vrouwen in achterstands-

wijken. De oprichtstervan deze bewe-

ging, Fadela Amara (44), is inmiddels
staatssecretaris stedelijk beleid in de

Franse regering. Niet alle feministes

vinden het terecht dat deze vrouwen
de islam aanwijzen als bron van alle
kwaad. Zij menen dat de oorzaak ligt
in orthodoxe interpretaties van dat
geloof, die lang niet door alle gelovi-
gen worden gedeeld.

I delheid Roosen (5o) koos in

A 2oo3 voor een minder con-

I L troversiële benadering met
De Gesluierile Monologen, een toneel-
stuk gebaseerd op interviews met
moslimvrouwen waarin de l<racht

van vrou\Men centraal stond, maar

waarin ook onderdrukkende tradities
zoals maagdenvlies en eergerelateerd

geweld aan de orde kwamen. Roosen

is samen met onder meer Volkskrant-

columnist en actrice Nazmiye Oral
(39) bovendien initiatiefneemster van

Zina, een cultureel platform'voor
zachtmoedige confrontatie' dat eman-

cipatie van moslima's tot doel heeft.

Ook schrijfster Naema Tahir (38) roert
zich in het feministisch debat. Zo

onderhield zij voor de Volkslcrant een

briefwisseling met filosoof Andreas
Kinneging over de verhouding tussen

man en vrouq die in mei in boek-
vorm zal verschijnen. Daarin verkon-
digde zij soms opmerkelijke stand-

punten, zoals dat in een samenleving
met meer gelijkheid tussen man en

vrouw het libido verschrompelt.
Binnen de islam is sinds een aantal >

Anna Maria

een gordijntj

Íeges aan de

tSTt ..*,. u,ou* otri.i".,
toegang tot een Nederlandse universiteit.

188S
Henriëtte van der Meij is de eerste betaalde
journaliste van Nederland (de Middelburgsche

Courant).

Sinds dit jaar wordt Nederland geregeerd door

koninginnen: Wilhelmina (met hulp van Emma),

Juliana en Beatrix.

De doopsgezinde Annie Mankes-Zernike wordt de

eerste vrouwelijke Nederlandse predikant.

r911

t:;,!H#Í:.# ̂
trru 

e r pt p a n t a, o n s

voor vrouwen. Ze worden op het strand en op
pyjamaparty's gedragen.

JAren
Ontwerper PauÍ Poiret bevrijdt de vrouw van

het corset.
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VROUWEN WIRD
DE SCHAAMLIP-
CORRECTIE AAN DE
KAAK GESTELD

den afgelopen najaar. De kranten ston-

den er vol van . Zii vnjzen alle drie op

de schadelijke invloed van de por-
nocultuur op het seksleven van jon-

geren. Uit porno op internet en daar-

door geïnspireerde videoclips maken
pubers op datvrouwen sexy en gewil-
ligmoeten zijn, met alle gevolgenvan
dien.'Wat zegt het over onze bescha-

ving dat wij zulke vrouwonvriende-
lijke porno op zo'n immense schaal

toestaan?'waagt Hilkens zich af. Net

als Brechtje Paardekooper (++) en
Dylan van Rijsbergen (33), auteurs van

SIow sex Een erotísch beschavingsffin-

síeJ pleiten ook Hill<ens en Beugel

voor meer aandacht voor seksualiteit
op een positieve, creatieve en vrouw-
wiendelijke manier.
Een omstreden poging daartoe is Voch-

tíge strekenvan Charlotte Roche (3o),

een oorspronkelijk Duits boek dat in
oktober in het Nederlands verscheen.

Met haar relaas over een jonge vrouw
die geobsedeerd is door wat haar
lichaam afscheidt en door seks, wil
Roche haar wouwelijke lezers bevrij-
den van de druk om zich te ontharen
en ze weer meer laten genieten van
seks.

f/ owel in islamitische landen

,f als in westerse landen met
,Z-l moslimmigranten staat de

positie van moslimvrouwen hoog op

de agenda. Zo streden Marokkaanse
vrouwenoÍganisaties voor een pro-
gressievere familiewet die er in zoo4

kwam, voerden en voeren Iraanse
wouwen ondanks ernstige tegenwer-
king van de overheid campagne voor
het schrappen van wouwonwiende-
lijke wetten en moest de AÍghaanse
politiechef Malalai Kakar (4r) haar
inzet voor mishandelde vÍouwen
vorig jaar met de dood bekopen.

Ayaan Hirsi Ali (39) zwengelde onder

meer met haar film Submissionin zoo 4
het debat over onderdrukking van
moslimvrouwen in Nederland aan.

Als Tweede Kamerlid voor de WD
vestigde ze de aandacht op huiselijk
geweld in allochtone kring, eerwraak
en vrouwenbesnijdenis. Ook schrijf-
ster en tolk Nahed Selim (55) verzet
zich tegen vrouwonwiendelijke prak-

tijken uit naam van de islam. Hun
opvattingen liggen in de lijn van die

van de Franse vrouwenbeweging M
Putes Ni Soumises (noch hoeren noch
slavinnen), die zich sinds 2oo3yetzet
tegen de terreur van moslimjongens
tegen jonge vrouwen in achterstands-

wijken. De oprichtster van deze bewe-

ging, Fadela Amara (44), is inmiddels
staatssecretaris stedelijk beleid in de

Franse regering. Niet alle feministes
vinden het terecht dat deze vrouwen
de islam aanwijzen als bron van alle
kwaad. Zij menen dat de oorzaak ligt
in orthodoxe interpretaties van dat
geloof, die lang niet door alle gelovi-
gen worden gedeeld.

delheid Roosen (5o) koos in
2oo3 voor een minder con-

troversiële benadering met
De Gesluierde Monologen, een toneel-
stuk gebaseerd op interviews met
moslimvrouwen waarin de kracht
van vrouwen centraal stond, maar
waarin ook onderdrukkende tradities
zoals maagdenvlies en eergerelateerd
geweld aan de orde kwamen. Roosen

is samen met onder meer Vollcskrant-

columnist en actrice Nazmiye Oral
(39) bovendien initiatiefneemster van
Zina, een cultureel platform'voor
zachtmoedige confrontatie' dat eman-

cipatie van moslima's tot doel heeft.

Ook schrijfster Naema Tahir (38) roert
zich in het feministisch debat. Zo

onderhield zij voor de Volkskrant een

briefwisseling met filosoof Andreas
Kinneging over de verhouding tussen
man en vrouw die in mei in boek-
vorm zal verschijnen. Daarin verkon-
digde zij soms opmerkelijke stand-
punten, zoals dat in een samenleving
met meer gelijkheid tussen man en

vrouw het libido verschrompelt.
Binnen de islam is sinds een aantal >

ER FEMINISME

Margrietvan der Linden (38)
tlOOFDRIDACTTUR OPZIJ

Mijn Íeminisme:'Het feminisme is mij niet met de paplepel

ingegoten, maar toch heb ik tot zover mijn geheugen reikt

feministisch in het leven gestaan. lk ben geboren en opge-

groeid in een gezin met een traditionele rolverdeling die

diep was geworteld in de Bijbel. "Het is niet zo dat je vader

beslist," heeft mijn moeder me weleens verteld, "we doen

die dingen samen." Maar vanuit hun geloofsopvatting is het

niet meer dan normaal dat er verschíl is in de positie van

mannen en vrouwen.

Mijn ouders hebben mij altijd gestimuleerd me te ontwikke-

len door te studeren. lk weet niet of zij daar achteraÍ spijt

van hebben, maar ik ben ze daar enorm dankbaar voor.

Tijdens de studie journalistiek ging ik actiever lezen.

Natuurlijk Simone de Beauvoir, maar ook The Hite Report,

van de Amerikaanse Shere Hite. Een baksteen van een

boek met daarin de resultaten van het baanbrekende

onderzoek naar de vrouwelijke beleving van seksualiteit.

Mijn huisgenoten vonden dat ik met het lezen van dit boek

zo'n beetje voorgoed verloren was. Tijdens een college

interviewtechnieken werd ik zelf voor een volle zaal geïn-

terviewd. "Welk boek ligt er naast je bed?" was de eerste

vraag. "Ihe Female Sexuality" zei ik plechtig.

Nou... alsof er een gigantische scoop was gehaald.'

Belangrijkste thema's:'Het thema "vrouwen, mannen en

werk" in alle breedte is denk ik een van de belangrijkste

feministische en maatschappelijke thema's van de

komende jaren; misschien nog wel extra door de economi-

sche crisis. Politiek, werkgevers en werknemers, en maat-

schappelijke organisaties zouden met een toekomstvisie op

de positie van mannen, vrouwen en werk moeten komen.

Het patchwork aan regels, taskforces, convenanten en

goede bedoelingen waar we nu mee te maken hebben, is

een tussengplossing die voortdurend botst met een hope-

loos veroudêrde maatschappelijke structuur.

Dit thema heeft ook alles te maken met de verdeling van

werk en zorg, met meer vrouwen naar de top, met gelijke

betaling van mannen en vrouwen, met f lexibeler werken,

met het maken van een gedegen plan voor de kinderop-

vang en met de lengte van schooldagen en werkweken.

Los hiervan blijft de seksualisering van de maatschappij en

de al dan niet wenselijkheid van een nieuwe seksuele revo-

lutie de komende jaren een issue. Datzelfde geldt ook voor

de emancipatie van en de kansen voor nieuwe groepen

vrouwen, waar de moslimvrouw deel van uitmaakt, in

Nederland.'

Mijn bijdrage: 'De maandelijkse uitgave van een aanspre-

kend, actueel, en agenderend Opzij,waarin ruimte is voor alle

vrouwen. lk wil een breed en divers platform leveren, waar

mensen zich thuis voelen en zich willen roeren. Een huis van

debat, zoals het Opzij Café dat ook is. En verder ga ik ook zelf

de komende tijd vrolijk nadenken over die toekomstvisie op

mannen en vrouwen - en werk - in Nederland. Vrolijk, natuur-

lijk, er mag toch zeker wel worden gelachen?'
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L9t7
Het passief kiesrecht voor vrouwen wordt

ingevoerd

r91
Suze Groenewes (SDAP) wordt als eerste

vrouw in de Tweede Kamer gekozen.
,.' \

< jaren ook een feministische benade-

ring in opkomst die de Koran op een

vrouwvriendeli jke manier interpre-
teert, vergelijkbaar met de feministi
sche theologie binnen het christen-
dom sinds de jaren zeventig. Vooral in
de Verenigde Staten roeren vrouwen
zich op dit vlak, zoals de hoogleraren
Asma Barlas (58), RiÍfat Hassan (65)

en Amina Wadud (56). De laatste ver-

oorzaakte in zoo5 opschudding door
een vrijdaggebed voor mannen en

vrouwen samen te leiden. In Neder-

landbegint de laatste jaren ookbelang-

stelling te komen voor het islamitisch
feminisme. Daarover vonden diverse

bijeenkomsten plaats, onder meer
georganiseerd door PvdA-politica en

Op z íj - columnist Nora Kasrioui.

T-l ner bruist meer op feminis-

H tisch terrein. Een paar voor-

-LJ beelden: VeraPauwdebonds-

coach van het Nederlandse vrouwen-
voetbalteam, bereikte vorig jaar dat

vrouwen nu voetbal in de eredivisie
spelen. Op juridisch terrein is het
Proefprocessenfonds Clara Wich-
mann actief. Dit fonds, bestuurd door
jonge vrijwilligers, verzet zich er bij-
voorbeeld tegen dat vrouwen geen

volksvertegenwoordiger kunnen wor-
den van de SGP.

Verschillende organisaties zijn actief
tegen huiselijk en seksueel geweld. Zo

publiceerde Stichting Zijweg onlangs

een boek over wat er allemaal misgaat

in de opvang na partnergeweld en zet-

tenvrouwen jaarlijks rond r9 meihet
recht om ook 's nachts veilig over

straat te gaan kracht bij tijdens de

Heksennacht. Ex-prostituee en poli-
tica Karina Content (48) kaartte de

afgelopen jaren misstanden in de pros-

titutie aan en ook journalist Ruth
Hopkins (35) stelde met haarboek over

vrouwenhandel uitbuiting van vrou-
wen in de prostitutie aan de kaak.

Nederlandse feministes kijken ook

over de grenzen heen. Sinds 2oor vaart

de abortusboot van Rebecca Gom-
perts (42) geregeld uit naar landen

waar abortus verboden is, zoals Ier-

land en Portugal. Haar organisatie is

er ook alert op dat er door het huidige

DE VOLGENDE
STAP IS EIN
FEM IN ISTISCH I
M IN ISTIR-
PRESI DENT

kabinet - met onder andere de Chris-

tenUnie - niet wordt gemorreld aan

onze abortuswet, waarvoor door
Tweede Golffeministes zo hard is
gestreden. Vrouwenfonds Mama Cash

steunt vrouwenprojecten overal ter
wereld en'Women Win zet zich in
voor de wereldwijde empowerment
van vrouwen dooÍ sport.

^Á o diverseuniversiteitenver'
I I ài"o.r, studentes zich in
\t genderstudies. Een aantal

van hen mengt zich in het feminis-
tisch debat op hyves en op de femi-
nisme-mailinglijst, een initiatief van
het Internationaal Informatiecen-
trum en Archiefvoor de Vrouwenbe-
weging (IIAV). Een van deze studen-

ten riep vorig jaar in Opzij op ornin
navolging van de Verenigde Staten het

begrip 'derde golf'te claimen om te
laten zien dat zij feminisme op een

andere manier invullen dan de vrou-

wen van de Tweede Golf. Rebecca

Walker (39), dochter van schrijfster
Alice Walker, deed dat in r99z al in het
Ameril<aanse feministische tijdschrift
Ms. Het verbaasde haar dat haar leef-

tijdgenoten actievoeren gedateerd

vonden, terwiil de strijd nog lang niet
gestreden was. Om jonge vrouwen te

activeren op terreinen die ze zelf
belangrijk vinden, richtte ze de Third
Wave Foundation op.

Niet alleen qua thematiek, maar ook
qua vorm onderscheidt de huidige
generatie feministes zich voor een

deel van de Tweede-Golvers. Zij gaan

niet met spandoeken de straat op en

trekken zich niet terug in praatgroe-

pen met seksegenoten. In tegenstel-

ling tot Man Vrouw Maatschappij en

Dolle Mina destijds, houden ze zich
niet met een veelheid aan onderwer-
pen bezig maar vinden ze elkaar op

specifieke thema's. Ze groeperen zich
in (al dan niet virtuele) netwerken,
gaan met elkaar en anderen in debat,

zoeken de publiciteit met artikelen,
manifesten, boeken en documentai-
res of stellen - net als vroeger - peti-

ties op om hun doelen te bereiken.
Een voorbeeld daarvan is ex-anorexia-

patiënt Scarlet Hemkes (26) die
onlangs duizenden handtekeningen

verzamelde om in navolging van
Frankrijk ookhier een verbod op pro-

anorexiasites te realiseren.

T1 "n 
aantal onderwerpen die

tj de nieuwe feministes hebben

-f-l geagendeerd, wordt opgepikt

door politici. Zo is inmiddels een

meerderheid van de Kamerleden voor-

stander van streefcijfers voor vrouwen
op topfuncties. Bij minister Plasterk

van Emancipatie is inmiddels het
kwartje gevallen dat een goede balans

tussen arbeid en zorg ook iets van
mannenveÍgt. Enin de strijdtegen de

seksualisering hebben we in minister
Rouvoet van feugd en Gezin een veÍ-

rassende medestander. Vrouwelijke
allochtone politici zoals Khadija Arib
(PvdA) en SadetKarabulut (SP) komen

op voor de emancipatie van hun ach-

terban en staatssecretaris van fustitie
Nebahat Albayrak (PvdA) is een boeg-

beeld voor hen. De volgende stap is

een feministische minister-president,
die ervoor zorgt dat al deze onderwer-

pen prominent op de agenda blijven
staan. Want waarom zouden alleen
landen als Chili - met Michelle Bache-

let - en Liberia - met Ellen fohnson-
Sirleaf- door een vrouw geleid kun-
nen worden? Opzijnomineert Agnes

fongerius! O

L9T9
lnvoering van het actief kiesrecht voor vrouwen.

Bij de verkiezingen van 1922 kunnen vrouwen

voor het eerst stemmen.

Truus Smulders-Beliên is de eerste vrouwelijke

burqemeester van Nederland, in het Brabantse

dorp De Beerzen.

De introductie van de bikini zet de wereld op

haar kop.

Carry, Pothuis-Smit (SDAP) komt als eerste

vrouw in de Eerste Kamer.

tgzo

1953

tg56

Anna de Waal (KVP) is als staatssecretaris van

Onderwijs de eerste vrouwelijke bewindspersoon.

Opheffing van de handelingsonbekwaamheid van

gehuwde vrouwen.

Marga Klompé (KVP) wordt de eerste

vrouwelijke minister.
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DE VOLGENDE
STAP IS EIN
FEM IN ISTISCH E

M IN ISTER-
PRESI D ENT

kabinet - met onder andere de Chris-

tenUnie - niet wordt gemorreld aan

onze abortuswet, waarvoor door
Tweede Golffeministes zo hard is
gestreden. Vrouwenfonds Mama Cash

steunt vrouwenprojecten overal ter
wereld en Women Win zet zich in
voor de wereldwiide empoweÍment
van vrouwen door sport.

.Á ndiverseuniversiteitenver-
I I ài"o"r, studentes zich in
lJ g.no.rrroor.r. Een aantar

van hen mengt zich in het feminis-
tisch debat op hyves en op de femi-

nisme-mailinglijst, een initiatief van

het Internationaal Informatiecen-
trum en Archief voor de Vrouwenbe-

weging (IIAV). Een van deze studen-

ten riep vorig jaar in Opzij op omin
navolging van de Verenigde Staten het

begrip'derde golf'te claimen om te

laten zien dat zij feminisme oP een

andere manier invullen dan de wou-
wen van de Tweede Golf. Rebecca

Walker (39), dochter van schriifster
Alice Walker, deed dat in r99z al in het

Amerikaanse feministische tijdschrift
Ms. Het verbaasde haar dat haar leef-

tijdgenoten actievoeren gedateerd

vonden, terwijl de strijdnog langniet
gestreden was. Om jonge vrouwen te

activeren op terreinen die ze zelf
belangrijk vinden, richtte ze de Third

Wave Foundation op.

Niet alleen qua thematiek, maar ook

qua vorm onderscheidt de huidige
generatie feministes zich voor een

deel van de Tweede-Golvers. Zij gaan

niet met spandoeken de straat oP en

trekken zich niet terug in pÍaatgroe-

pen met seksegenoten. In tegenstel-

ling tot Man Vrouw MaatschaPPij en

Dolle Mina destijds, houden ze zich
niet met een veelheid aan onderwer-

pen bezig maar vinden ze elkaar oP

specifieke thema's. Ze groeperen zich

in (al dan niet virtuele) netwerken,
gaan met elkaar en anderen in debat,

zoeken de publiciteit met artikelen,
manifesten, boeken en documentai-

res of stellen - net als vroeger - peti-

ties op om hun doelen te bereiken.

Een voorbeeld daarvan is ex-anorexia-

patiënt Scarlet Hemkes (26) die

onlangs duizenden handtekeningen

verzamelde om in navolging van
Frankrijk ookhier eenverbod op pro-

anorexiasites te realiseren.

Tl et aantal onderwerpen die

tj denieuwefeministeshebben
t-l geagendeerd,wordtopgepikt

door politici. Zo is inmiddels een

meerderheid van de Kamerleden voor-

stander van streefcijfers voor vrouwen

op topfuncties. Bij minister Plasterk

van Emancipatie is inmiddels het

kwartje gevallen dat een goede balans

tussen arbeid en zorg ook iets van
mannenvergt. Enin de strijdtegen de

seksualisering hebben we in minister
Rouvoet van |eugd en Gezin een ver-

rassende medestander. Vrouwelijke
allochtone politici zoals Khadija Arib
(PvdA) en Sadet Karabulut (SP) komen

op voor de emancipatie vanhun ach-

terban en staatssecretaÍis van fustitie
Nebahat Albayrak (PvdA) is een boeg-

beeld voor hen. De volgende staP is

een feministische minister-president,

die ewoor zorgt dat al deze onderwer-

pen prominent op de agenda blijven
staan. Want waarom zouden alleen

landen als Chili-met Michelle Bache-

let - en Liberia - met Ellen fohnson-
Sirleaf - door een wouw geleid kun-
nen worden? Opzijnomineert Agnes

fongeriusl O

'Mijn oma raakte
verlamd doordat

er een luchtbel
in haar hoofd
kwam bij een

illegale abortus'

CIST EN NIIUllíI COLUlilNIST VAN

OPZIJ

Mijn feminisme:'Het verhaal van mijn oma

heeft diepe indruk op mij gemaakt. Zij raakte

begin jaren zestig verlamd doordat er een

luchtbel in haar hoofd kwam na een mislukte

illegale abortus waarbij zeepsop werd geïn-

jecteerd. Ze kreeg waanbeelden, belandde in

de psychiatrie en is daar nooit meer uit geko-

men. Mijn moeder was toen 10 jaar en groeide

verder op bij haar oma en bij de nonnen op

kostschool. Woede over haar moeders lot en

overlevingsinstinct hebben mijn moeder tot

een sterke vrouw gemaakt. Zij was vanaf haar scheiding op

mijn 13de een voorbeeld voor mij doordat ze bleef werken en

haar kop niet liet hangen. Mijn sterke rechtvaardigheidsge-

voel heb ik van geen vreemde.'

Belangrijkste thema's: 'Het keurslijf op het gebied van

schoonheid en seksualiteit waarin vrouwen worden gedwon-

gen, het treurige lot van vrouwen wereldwijd en het glazen

plafond, dat in Nederland sterker speelt dan elders.'

Mijn bijdrage:'lk was een van de opstellers van het manifest

'Sex moet weer haute couture worden' en vorig jaar is mijn

boek McSex. De pornificatie van onze samenleving gepubli-

ceerd. Naar aanleiding daarvan spreek ik veel tijdens debat-

ten en op scholen en ik ben ambassadeur van de Novib-cam-

pagne WE CAN end all violence against women.'

IWyrthe
FRITLANCE PUBI-I

Hilkens (30)

Agnes fongerius (48)
VOOÏZIITIR VAN DI VAl(CINTRALE INV

Mijn feminisme:'Mijn ambitieuze moeder en vijf oudere zus-

sen waren een voorbeeld voor me. De moeder van een vrien-

din heeft mijn bewustzijn verder aanQewakkerd door me te

stimuleren Simone de Beauvoir en andere schrijfsters te lezen

en mijn eigen keuzes te maken. Mijn eerste feministische daad

was een boekenlijst met alleen vrouwelijke schrijvers.'

Belangrijkste thema's:'Gelijke kànsen voor vrouwen in hun

loopbaan en gelijke beloning. Waarom werken vrouwen drie

maanden per jaar gratis? Want daar komt het loonverschil

immers op neer. Bij Women lnc. heb ik het:rqeformuleerd als:

"Durf te dromen van succes en wees niet bang om op je bek

te gaan." Laat je niet van je plannen afhouden door anderen,

word af en toe kwaad en hou op met die valse bescheiden-

heid. Vertrouw op jezelf; je bent de moeite waard om gezien

te worden.'

Mijn bfdrage: 'lk gebruik mijn positie om zaken als kinder-

opvang als basisvoorziening, loopbaanbeleid en quota voor

vrouwen aan de top zo vaak ik kan aan de orde te stellen bij

kabinet, werkgevers en in het publieke debat. Daarvoor kun

je me zelfs 's nachts wakker maken. lk stimuleer coaching

van vrouwen en geef die ook zelf. Women lnc., waarvoor ik

in mijn vrije tijd actief ben, zie ik als manier om de steen in

de vijver groter te maken.' D
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1

Neelie Kroes (67)
Opheffing van het verbod voor gehuwde

vrouwen om als ambtenaar (bijvoorbeeld

lerares) werkzaam te zijn.

IUROCOMl|lISSARIS illIDIDINGIl\lG

Mijn feminisme: 'Een jaar of twintig gele-

den kwam ik tot de conclusie dat het feit

dat ik zelf kansen heb gekregen en gepakt

om op te klimmen in mijn werk, niet bete-

kent dat er niks aan de hand is op het

gebied van de arbeidsparticipatie van

vrouwen. Tot die tijd dacht ik over andere

vrouwen: stroop je mouwen op; sindsdien

hebben de feiten me overtuigd dat vrou-

wen minder kansen krijgen dan mannen.

Het was een beetje een laat ontwaken.'

Belangrijke thema's:'lk ben voorstander

van een voorkeursbehandeling van vrou-

wen in het arbeidsproces, ook als ze min-

der ervaring hebben dan mannen. Anders

krijgen vrouwen nooit de kans te laten zien

dat ze het minstens zo goed kunnen. Hun Inbreng op de werk-

vloer kan heel waardevol zijn. Anderzijds moeten vrouwen

zelf beseffen dat de tijd dat ze kinderen thuis hebben maar

een klein deel van hun leven bestrijkt. Als ze ervoor kiezen

om in die periode fulltime of parttime voor hun kinderen te

zorgen, is het belangrijk dat ze daarvoor al werkervaring heb-

ben opgedaan en hun deskundigheid op peil houden.'

Mijn bijdrage: 'ln mijn werkomgeving probeer ik zo veel

mogelijk vrouwen kansen te geven. Mijn visie op de arbeids-

participatie van vrouwen draag ik ook breder uit, bijvoorbeeld

door te pleiten voor quota voor vrouwen op topposities.'

Mirjam de Blécourt (44)
ADVOCA-AT EN INTERNATIONAAI PARTNTR VAN ADVOCAÏTNl(ANTOOR

BAl(IR & MCl(TNZIT

Mijn feminisme: Als bestuurslid ontdekte ik dat veel vrou-

welijke werknemers na een aantal jaren afhaken en dat het

voor hen veel moeilijker is om door te stromen naar de top,

onder meer doordat mannen zichzelÍ beter presenteren en

beter netwerken. Daar wil ik verandering in brengen. Christine

Lagarde, voormalig bestuursvoorzitter van Baker & McKen-

zie wereldwijd en nu minister van Financiên van Frankrijk, is

een voorbeeld voor mij.'

Belangrijkste thema's:'Financiële onafhankelijkheid van

vrouwen en wettelijk vastgelegde streefcijfers voor bedrij-

ven. Die moeten bij elke toppositie op zoek naar een vrouw.

Alleen als ze kunnen aantonen dat die niet te vinden is, mogen

ze een man aannemen. En ik vind het belangrijk dat vrouwen

in ontwikkelingslanden toegang tot gezondheidszorg hebben.'

Mijn bijdrage:'Binnen de advocatuur heb ik samen met ande-

ren een female development program opgezet, waarin we

vrouwen leren hun "mannetje" te staan en maak ik me sterk

voor meer vrouwen aan de top. Als voorzitter van hei Female

Cancer Program ondersteun ik de aanpak van baarmoeder-

halskanker in ontwikkelingslanden.'

Yves Saint Laurent introduceert het eerste

damesrokkostuum met pantalon.

tg58
196+

tg6s

Liesbeth Ribbius Peletier (SDAP) is het eerste

vrouwelijke lid van de Raad van State.

lntroductie van de anticonceptiepil in Nederland.

De minirok van de Engelse ontwerpster Mary

Quant verovert de wereld.

e6e
'Bedrijven

moeten
bij elke

toppositie
op zoek

naar een
vrouw'Haya van Someren (VVD) is de eerste vrouwelijke

pa rtijvoorzitter.

r97r
Uit de huwelijkswet wordt de bepaling

geschrapt dat de man'hoofd van de

echivereniging'is.

1974
Tineke Schilthuis (PvdA) wordt de eerste vrouwe-

lijke commissaris van de koningin (van Drenthe).
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Neelie Kroes (67)
TUROCOllll\4ISSARIS l'lTDTDINOING

Mijn feminisme: 'Een jaar of twintig gele-

den kwam ik tot de conclusie dat het feit
dat ik zelf kansen heb gekregen en gepakt

om op te klimmen in mijn werk, niet bete-

kent dat er niks aan de hand is op het
gebied van de arbeidsparticipatie van

vrouwen. Tot die tijd dacht ik over andere

vrouwen: stroop je mouwen op; sindsdien

hebben de feiten me overtuigd dat vrou-

wen minder kansen krijgen dan mannen.

Het was een beetje een laat ontwaken.'

Belangrijke thema's:'lk ben voorstander

van een voorkeursbehandeling van vrou-

wen in het arbeidsproces, ook als ze min-

der ervaring hebben dan mannen. Anders

krijgen vrouwen nooit de kans te laten zien

rinstens zo goed kunnen. Hun inbreng op de werk-

eel waardevol zijn. Anderzijds moeten vrouwen

n dat de tijd dat ze kinderen thuis hebben maar

-'el van hun leven bestrijkt. Als ze ervoor kiezen

-.riode fulltime of parttime voor hun kinderen te

:i belangrijk dat ze daarvoor al werkervaring heb-

an en hun deskundigheid op peil houden.'

ge: 'ln mijn werkomgeving probeer ik zo veel

ruwen kansen te geven. Mijn visie op de arbeids-

van vrouwen draag ik ook breder uit, bijvoorbeeld

ten voor quota voor vrouwen op topposities.'

m de Blécourt (44)
INTIRNATIONAAI" PARTNTR VAN ADVOCATINl(ANTOOR

INltt
ismê: Als bestuurslid ontdekte ik dat veel vrou-
(nemers na een aantal jaren afhaken en dat het

rel moeilijker is om door te stromen naar de top,
'doordat mannen zichzelf beter presenteren en

rken. Daar wil ik verandering in brengen. Christine
,ormalig bestuursvoorzitter van Baker & McKen-

ijd en nu minister van Financiën van Frankrijk, is

eld voor mij.'

;te thema's:'Financiêle onafhankelijkheid van

r wettelijk vastgelegde streefcijfers voor bedrij-

eten bij elke toppositie op zoek naar een vrouw.

r kunnen aantonen dat die niet te vinden is, mogen

aannemen. En ik vind het belangrijk dat vrouwen

ngslanden toegang tot gezondheidszorg hebben.'

|e: 'Binnen de advocatuur heb ik samen met ande-

nale development program opgezet, waarin we
'en hun "mannetje" te staan en maak ik me sterk

'rouwen aan de top. Als voorzitter van het Female

Tram ondersteun ik de aanpak van baarmoeder-

in ontwikkelingslanden.'

'Belangrijkste
thema: het recht
van vrouwen op
zelf beschikking'

DOSSIER FEMINISME

Rebecca Gomperts (42)
OPRICHISTTR TN DIRICÏIUR VAN l/llOll,|IN ON I'llAvIS

Mijn feminisme:'Tijdens mijn opleiding tot abortusarts voer

ik mee op boten van Greenpeace aÍs scheepsarts. Door te
praten met artsen en vrouwen in Mexico kwam ik erachter

dat abortus in veel landen illegaal is en een belangrijke oor-

zaak van sterfte. lk wist niet wat ik hoorde en besloot Women

on Waves op te richten. Sinds 2001 varen we geregeld uit met

de abortusboot.'

Belangrijkste thema's: 'Het recht op zelfbeschikking van

vrouwen. lk vind dat zij op allerÍei terreinen zelf het heft in
handen moeten kunnen nemen, onafhankelijk van anderen.

Abortus moeten vrouwen bijvoorbeeld zelf met medicijnen

kunnen uitvoeren, zonder inmenging van een arts.'

Mijn bijdrage:'Wij willen dat alle vrouwen weten dat ze zelf

een abortus kunnen doen met medicijnen. ln veel landen is de

abortuspil verboden, maar Misoprostol, een medicijn dat ook

door reumapatiënten wordt gebruikt, wekt ook abortus op,

dus daar kunnen vrouwen aan proberen te komen. Daarover

geven we informatie op onze website. ln de landen die we

bezoeken helpen we vrouwenorganisaties om ielefonische hot-

lines op te zetten die vrouwen kunnen bellen als ze een abor-

tus willen. Na ons bezoek aan Ecuador in juni 2008 zijn we van

plan andere Latijns-Amerikaanse landen te bezoeken.'

Salima Belhaj (30)
FRACïr rvo0 RZtïTER 066 R0ïïr"RDAi'l rn prnso l'lrilsFUNcTr 0NARrs

SCAPINO BALLET ROTTIRDAl\4

Mijn feminisme:'Tot de scheiding van mijn ouders op mijn

13de was de invloed van de Marokkaanse gemeenschap op

ons gezin groot. Meisjes waren mihder vrij dan jongens. Na

de scheiding heeft mijn moeder mij geleerd dat je moet zor-

gen dat j$" financieel - zelfstandig bent zodat je niet het

risico loopt onderdrukt te worden.'

Belangrijkste thema's: 'VroÏwen zijn meer gaan werken,

maar de samenleving is er niet op aangepast. Kinderopvang

houdt bijvoorbeeld om zes uur op, maar veel banen niet. En

er is in de publieke opinie te weinig aapda_è,ft voor de wer-

kelijke problemen van Marokkaanse meisjes, zoals uithuwe-

lijking en maagdenvliescorrecties.'

Mijn bijdrage:'ln elk politiek debat benadruk ik dat we ons

niet moeten blindstaren op Marokkaanse jongens ten koste

van de meisjes, die vaak in stilte lijden. lk heb er bijvoorbeeld

mijn zorg over uitgesproken dat sommige meisjes na hun

vakantie niet terugkeren uit Marokko. Dat heeft alles te
maken met de verplichte dubbele nationaliteit, die wat mij

betreft opgeheven zou moeten worden. Het Samenwerkings-

verband van Marokkanen in Nederland heb ik gevraagd de

problemen van Marokkaanse meisjes meer aan de orde te

stellen. lk ga me als politica ook inzetten voor het beter laten

aansluiten van het aanbod van kinderopvang in Rotterdam

bij de vraag.' D
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1975
Totstandkoming van de Wet gelijk loon voor

vrouwen en mannen.

Ria Be-cferq (PPR) eerste vrouwelijke lijsttrekker.

Jeltien Kraaiieveld-Wouters (ARP) eerste

staatssecretaris voor emancipatie'

Ruth Hopkins (35)
FREEI.ANCE ONDIRZOIKSJOURNALIST

IN DOCENT AAN DT SCllOOT \lOOR JOURNALIS-

IIIl(, UTRTCHI

Mijn feminisme:'Mijn hardwerkende

ouders stimuleerden hun drie dochters

om ook het onderste uit de kan te halen.

Ze droegen een sterk rechtvaardigheids-

gevoel op mij over. Op mijn 10de las ik al

rapporten van Amnesty lnternational. Tij-

dens een reis door Azië op mijn 20ste

zag ik voor het eerst met eigen oqen

grote verschillen in welvaart en rechten.

Onderdrukking van vrouwen maakte

daar deel van uit.'

Belangrijkste thema's: 'lk vind dat de

ergste schendingen van vrouwenrechten

prioriteit moeten hebben. Dat zijn voor

mij vrouwenhandel, eerwraak en huiselijk geweld. ln het femi-

nistisch debat zou meer aandacht mogen komen voor de

onderkant van de samenleving.'"

Mijn bijdrage: 'Sinds de publicatie van mijn boek over vrou-

wenhandel in 2005, geef ik daar geregeld lezingen over. Ver-

der blijf ik schrijven en radio maken over vrouwenonderdruk-

king. Als docent op de school voor journalistiek besteed ik

ook aandacht aan vrouwenrechten en feminisme.'

fannet Vaessen (39)
l'/lANAGIN6 DIRECTOR VAt'| t'íOl\4EN INC.

Mijn feminisme:'Vroeger betrok ik feminisme niet op mezelf

omdat ik het associeerde met normatief en drammerig zijn'

lk werkte bij de Cultuurfabriek (organisator van culturele en

sociale evenementen, fp) toen daar in 2004 een groep vak-

bondsvrouwen en vrouwenfonds Mama Cash aanklopten om

de vrouwenbeweging nieuw leven in te blazen. ln het begin

aarzelde ik, maar toen ik het vuur en de gedrevenheid van

deze vrouwen zag, raakte ik gemotiveerd om hun krachten

te bundelen en zo tot een eigentijdse en vernieuwende vorm

van vrouwenbeweging te komen"

Belangrijke thema's:'lk ben een generalist, dus ik vind het

ene thema niet belangrijker dan het andere. Mij gaat het erom

vrouwen, maar ook mannen, bij elkaar te brengen om veran-

deringen te bewerkstelligen. Vrouwen moeten op elk terrein

hun eigen keuzes kunnen maken en de samenleving zou het

potentieel van vrouwen meer moeten benutten. Thema's

waarop Women lnc. zich richt zijn meer vrouwen aan de top'

emancipatie van het ouderschap, economische zelfstandig-

heid en diversiteit van vrouwen in beeld"

Mijn bijdrage:'lk blijf met Women lnc. maandelijkse bijeen-

komsten organiseren in Amsterdam en new girls networks

opzetten als tegenhanger van het old boys network' Eind

2OO9 komt er weer een groot festival en vanaf 8 maart orga-

niseren we ook in een aantal plaatsen buiten Amsterdam

bijeenkomsten.'

77
tgSo
Totstandkoming van de Wet gelijke behandeling

van mannen en vrouwen.

l.g.Pl't voor de wet arbreki ns

zwangerschap. Op 1 januari i984 treedt de

'abortuswet' in werking.

I
huwelijk wordt

strafbaar gesteld.

*g*99,"..
arbeidsduur aangenomen.

LggS
Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA) eerste

vrouwelijke voorzitter van de Tweede Kamer.

Annemarie Jorritsma (VVD) eerste

vrouwelijke vice-Premier.

20()()
Wet aanpassing arbeidsduur (Deeltijdwet) van kracht.
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'De samenleving
zou het
potentieel van
vrouwen meer
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Ruth Hopkins (35)
FRTTIANCE ONDERZOEl(SJOURNAI-IST

El\l DOCEl|lI AAN DE SCHOOL VOOR JOURI'IAI.IS-

IIEl(, UÏR[CHI

Mijn feminlsme:'Mijn hardwerkende
ouders stimuleerden hun drie dochters
om ook het onderste uit de kan te halen.

Ze droegen een sterk rechtvaardigheids-

gevoel op mij over. Op mijn iOde las ik al

ràpporten van Amnesty International. Tii
dens een reis door Azië op mijn 2Oste

zag ik voor het eerst met eigen ogen
grote verschillen in welvaart en rechten.

Onderdrukking van vrouwen maakte

daar deel van uit.'

Belangrijkste thema's: 'lk vind dat de

ergste schendingen van vrouwenrechten
prioriteit moeten hebben. Dat zijn voor

rdel, eerwraak en huiselijk geweld. ln het femi-

zou meer aandacht mogen komen voor de

Ce samenleving.'

Sinds de publicatie van mijn boek over vrou-

)05, geef ik daar geregeld lezingen over. Ver-

ven en radio maken over vrouwenonderdruk-

t op de school voor journalistiek besteed ik
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r:'Vroeger betrok ik feminisme niet op mezelf

socieerde met normatief en drammerig zijn.

Cultuurfabriek (organisator van culturele en

enten, fp) toen daar in2OO4 een groep vak-

-'n vrouwenfonds Mama Cash aanklopten om
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ar toen ik het vuur en de gedrevenheid van
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!ma's:'lk ben een generalist, dus ik vind het
relangrijker dan het andere. Mij gaat het erom

lok mannen, bij elkaar te brengen om veran-

'erkstelligen. Vrouwen moeten op elk terrein
rs kunnen maken en de samenleving zou het
vrouwen meer moeten benutten. Thema's

lnc. zich richt zijn meer vrouwen aan de top,

t het ouderschap, economische zelfstandig-
:it van vrouwen in beeld.'

lk blijf met Women lnc. maandelijkse bijeen-

seren in Amsterdam en new girls networks
genhanger van het old boys network. Eind

eer een groot festival en vanaf I maart orga-

in een aantal plaatsen buiten Amsterdam

Vaessen (39)

'De samenleving
zou het
potentieel van
vrouwen meer
moeten benutten'

DOSSIER FEMINISMI

Roos Wouters (34)
FREETA],ICE PUBI.ICISÏ, DEBAÏI.EIDTR, ADVISEUR Tt'l NIEUl'íT COLUlt{.

1{tsï I,A}t0PZtJ

Mijn feminisme:'Toen ik zelf als werkende moeder met twee

kinderen overspannen raakte, vroeg ik me af: wat heb ik ver-
keerd gedaan dat ik werk en zorg niet kan combineren? lk

ontdekte dat veel meer vrouwen daarmee worstelden. lk

begon me erover op te winden dat de overheid van hen vraagt
én meer te werken én meer te zorgen én te mantelzorgen,

en dat ze niks doen om het

mannen aantrekkelijk t" 'Dg nieUWe
maken arbeid en zors te ouder werkt en
combineren.'

Bêtangrijkste thema's: dg nieuwe
,Denieuweouderwerkten werknemer zOrgtt
de nieuwe werknemer
zorgt. Overheid en bedrijfsleven moeten mannen en vrou-
wen evenveel mogelijkheden geven om werk en zorg te com-

bineren. Ze moeten ze ook gelijk belonen en dezelfde moge-

lijkheden bieden om hogerop te komen. ln het onderwijs moet

er niet langer van worden uitgegaan dat alleen moeders het

vrijwilligerswerk opknappen.'

Mijn bijdrage: Aan de hand van mijn new girls network bij

Women lnc. en mijn eind vorig jaar verschenen boek Fuck!.Ik

ben een feminist, ga ik in debat over het gebrek aan moge-

lijkheden in Nederland om arbeid en zorg te combineren. Aan

HR-managers bij bedrijven geef ik lezingen en adviezen.'

Stine lensen (36)
DOCENT I-ITERAÏUURWETEl\lSCIIAP AAl{ DT VU

Mijn feminisme: Als kind viel het me op dat mijn moeder
naast haar fulltime baan veel meer met.zorgen bezig was dan

mijn vader. lk dacht altijd: vader worden lijkt me veeÍ leuker.

Op de middelbare school verbijsterde het me dat er op de
?.;

literatuurlijsten vooral mannelijke auteurs stonden. Voor
Engels heb ik toen buiten de lijstpm allemaal boeken van

vrouweÍijke auteurs gezocht. Het commentaar van mijn
docent was prompt dat het nogal lichtgewichtboeken
waren.' \ :

Belangrijkste thema's: 'Het thema dat mi)'péïSoonlijk het

meest bezighoudt is de seksualisering: de cosmetische indu-

strie en bladen leggen meisjes op hoe ze begerenswaardig

moeten zijn, maar leren ze niet hoe te begeren. Sleutelen aan

het lichaam wordt steeds vanzelfsprekender. Dat tast het zelf-

vertrouwen van vrouwen aan.'

Mijn bljdrage: 'ln 2OO7 was ik een van de auteurs van het

manifest'Sex moet weer haute couture worden'. lk blijf aan-

dacht voor beeldvorming van mannelijkheid, vrouwelijkheid,

etniciteit en seksuaÍiteit vragen, bijvoorbeeld door Vochtige

streken van Charlotte Roche met mijn studenten te lezen en

door er opiniestukken over te schrijven. Daarbij vind ik het

belangrijk om te wijzen op films en boeken die bijdragen aan

een andere beeldvorming, zoals Over de liefde van Doeschka

Meijsing.' D
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eerste vrou-

welijke voorzitter van de Eerste Kamer.

Neelie Kroes (VVD) is de eerste vrouw

Europees Commissaris wordt voor Nederland.

20O3
Yvonne Timmerman-Buck (CDA)

20,O5

20()8

DOSSIER FEMINISME

SPORT TMPOWERMENT
Twee Nederlandse vrouwen zetten zich
in om de positie van vrouwen in de sport in
binnen' en buitenland te verbeteren.

Vera Pauw (46) doet dit als bondscoach van het Nederlands

vrouwenvoetbalteam. Dankzij haar heeft Nederland inmid-

dels als enige land ter wereld gemengd jeugdvoetbal tot en

met 19 jaar. En zij nam het initiatief voor de vrouweneredivi-

sie met clubs gekoppeld aan betaaldvoetbalorganisaties zodat

iedere vrouw kan voetballen op het niveau dat bij haar past.

Haar inzet voor vrouwen verklaart Pauw uit haar jeugd. 'ln

de buurt hoorde ik bij de beste voetballers, maar in clubver-

band mocht ik niet

kt mgn samen met jongens

Ze níet voetballen. oP de mid-

kunnen; bij mannen 1"10.':'_:foo' 
qedroes

naái tiun pótentie' [i:ffifi:ff1Ï;
ik in mijn schulp. Alleen op het voetbalveld kon ik mezelf zijn.

Omdat ik door sport mijn eigenheid hó ontwikkeld' wil ik

anderen die mogeliikheid ook bieden.'

Pauw wil dat vrouwen ruimte kunnen innemen in de sport.

Daar draagt ze zelÍ aan bij door hoqe eisen te stellen aan

haar speelsters en door er bij de toekenning van functies bin-

nen de KNVB altijd alert op te zijn dat vrouwen gelijke kan-

sen krijgen. 'Het valt me op dat er bij vrouwen wordt geke-

ken naar wat ze níet kunnen en bij mannen naar hun

potentie. Daardoor krijgen vrouwen als bijvoorbeeld regio-

en districtscoach geen kans.'

Topatlete Lornah Kiplagat (34) zette in 2OO2 in haar

geboorteland Kenia het eerste trainingscentrum voor vrou-

welijke atleten op. Momenteel werkt ze aan een gratis kost-

school voor 250 meisjes van 12 tot 16 jaar, waar veel aan-

dacht is voor hun onafhankelijkheid en carrière.'lk hoop dat

dat over tien à vijftien jaar tot grote maatschappelijke ver-

anderingen zal leiden,' aldus Kiplagat.

De wortels van haar feminisme liggen net als die van Pauw

in haar jeugd. 'Mijn ouders leerden hun zoons en dochters

dat er geen verschil was tussen jongens en meisjes, maar om

ons heen bleek het er heel anders aan toe te gaan. Toen ik

met hardlopen begon, bleek dat er alleen trainingskampen

waren voor mannen. Dat vond ik onrechtvaardig.'

ln Nederland, waar ze sinds 1999 woont, verbaast ze zich

erover dat er voor vrouwelijke sporters veel minder aandacht

is in de media.'En het schokte me toen ik ontdekte dat vrou-

wen in dit geciviliseerde land vaak een veel lager prijzengetd

en startgeld krijgen dan mannen.' O

'Bij vrouwen kij
naar wat
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Agnes Jongerius is de eerste vrouwelijke

voorzitter van de grootste vakcentrale FNV.

Met Annemiek Besseling (Brabants Dagblad)

en Birgit Donker (NRC Hande/sb/ad) krijgen

voor het eerst twee dagbladen een vrouwelijke

hoofdredacteur.

SGP stelt als laatste politieke partij het

lidmaatschap open voor vrouwen, maar

volksvertegenwoordiger, wethouder oÍ minister

mogen ze nog steeds niet worden.

Op zoek na
Kies dan v
en een ee

Dymph van den Boom is de eerste vrouwelijke

rector magnificus van een Nederlandse

universiteit, de Universiteit van Amsterdam.

Daders van, of dreigers met, huiselijk geweld

kunnen door de burgemeester tien dagen uit

huis worden gezet.

26 rrgnulnt zoog oe vrourvelijke opinie 0PzlJ

Kijk op pagina 87-89 voor een
uitgebreid overzicht van
mehsen en organisaties die
zich inzetten voor vrouwen.

Uw spaargeld wordt soms geb

maakt dat opnieuw Pijnlijk dui

de klimaatcrisis bijvoorbeeld.

betere gezondheidszorg. De A

een eerlijke rente van 4,5o/o* o

€ 500,- en u kunt nu eenmalig

kosteloos uw spaargeld kunt c

Kies voor de zekerheid van eet

wereld van morgen. Meer wet

De ASN Bank i5 geíegistÍeerd bij de AltoÍiteit Financièle f.4i

Vrouwen krijgen bij bevallingen recht op de

ruggenprik.
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