
VROUWEN IN NEDERLAND | #DANKJEWELDOLLEMINA | LIBELLETV.NL/DOLLEMINA

SPECIALE
EDITIE 

•  Joyce was de eerste burgemeester 
met een migrantenachtergrond

•  Jozien was de eerste vrouwelijke 
hoogleraar gynaecologie

•  Marieke is de eerste vrouwelijke  
korporaal op een onderzeeër

50 JAAR NA DOLLE MINA IN LIBELLE

Om met de deur in huis te vallen: maar 
liefst driekwart van de lezeressen ziet 
zichzelf niet als feminist, blijkt uit 
Libelle’s Dolle Mina Enquête, die door 
1255 vrouwen is ingevuld. Daar staat 
tegenover dat het gros zichzelf wél 
geëmancipeerd vindt: bijna 55% omdat 
ze zich vrij voelt haar eigen keuzes te 
maken in het leven, 18% omdat ze geen 
partner nodig heeft om zich te kunnen 
redden en 10% vindt zichzelf geëman-
cipeerd omdat ze haar eigen geld ver-
dient. Ook vinden ze dat mannen best 
minder kunnen werken.

GROEIMOGELIJKHEDEN  
67% van de lezeressen heeft betaald 
werk. Bijna 53% van de lezeressen 
werkt drie tot vier dagen per week.  
27% werkt vijf tot zes dagen. Opvallend 
is dat maar liefst een kwart van de 
vrouwen onder haar opleidingsniveau 
werkt. De meerderheid van hen vindt 
dat prima – want geen stress en daar-
door goed te combineren met de zorg 
voor het thuisfront en bijvoorbeeld 
mantelzorg – maar bij een aantal 
knaagt het. Zij vinden hun werk saai 
en afstompend en weten dat ze meer 
in hun mars hebben. ‘Ik ben leergie-
rig, wil een vak beoefenen dat mijn 
hersenen blijft prikkelen’, zegt een 
dertiger. Een veertiger baalt dat ze op 
haar werk niet genoeg mogelijkheden 
krijgt om door te groeien. Een vijftiger 
is ‘weer werkloos door tijdelijke con-

tracten’ en een zestigplusser heeft zich 
na ‘veel en vruchteloos solliciteren’ op 
vrijwilligerswerk gericht.

BETERE CONTRACTEN?  
Ervaren vrouwen anno 2020 discrimi-
natie op de werkvloer? Dat wisselt: 52% 
heeft het idee dat mannen en vrouwen 
gelijk worden behandeld op hun werk. 
De andere helft ervaart dat anders. 12% 
constateert dat haar mannelijke col-
lega’s die hetzelfde werk doen als zij, 
meer verdienen. Ook krijgen zij meer 
kansen (zegt 8,6%) en wordt hen betere 
contracten aangeboden (6,2%), namelijk 

vaker een vast contract én voor meer 
uren. En dan vindt 10% dat vrouwen 
sowieso in alle opzichten minder seri-
eus worden genomen op het werk dan 
mannen. Zo worden er tegen vrouwen 
vaker (seksistische) grappen gemaakt, 
zegt 8,7%.   

SCHULDGEVOEL
Als een kind op het kinderdagverblijf 
of school is en er iets met hem aan de 

hand is, wordt vaak éérst de moeder 
gebeld. 54,5% van de lezeressen vindt dat 
prima. ‘Ik ben toch het meest thuis’,  
redeneren ze, en: ‘Ik ben zelf ook liever 
bij mijn kinderen als er iets met ze is.’ 
80% van de vrouwen voelt zich niet vaker 
dan haar partner schuldig over het feit 
dat de kinderen naar een kinderdagver-
blijf gaan als zij werken. Bij 17% van de 
vrouwen gaan de kosten van die opvang 
trouwens van háár salaris af, bij 6,7% van 
het zijne. Bij de meeste stellen – 76% – 
worden ze van de gezamenlijke rekening 
afgeschreven. 
 
VERDELING INKOMSTEN  
Bijna 66% van de vrouwen die de enquête 
invulden, is financieel zelfstandig. Dat 
betekent dat zij minimaal € 1615,80 bruto 
per maand op hun rekening bijgeschre-
ven krijgen. Wel geeft van de lezeres-
sen mét partner twee derde aan (veel) 
minder te verdienen dan haar partner. 
Slechts een derde heeft een vergelijkbaar 
salaris en een te verwaarlozen percen-
tage verdient meer dan haar partner.

WAT HEEFT
DOLLE MINA  
ONS GEBRACHT?Mede dankzij de dolle mina’s hebben vrouwen in  

Nederland gelijke rechten en zorgen man en vrouw anno 
2020 vaak samen voor het inkomen. Hoe feministisch  
en geëmancipeerd vinden Libelle-lezeressen zichzelf? 

89% vindt dat mannen ook  
parttime moeten kunnen werken 

VAN BH’S  
VERBRANDEN 
TOT #METOO

3x

80% VAN DE VROUWEN 
VOELT ZICH NIET  
SCHULDIG OVER  

DE KINDEROPVANG

Het zijn de jaren zeventig 
en een groep jonge vrouwen 
(én een paar mannen) vindt 
het de hoogste tijd om korte 
metten te maken met de 
ongelijkheid tussen man 
en vrouw. Actiegroep Dolle 
Mina ziet het licht en be-
stookt het land met ludieke 
acties: de tijd is er rijp voor. 
Korsetten en beha’s worden 
verbrand en Universiteit 
Nyenrode wordt bestormd, 
want waarom worden daar 
alleen mannen toegelaten? 
Vrolijke meiden delen pro-
abortus-pamfletten uit bij 
een congres van gynaecolo-
gen, mannen worden nage-
floten door jonge vrouwen en 
urinoirs worden afgezet met 
roze linten, want waar zijn de 
openbare damestoiletten? 

GEEN ZURE VROUWEN
Wie denkt dat de dolle mina’s 
zure feministen waren, boos 
en anti-man, heeft het mis. 
Het was een groep originele, 
grappige, vrolijke vrouwen 
die vaak om het tegendeel  
te bewijzen modern en  
 verzorgd gekleed ging.  
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DE EERSTE 
VROUW DIE…

UITSLAG LIBELLE-ENQUÊTE

Op 20 augustus 1970 kreeg 
Dolle Mina twaalf pagina’s  
in Libelle om hun stand- 
punten te bepleiten, zoals 
gratis crèches, gelijke  
beloning voor mannen en 
vrouwen, recht op abortus  
en gelijke studiekansen  
voor jongens en meisjes  
uit alle milieus. Ter ere  
van deze memorabele  
actie maakt de redactie  
nu een speciale Libelle 
Nieuwscafékrant.
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“Ik ben onderhoudsmonteur van de Goalkeeper, een groot 
wapen van onze vloot, en van de torpedo’s, de munitie  
en de kleinere wapens. Twee jaar geleden kreeg ik een 
mailtje met de vraag of ik bij de onderzeedienst wilde 
gaan werken, er kwam een pilot met vrouwen. Mijn 
eerste reactie was: nee. Maar mijn vader zei: ‘Dat is toch 
hartstikke gaaf? Dan word je de eerste vrouw op een  
onderzeeboot, je kunt daar heel veel leren.’ Binnen 
Defensie gelden strenge man-vrouwregels, gescheiden 
wc’s en doucheruimtes zijn bijvoorbeeld verplicht. Maar 
op een onderzeeboot van 67 meter met zestig man aan 
boord kan dat natuurlijk niet, daar liggen ze met z’n 
twaalven in een slaapruimte. Het grote obstakel was het 
omkleden, maar op het strand lopen vrouwen toch ook 
in hun bikini? Dat we soms in ondergoed staan, is voor 
mij dan ook geen probleem.”

Weken onder water
“Ik ben opgegroeid met water, mijn vader heeft een 
scheepsexpertisebedrijf. Het geluid onder water is heel 
mooi, alles is heel rustig en stil. De sfeer wordt daar heel 
gemoedelijk van, maar in mijn baan heerst sowieso een 
sterk gevoel van broederschap. Iedereen is erg met elkaar 
begaan en het is ook gewoon gezellig. We werken veel, 
het is zes uur op, zes uur af en die tijden zijn strikt. Als 
je vrij bent ga je eten, douchen, sporten of slapen, veel 
tijd om na te denken is er niet. Sinds een jaar heb ik een 
vriend, die ook bij de marine werkt; hij begrijpt dus pre-
cies dat er  soms langere periodes geen contact kan zijn.”

Een eer
“Mijn moeder zei altijd tegen ons dat jongens en meisjes 
gelijk zijn en zo zie ik dat ook. Dat ik een van de eerste 
vrouwen ben bij deze dienst vind ik belangrijk omdat 
daarmee de weg open is voor andere vrouwen. Maar om 
iets van veertig kilo te tillen, heb ik toch echt een vent 
nodig. En op mijn beurt zorg ik aan boord dat alles netjes 
op zijn plek ligt, dat gaat vanzelf. Het mooiste vind ik 
dus dat we het afgelopen jaar met elkaar hebben bewezen 
dat het dus gewoon kan: vrouwen op een onderzeeboot. 
En ik vind het een eer dat ik een van die vrouwen was.”

SCHRIJVER RAYMOND  
VAN DE KLUNDERT (56),  
BETER BEKEND ALS KLUUN,  
OVER DOLLE MINA’S EN  
HET VOORBEELD DAT ZIJN  
MOEDER HEM OVER  
VROUWEN GAF. 

LIBELLE DOLLE 
MINA ENQUÊTE

CIJFERS

Vervolg uitslag Dolle Mina Enquête

Vervolg Wat heeft Dolle Mina ons gebracht?

Hoewel 91,2% ronduit tevreden is over de 
verdeling, blijkt er tussen de regels toch het 
een en ander te schuren. Eén vrouw merkt 
op dat zij, doordat ze minder mogelijkheden  
heeft om te werken, minder pensioenop-
bouw heeft. Verschillende vrouwen voelen 
zich schuldig omdat ze weinig verdienen 
en zouden het gelijkwaardiger vinden als ze 
meer konden bijdragen aan de gezins-
financiën. Ook vindt een dertiger het rond-
uit oneerlijk dat zij minder verdient dan 
haar partner, terwijl ze allebei vier dagen 
werken en hetzelfde opleidingsniveau heb-
ben (maar hij ‘senior’ is terwijl zij het moet 
doen met een juniorfunctie). 

EEN 6 VOOR HET HUISHOUDEN 
Van de vrouwen met kinderen én een part-
ner neemt veruit de meerderheid (58,7%) 
minstens driekwart van de zorg voor die 
bloedjes voor haar rekening, terwijl de ver-
deling bij iets meer dan een derde fifty-fifty 
is. De meeste vrouwen geven een 8 voor 
deze verdeling. Er worden ook negens en 
tienen uitgedeeld, onvoldoendes zijn er 
nauwelijks. En dat geldt óók voor wie-wat-
doet in het huishouden – waar 68,9% voor 
driekwart of zelfs alle klussen opdraait –,  
al vallen hier meer zesjes te betreuren: ‘Mijn 
man doet weinig uit zichzelf, ik moet altijd 
zelf beginnen over helpen met opruimen, en 
dan vraagt hij nukkig wat ik kan doen’, ver-
zucht een vrouw. Ook vaak gehoord: ‘Ik zou 
willen dat hij meer spontaan oppakt.’ 

En zo zijn er meer ergernissen:
‘Het vanzelfsprekende dat ‘moeder’ er maar 
moet zijn, frustreert me soms.’
‘Mijn man heeft geen idee wat er allemaal 
gedaan moet worden.’
‘Hij maakte meer uren, verdiende meer en 
vond dat hij daarom niet meer hoefde bij te 
dragen.’
‘Ik verleen veel mantelzorg aan onze jong-
ste dochter en dat rekent hij nooit bij mijn 
werk, maar er gaat veel tijd in zitten. Het is 
een van de redenen waarom ik minder tijd 
in een betaalde baan kan steken.’
‘Als ik het over mocht doen, was de verde-
ling eerlijker’, zegt een vrouw van 60+.  
En hiermee kunnen we voorzichtig conclu-
deren dat (Libelle-)vrouwen inmiddels wél 
zoals Dolle Mina wenste een bloeiend leven 
buitenshuis hebben en hun opvattingen 
zijn veranderd, maar evengoed nog altijd 
voor het leeuwendeel van de zorg voor huis 
en gezin opdraaien. 

DE 
EERSTE 
VROUW 
DIE …

“Door mij kunnen nu 
ook vrouwen werken  

op een onderzeeër”

65,3% 
vindt dat de abortus-
pil voortaan ook door 
huisartsen verstrekt 

zou moeten worden in 
plaats van alleen maar 
bij een kliniek. En 95,1% 
vindt dat vrouwen bij 

een abortuskliniek bij de 
ingang met rust gelaten 

moeten worden. 

68,9% doet driekwart of 
alles in het huishouden, 

tegenover 27,5% die 
het fifty-fifty doet. Toch 
vindt 88% haar relatie 

gelijkwaardig. 

Belangrijk in een relatie? 
De top 3: jezelf kunnen 

zijn, vertrouwen en over 
alles kunnen praten.

44%
 is het eens met de  
stelling dat jongens  

anders worden  
opgevoed dan meisjes. 

Jongens mogen op  
jongere leeftijd uitgaan 
en/of op vakantie met 

vrienden, later thuisko-
men na het uitgaan en 

dan ook vaker alleen  
naar huis fietsen. 

90% 
vindt dat goede  

anticonceptie  
gratis moet zijn  
in Nederland. 

WAAR MANNEN BETER
IN ZIJN DAN VROUWEN?
Technisch inzicht (20%), 

onderhandelen over  
salaris (14,7%) en  

dominant zijn (13,6%)  
vinden de meeste  
vrouwen. Anderen  
aanvoelen (0,9%),  

zorgzaam zijn (0,8%)  
en zich bescheiden  

opstellen (0,6%) gaat 
ze minder goed af. Net 
als kinderen verzorgen, 
want dat bungelt met 
0,4% van de stemmen 
onder aan het lijstje. 

WIE MOET ER  
BETALEN BIJ EEN EERSTE  

AFSPRAAKJE? 
‘Hij’ vindt ruim 18%,  

‘allebei de helft’ zegt 
35%, lekker polderen 

want ‘in overleg’ meent 
46%. Slechts 0,3% vindt 

dat de vrouw haar  
portemonnee moet  

trekken.

 ER MOETEN OOK OPENBARE 
TOILETTEN KOMEN VOOR 

VROUWEN, ZEGT 84%
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Door met zo veel flair en enthou-
siasme op de barricade te gaan, 
brak Dolle Mina definitief een lans 
voor een rits maatschappelijke,  
economische en juridische zaken 
waar wij vandaag de dag nog  
heel veel aan te danken hebben. 
Crèches, blijf-van-mijn-lijfhuizen, 
een goede abortuswetgeving, de 
Ombudsvrouw en noem maar op. 
Zaken die we nu vanzelfsprekend 
vinden. 

GROTE M/V- VERSCHILLEN 
Maar er zijn nog altijd grote ver-
schillen tussen mannen en vrou-
wen op de arbeidsmarkt. Vrouwen 
verdienen nog altijd gemiddeld 
15% minder dan mannen, óók als 
ze net zo hoog opgeleid zijn, net 
zo veel werkervaring hebben én 
in hetzelfde beroep! Als ze vervol-
gens minder gaan werken zodra 
er kinderen komen, is dat een bij-
komende reden. Mannen hebben 
ook vaker leidinggevende func-
ties en vrouwen werken vaker in 
sectoren waar de lonen laag zijn, 
zoals de zorg en het onderwijs. 
En vrouwen doen meer onbetaald 
werk dan mannen, in die zin dat ze 
vaker voor de kinderen zorgen en 
meer in het huishouden doen. 
Verrassend genoeg blijkt uit een 
recente CBS-studie dat de hui-
dige generatie dertigers net zoals 
hun leeftijdsgenoten uit de jaren 
tachtig vindt dat zorgtaken meer 
bij een vrouw passen dan bij een 
man, vooral als er jonge kinderen 
in het spel zijn. Volgens het CBS 
speelt geld hier een rol: nog altijd 
verdienen vrouwen vaak minder 
dan mannen, en daarom is het 
logischer dat zij minder gaan 
werken zodra er kinderen komen. 

Bovendien is de kinderopvang in 
Nederland relatief duur (gemid-
deld 29% van het loon). Het va-
derschapsverlof is weliswaar net 
verlengd van twee dagen naar een 
werkweek (en verlengbaar met 
vijf weken), maar uit onderzoek 
blijkt dat maar weinig vaders het 
verlof opnemen. Ze vrezen toch 
dat ze anders een promotiekans 
missen, of ze hebben de indruk 
dat het op de werkvloer niet echt 
wordt geaccepteerd.

WERKEN AAN  
ONAFHANKELIJKHEID
In Nederland studeren gemiddeld 
meer vrouwen dan mannen af 
in het hoger onderwijs, maar dit 
vertaalt zich niet in meer arbeids-
uren. Veel vrouwelijk talent blijft 
zo onbenut, terwijl in de zorg, 
onderwijs en technische sectoren 
een arbeidstekort heerst. Volgens 
adviesbureau McKinsey kunnen 
vrouwen deze tekorten in theorie 
al oplossen als ze gemiddeld één 
uur per week extra zouden wer-
ken. Het bruto nationaal product 
zou dan met 100 miljard euro 
kunnen toenemen. De praktijk is 
weerbarstiger, vertelde FNV-voor-
zitter Kitty Jong aan EenVandaag. 
Maar liefst 75% van de werkende 
vrouwen werkt in de zorg, onder-
wijs of retail. Daar is de werkdruk 
hoog, zijn de roosters ingewik-
keld, is meer uren werken vaak 
niet mogelijk of roostertechnisch 
een ramp. 70% staat ervoor open 
om meer te werken als de werkge-
ver dat vraagt. Maar in de praktijk 
vinden werkgevers het makke-
lijker om meer werknemers met 
kleine contracten in te plannen 
dan minder met meer-uren-con-

tracten. Voorzitter CNV Zorg & 
Welzijn Anneke Westerlaken: 
“Er gaat veel energie naar het 
werven van zorgmedewerkers, 
maar er wordt aan de bestaan-
de werknemers niet gevraagd 
of ze meer willen werken.” 
Kortom: die deeltijdbaan is 
niet altijd een vrije keus.

STEREOTIEPE BEELD
Normen en rollenpatronen 
spelen daarnaast ook nog 
steeds een rol. Charlotte 
Perquin-Deelen promoveerde 
vorig jaar op de impliciete 
vooroordelen die in het be-
drijfsleven bestaan en die 
gaan vaak over gender. “Als 
vrouw moet je vaak verdedi-
gen hoe je het thuis verdeelt”, 

zegt ze. “Aan een man wordt 
dat niet gevraagd.” Bij een 
leider denken we aan een 
man: “Het stereotiepe beeld 
van een leider is een man. 
Geen plek voor emotie, em-
pathie.” En dat betekent, zegt 
Perquin-Deelen, dat vrouwe-
lijke leiders op een wankel 
koord moeten lopen: zijn ze te 
lief, dan worden ze niet voor 
vol aangezien, maar zijn ze te 
hard, dan zijn ze een kreng.
De lijst met vooroordelen die 
we hebben over mannen en 
vrouwen is eindeloos, en we 

zijn ons er vaak niet eens van 
bewust. Als een man succes 
heeft, komt dat door zijn inzet 
en talent. Heeft een vrouw 
succes, dan heeft ze de baas 
om haar vinger gewonden. En 
zo denken we ook over ons-
zelf: mannen kloppen zichzelf 
op de borst, vrouwen denken 
dat ze geluk hebben gehad. 
Deze stereotypen leiden ook 
in de samenleving tot scheve 
verhoudingen. Boze mannen 
zijn daadkrachtig, boze vrou-

wen zijn hysterisch. Vrouwen 
worden beoordeeld op uiter-
lijk, en op straat nagefloten 
door mannen. Bijna de helft 
van de Nederlandse vrouwen 
heeft ooit een vorm van fysiek 
of seksueel geweld ervaren, 
een op de tien heeft een ver-
krachting meegemaakt en 
bijna driekwart is ooit seksu-
eel geïntimideerd. 

BAAS IN EIGEN BUIK
Heftige discussies worden ook 
weer gevoerd over abortus. 
In Nederland zijn er verschil-
lende organisaties actief die 
proberen vrouwen ervan te 
weerhouden een ongewenste 
zwangerschap te beëindigen, 
en eind vorig jaar werd met 
duizenden tegelijk gedemon-
streerd tegen abortus.  
Ook andere thema’s lijken nog 
altijd actueel. De Sociaal-Eco-
nomische Raad pleit voor een 
vrouwenquotum, voor toe-
gankelijkere kinderopvang, en 
school- en werktijden die be-
ter op elkaar aansluiten zodat 
vrouwen niet automatisch in 
een zorgtaak worden geduwd. 
Precies waar Dolle Mina voor 
pleitte! Niet om alle vrouwen 
het huis uit te jagen, maar 
voor ‘andere mogelijkheden 
voor vrouwen’, waar ze in alle 
vrijheid voor kunnen kiezen.

DOLLE MINA BRAK EEN 
LANS VOOR ZAKEN WAAR 
WE NOG STEEDS VEEL AAN 
TE DANKEN HEBBEN

Ik leer mijn dochters dat ze  
zelf de baas zijn over hun leven

1970. Ik was zes en ging van de kleuter-
school naar Rooms-Katholieke Basisschool 
De Hasselt in Tilburg, niet bepaald het epi-
centrum van het radicaal feminisme dat in 
die tijd in Amsterdam opkwam. Dolle Mina 
stond bij mij thuis voor iets als een… tja, hoe 
zal ik het zeggen… karikaturale versie van een 
vrouw die van alles wil waar mijn moeder en 
de moeders van mijn vriendjes in de straat 
nog nooit aan hadden gedacht. Dolle mina’s 
waren gekkies die koddige acties bedachten 
in het verre Amsterdam. Ik herinner me dat 
mijn moeder begin jaren zeventig een keer 
met carnaval verkleed ging als dolle mina. 
Toch waren mijn ouders niet conservatief. 
Mijn vader en moeder wachtten bewust drie 
jaar na hun trouwen voor ze mij fabriceer-
den en daarna nog eens vier voor mijn zus 
ter wereld kwam. In het katholieke Brabant 
van die tijd een van de hoofdzonden: paro-
chianen dienden schaapjes te produceren, 
Mijn moeder was ook de eerste moeder in 
de straat die enkele dagen per week ging 
werken. Buren spraken er schande van: ver-
diende Jan soms zelf niet genoeg?
Mijn ouders waren, zover ik weet, geen  
frequente bezoekers van sleutelfeestjes en 
deden niet aan partnerruil. Mijn moeder 
leerde me dat sex iets was waar je van mocht 
genieten, als man én als vrouw. Misschien is 
dat wel de belangrijkste les die ik als jonge 

jongen onbewust van mijn moeder mee heb 
gekregen in mijn kijk op vrouwen. Genieten 
van sex en het hebben van lust zijn niet  
exclusief voor mannen weggelegd. 
Ik heb het altijd aantrekkelijk gevonden 
als een vrouw zich niet schaamt voor haar 
seksualiteit. De meeste vrouwen van wie ik 
heb gehouden, hadden hun sexleven goed 
voor elkaar, bepaalden zelf wel met welke 
en hoeveel mannen ze naar bed gingen. Ik 
vind dat ik in mijn handjes mag knijpen als 
een vrouw mij toestaat van al haar seksuele 

kwaliteiten en ervaringen te laten genieten 
die ze in de loop van haar leven heeft  
opgedaan. 
Ik heb drie dochters. Ik leer ze dat ze zelf 
de baas zijn over hun leven en over hun 
seksualiteit. “Doe nooit iets wat een jon-
gen (of meisje) met je wil doen als jij het 
eigenlijk niet wilt. En doe nooit iets níet als 
jij het eigenlijk wel wilt en je vriendinnen of 
de maatschappij vinden dat het niet hoort. 
Het is jouw lijf, het is jouw seksualiteit. Daar 
heeft niemand anders iets over te zeggen.”
De dolle mina’s waren zo gek nog niet.

KLUUN

TE
KS

T:
 M

A
A

R
TJ

E
 L

A
TE

R
V

E
E

R
. F

O
TO

’S
: B

R
U

N
O

P
R

E
S

S
, S

H
U

TT
E

R
S

TO
C

K

Marieke van Dijk (1994)  
is de eerste vrouwelijke  
korporaal bij de  
onderzeedienst van  
de Koninklijke Marine,  
de enige dienst van  
Defensie waar nog  
geen vrouwen in 
varende functies  
mochten werken.

BUREN SPRAKEN ER  
SCHANDE VAN DAT MIJN 
MOEDER GING WERKEN

SPECIALE BIJLAGE BIJ LIBELLE 37 - 2020

Die deeltijdbaan 
is niet altijd  

een vrije keus
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COLUMN            



 Hasna El Maroudi (35)  
is journalist, opiniemaker en 
programmamaker. Ze schrijft  
over diversiteit en inclusie. 

Wat betekent feminisme voor jou? 
“Feminisme is de strijd voor gelijk-
waardigheid voor alle mensen op de 
wereld, en de erkenning dat die gelijk-
waardigheid nog niet vanzelfsprekend 
is. Er is niet één strijd of één mal waar-
in elke vrouw gepropt kan worden, er 
zijn meerdere strijden en problemen 
die elkaar kunnen overlappen.”
Voel jij je onderdrukt als vrouw?  
“Er zijn veel situaties waaruit blijkt dat 
ik niet gelijkwaardig ben aan andere 
mensen, aan witte mannen bijvoor-
beeld. Op dat soort momenten voel 
ik me niet per se onderdrukt, maar ik 
word in elk geval minder van waarde 
geacht. Soms ook vanwege mijn isla-
mitische achtergrond. Alle keren dat  
ik naar New York vloog, werd ik uit de 
rij gehaald om gecontroleerd te wor-
den. De eerste keer ben ik tot aan mijn 
ondergoed onderzocht. Het hele vlieg-
tuig behalve een Afro-Amerikaanse 
vrouw en ik was wit, en wij werden er 
als enige twee uit gepikt. Maar goed,  
ik ben ook opgegroeid in een streng-
islamitisch gezin, met een tweeling-
broer, en daarin was alle ongelijkheid 
ook duidelijk: het enige verschil tussen 
hem en mij is ons geslacht.”

Maar jullie werden anders opge-
voed? “Ja. Hij kreeg meer vrijheid dan 
ik. Ik heb mijn vrijheid echt moeten 
afdwingen. Mijn rebellie komt vooral 
voort uit wat ik heb meegemaakt. 
Handtastelijke mannen in het restau-
rant waar ik werkte. Ik ben ook een 
keer midden op straat gegrepen door 
een man. De woede daarover, ik denk 
dat het daar is begonnen. Waarom kan 
ik niet eens normaal over straat zonder 
dat me iets overkomt, zonder dat ik 
moet nadenken over wat ik aan heb, 
over wel of geen oogcontact maken.”

Je hebt een dochter van vijf, voed je 
haar feministisch op? “Ja, zeker wel. 
Door uitentreuren uitleg te geven over 
van alles. Ik heb geen idee of ze het 
begrijpt. Laatst zaten we een film te 
kijken en dan leg ik uit: er zijn allemaal 
mensen achter de schermen en degene 
met de camera in handen noem je vaak 
een cameraman, maar dat kan ook een 
cameravrouw zijn. Dus door altijd dat 
soort dingen te zeggen. Ik wil niet dat 
zij opgroeit en bij het woord ‘dokter’ 
automatisch denkt aan een man. Het 
bewustzijn dat iedereen alles kan zijn, 
daar begint het bij.” 

Cisca Dresselhuys (77) was de 
langstzittende hoofdredacteur van 
Opzij en schrijft nog altijd vlammende 
stukken. 

Wat betekent feminisme voor u? 
“Vrijheid. En een mooie baan. Beide 
zijn belangrijk.”
Hoe bent u feminist geworden? 
“Zoiets zit in je karakter. En verder is 
het heel erg bepaald door mijn werk. 
Op mijn achttiende begon ik op de  
redactie van Trouw. Dat ging niet  
zonder slag of stoot. Ik wist vanaf 
mijn twaalfde dat ik journalist wilde 
worden, dus na mijn eindexamen 
schreef mijn moeder een brief aan 
de hoofdredacteur van Trouw. Toen 
schreef die man terug dat het een 
mooi vak was, maar veel te gevaarlijk 
voor een meisje.”
U bent daar wel begonnen.
“Ja, als eerste en enige meisje. Ik had 
een strenge chef die mijn stukjes  
altijd met de rode pen bewerkte, en 
dan dacht ik: ach zie je, ik kan het  
helemaal niet. Maar gewoon voort-
gaan, toch maar, de ene voet voor  
de andere zetten.”
Vond u het weleens lastig om femi-
nist te zijn? “Vaak kreeg ik reacties 
van vrouwen als: ja, emancipatie 
vind ik goed, maar feminisme, dat 
vind ik zo vreselijk. En dan dacht ik: 
maar wat hebben jullie geprofiteerd. 

Van de vrije abortus, de pil in het zie-
kenfondspakket, de gelijke betaling, 
de betere scholing voor vrouwen en 
meisjes; die zaken hebben jullie niet 
bevochten, dames, die hebben de  
feministen bevochten. En als jullie 
blijven zeggen dat feministen eng zijn, 
dan laat je het ook over aan de radica-
len en verandert het beeld nooit.”
Wat adviseert u vrouwen nu?  
“Om alle kansen te grijpen, ook als je 
wordt benoemd omdat je een vrouw 
bent. Ik heb heel vaak als enige vrouw 
in besturen gezeten, in jury’s, omdat 
er een vrouw bij moest. Er waren vrou-
wen die dan nuffig weigerden omdat 
ze niet wilden worden benoemd 
omdat ze vrouw zijn. Je moet je kans 

grijpen, doen alsof je neus bloedt en 
eenmaal binnen bewijs je wel dat je 
goed bent. In de discussie van het 
quotum word ik er ook altijd zo driftig 
van als vrouwen zeggen: ik wil om 
mijn kwaliteiten worden gekozen. 
Dan zeg ik altijd: lieve schat, ze zou-
den je niet nemen als je analfabeet 
was. Ze nemen je omdat je goed bent 
en het is in dit geval een pre dat je een 
vrouw bent, niet over zeuren.”

 Hedy d’Ancona (82) richtte in 
1968 de Man-Vrouw-Maatschappij 
op, in 1972 tijdschrift Opzij en ze 
stond als minister aan de wieg van  
de Wet Gelijke Behandeling. 

Wat betekent feminisme voor u? 
“Een bevrijding. Het betekende losko-
men van de traditionele rol als huis-
vrouw en moeder. Wij dachten dat de 
samenleving daardoor voor vrouwen 
én mannen veel leuker zou worden. 
Het beeld bestond dat wij feminis-
ten altijd maar met een verongelijkt 
gevoel rondliepen, dat we mannen 
haatten en boos waren. Maar nee, wij 
hebben erg veel gelachen en ik heb 
helemaal geen hekel aan mannen. 
Voor mij staat feminisme voor onaf-
hankelijk zijn. Ik heb er mijn hele le-
ven baat bij gehad dat ik voor mezelf 
en de kinderen geld heb verdiend.”
Uw kinderen waren klein in de jaren 
zeventig, er waren toen nog geen 
crèches, hoe ging dat? “Ik had een 
meisje in huis. Toen ze groter werden, 

was er altijd wel iemand tegen wie ik 
kon zeggen: jij mag hier wonen, maar 
dan moet je wel met de kinderen 
eten. Ik regelde het gewoon. Wat hielp 
was dat ik altijd wel mannen had die 
ook feministisch waren. Of geen man, 
dat is ook wel handig.”
Van wie heeft u geleerd zo onaf-
hankelijk te zijn? “Van mijn moeder. 
Zij moest wel. Mijn vader stierf na 
drie jaar concentratiekampen op weg 

Journalist Daan Borrel (30) 
schreef o.a. Krabben, waarin ze met 
Milou Deelen onderzoekt waarom 
vrouwen elkaar naar beneden halen.

Wat betekent feminisme voor jou? 
“Voor mij betekent het dat je voor 
gelijke rechten van ieder mens bent. 
Ik heb lang gedacht dat daar allerlei 
regels bij hoorden. Zo vertelde Anja 
Meulenbelt, kopstuk van de tweede 
feministische golf, in ons boek 
Krabben dat er in die tijd best strenge 
regels waren: je mocht je haar niet 
verven en eigenlijk ook niet met 
mannen naar bed. Ik denk dat we 
daar nog steeds wel een handje van 
hebben, van kiften over wat  
feminisme wel is en wat niet. Maar in 
de basis gaat het erom dat iedereen 
evenveel ruimte krijgt, man of vrouw 
of welk gender dan ook.”
Wanneer ben jij feminist geworden? 
“Ik denk toen ik mijn eerste boek 
Soms is liefde dit schreef; een brief over 
lichaam, sex en verlangen. Ik wist 
al wel van feminisme af, maar door 
het schrijven kwam ik er steeds meer 
achter dat er veel feministische idee-
en waren waar ik mij in herkende. 
De reacties achteraf waren fijn, maar 
soms ook denigrerend, en toen ik 
mij meer in feminisme ging verdie-
pen, begreep ik dat het ook gewoon 
niet de bedoeling is dat je als vrouw 
openlijk over je seksualiteit praat en 
iets anders wil. Toen wilde ik het nog 
beter begrijpen en heb ik echt beslo-

ten: ik wil dit veranderen. Ik noem 
mezelf een feminist.”
Waar word je het meest boos om? 
“Dat je als vrouw niet alles mag wil-
len. Je moet kiezen: of ik ga voor het 
traditionele plaatje van huiselijk 
geluk met kindjes en een fijn thuis en 
ik houd me gedeisd, of ik kies ervoor 
dat ik mijn seksualiteit laat zien, een 

carrière heb, mij wil ontwikkelen en 
mijn mening uit. Het ene betekent 
bijna altijd dat je het andere moet 
laten varen.”
Voel je je nu vrij? “Ja, veel vrijer dan 
een paar jaar geleden. Ik ben wel 
eerst door een boze fase gegaan. Dat 
hoort erbij, heb ik gelezen, dat je boos 
wordt op alles en iedereen omdat je 
hebt ontdekt hoeveel je hebt geïn-
ternaliseerd je hele leven lang. Dat je 
jezelf de schuld geeft als je je seksueel 
onvrij voelt, of denkt dat je raar bent 
als je bepaalde verlangens hebt, of 
dat uiterlijk het allerbelangrijkst is. 
Ik kom er nog steeds elke dag achter 
hoe vastgeroest het idee is dat ik 
altijd aantrekkelijk moet zijn. Het is 
bevrijdend om je daarvan bewust te 
worden, maar het stemt ook treurig. 
Zo lang heb ik me aan die normen 
proberen te houden, maar voor wie?”
Krabben (samen met Milou Deelen) 
€ 21,99 (Nijgh & van Ditmar) 

VAN DOLLE MINA NAAR FEMINISME 2020

“ IK WIL NIET DAT MIJN  
DOCHTER BIJ HET WOORD 
‘DOKTER’ AUTOMATISCH 
DENKT AAN EEN MAN”

“ ALS VROUWEN BLIJVEN 
ZEGGEN DAT FEMINISTEN 
ENG ZIJN, VERANDERT  
HET BEELD NOOIT”

“ FEMINISME GAAT ER IN DE 
BASIS OM DAT IEDEREEN 
EVENVEEL RUIMTE KRIJGT”

FEMINISME IN NEDERLAND

Hasna El Maroudi

Cisca Dresselhuys

Daan Borrel

Etchica Voorn

Hedy d’Ancona

Lees verder op de volgende paginaLees verder op de volgende pagina  

Huisarts en feministe  
Aletta Jacobs wil zich verkies-
baar stellen voor de gemeen-

teraad in Amsterdam. Haar 
verzoek wordt geweigerd.

Natuurkundige  
Marie Curie krijgt  
als eerste vrouw een 

Nobelprijs.

Invoering van 
passief kiesrecht 
voor vrouwen, 
oftewel het recht 
om gekozen te 
worden.

Suze Groeneweg wordt als 
eerste vrouw in de Tweede 
Kamer gekozen voor de   
Sociaal-Democratische  
Arbeiderspartij (SDAP),  
de latere PvdA.

De invoering van actief  
kiesrecht voor vrouwen.  

Mathilde Haan is de eerste 
vrouw in een gemeenteraad 

(in Roermond).

Voor het eerst mogen  
ook vrouwen hun stem  
uitbrengen voor de Tweede 
Kamerverkiezingen. Er  
worden 7 vrouwen gekozen 
in de Tweede Kamer.

Vrouwen krijgen  
recht op 12 weken betaald 

zwangerschaps- en 
bevallingsverlof.

De Wet Handelingsonbekwaamheid 
wordt afgeschaft. Nu mogen  
getrouwde vrouwen werken en een  
eigen bankrekening openen.  
Marga Klompé van de KVP wordt de  
               eerste vrouwelijke minister.

De anticonceptiepil 
komt op de markt. 

Joke Smit  
(1933-1981)  
schrijft ‘Het  
onbehagen bij  
de vrouw’, en geeft het startschot  
voor de tweede feministische golf.

“ IK HEB ALTIJD FEMINISTISCHE 
MANNEN GEHAD. OF GEEN 
MAN, OOK HANDIG”

 Etchica Voorn is ondernemer, 
talentcoach en columnist. In haar 
debuut Dubbelbloed doet ze verslag 
van haar zoektocht naar haar identi-
teit als dochter van een Nederlandse 
moeder en een Surinaams-creoolse 
vader. 

Zie jij jezelf als feminist? “Ik ben niet 
de feminist die alle overtuigingen van 
de dolle mina’s uit mijn hoofd weet. 
Ik ben denk ik meer een vanzelfspre-
kende feminist, dat kan ook bijna niet 
anders met de moeder die ik heb. Zij 
heeft zich los moeten maken van mijn 
vader, die gewelddadig was naar haar, 
ze was een piepjonge alleenstaande 

moeder met drie kinderen, is gaan 
studeren, en heeft zich opgewerkt van 
bejaardenhulp naar leidinggevende 
in de thuiszorg. Ik heb gezien hoe 
zij zich heeft vrijgevochten, in die 
zin heeft ze feminisme voorgeleefd 
voor mij. Ze zei altijd: kind, wat er 
ook gebeurt, zorg dat je op je eigen 
benen staat, je moet voor jezelf kun-
nen zorgen. Mijn boek heeft ook een 
emancipatieproces op gang gebracht. 
Onderkennen dat je meerdere cultu-
ren in je draagt heeft consequenties 
voor je persoonlijke ontwikkeling. 
Het uitspreken daarvan en voor jezelf 
staan is de feminist in mij. Dus ja, ik 
kan volmondig ja zeggen.”

“ FEMINISME IS VOOR MIJ 
VANZELFSPREKEND”
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  “Je moet alle 
kansen grijpen”
Vijf uitgesproken vrouwen, vijf visies op emancipatie. Wat betekent  
feminisme voor hen en hoe brengen ze dat dagelijks in de praktijk?             
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“Mijn ouders zijn in hun tienerjaren vanuit Suriname naar 
Nederland gekomen. We waren een hecht gezin en al jong 
wist ik dat ik alles uit mezelf wilde halen. Toen ik ondanks 
mijn goede toets tóch huishoudschool als advies kreeg 
werd ik zó onhandelbaar dat mijn vader uiteindelijk is 
gaan praten met de school waar ik heen wilde. Ik mocht 
een jaartje de brugklas proberen. Dag en nacht was ik aan 
het leren en na dat jaar mocht ik door naar het vwo.”

Burgemeester
“Discriminatie was zeker een issue in die tijd. Thuis praat-
ten we daar wel over, maar nooit te lang. In 4 vwo kreeg ik 
een wiskundelerares die er net zo uitzag als ik. Als zij het 
kon, kon ik het ook. Ik besloot communicatiewetenschap-
pen en politicologie te gaan studeren. Ik had weleens het 
gevoel dat ik twee keer harder moest werken dan de rest, 
en dat voelde soms eenzaam en verdrietig. Kansengelijk-
heid, het opkomen voor mensen en rechtvaardigheid  
waren belangrijk voor me, dus ik werd lid van de PvdA.  
In 2008 werd ik waarnemend burgemeester van Anna 
Paulowna. Totdat de pers ontdekte dat ik de eerste zwarte 
vrouw in Nederland was die waarnemend burgemeester 
was geworden, was mijn kleur helemaal geen onderwerp  
in die baan. Ik wist zelf niet eens dat ik de eerste was.  
Pas later realiseerde ik me mijn pioniersrol en sindsdien 
spreek ik me er meer over uit.” 

Hard werken
“Onder andere met Black Lives Matter worden nu grote 
stappen gezet en ik heb er wel vertrouwen in. Tegen alle 
mensen van kleur die na mij zijn gekomen en nog komen, 
zou ik willen zeggen: geniet er ook van. Want pionieren is 
hard werken, maar je krijgt er ontzettend veel voor terug.”
PS: Nederland kent momenteel meerdere burgemeesters  
met een migratie-achtergrond. De bekendste zijn  
Ahmed Aboutaleb (Rotterdam), Franc Weerwind (Almere),  
en Ahmed Marcouch (Arnhem).

SINAN CAN           

SINAN CAN (42)  
IS JOURNALIST EN  

PROGRAMMAMAKER. 
HIJ BRACHT EEN  

GROOT DEEL VAN ZIJN 
JEUGD DOOR OP DE  

VROUWENVERENIGING, 
WAAR ZIJN  

WERELDBEELD  
GEVORMD WERD.

Iets in me zegt dat dit het decennium 
wordt van grote veranderingen

Renske de Greef 
(36) is schrijver  
en striptekenaar. 
Vijf jaar lang 
maakte ze een 
stripcolumn voor 
NRC, die nu  
gebundeld in  
de winkel ligt: 
Gewoon even  
optimaal  
genieten. 

Het was de winter van 1984, een koude 
winter. Ik was zeven jaar oud en mijn moe-
der had me opgehaald van de basisschool. 
Samen liepen we naar de internationale 
vrouwenvereniging in Nijmegen, de plek 
waar vrouwen van verschillende migran-
tengroepen bij elkaar kwamen. 
Op deze vrouwenvereniging heb ik een 
groot deel van mijn jeugd doorgebracht, 
daar is mijn kijk op de mensen en het leven 
bepaald. Die winterse dag maakte ik voor 
het eerst kennis met het fenomeen huise-
lijk geweld. Een Turkse vrouw zat huilend 
op de bank in de vrouwenvereniging. Ze 
was analfabeet, had twee kinderen, sprak 
geen Nederlands en werd bijna dagelijks 
geslagen door haar man. 
Nu had hij haar zo hard geslagen met een 
asbak dat ze aan één oor doof was gewor-
den. Huilend en trillend van angst zat ze 
op de bank. Weerloos, machteloos, breek-
baar, eenzaam, verloren. En zo hoorde ik 
meer verdrietige en gruwelijke verhalen. 
Keer op keer legden de vrouwen het af te-
gen hun mannen. Ze hadden te maken met 
huiselijk geweld, eerwraak, uithuwelijking, 
onderdrukking, armoede, analfabetisme, 
mentale problemen, of ander ongekend 
groot onrecht. Hier in Nederland, en elders 
in de wereld. Overal vechten vrouwen voor 
rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid.  
Al eeuwen, op elk stukje van deze aarde. 
Het onrecht gaat al ver terug, de nega-
tieve beeldvorming over vrouwen is van 

alle tijden, heeft misschien zelfs zijn wor-
tels in het verre verleden. Kijk alleen al 
naar de heilige boeken, het verhaal van 
Eva en Adam: onnozele Eva zou ons uit 
de Hof van Eden, het paradijs, hebben 
verjaagd. In de middeleeuwen werden 
vrouwen wegens vermeende hekserij op 
de brandstapel gegooid of in het Midden-
Oosten levend begraven. Toen in 1776 de 
Verenigde Staten de onafhankelijkheids-
verklaring opstelden, stond er letterlijk 
in dat ‘alle mensen als gelijken werden 
geboren’: maar dit gold natuurlijk niet voor 
vrouwen. 
Als oorlogs- en conflictjournalist aan-
schouw ik nu elders in de wereld het verzet 
van vrouwen, met misschien een nog wel 
grotere passie, een nog intensere bezieling 
en een onuitputtelijke strijdvaardigheid 
die mij diep ontroert en raakt. Ik zag hoe 
vrouwen tijdens de Arabische Lente op 
het Tahrirplein op de barricades stonden, 
wilden sterven voor rechtvaardigheid, voor 
waardigheid en gelijkheid. In Afghanistan 
ontmoette ik de vrouwen die ondanks de 
dreiging en geweld van de Taliban gingen 
studeren of werken. Ik zag de vrouwelijke 
activisten in Saoedi-Arabië die door de 
angstbarrière braken en zich verzetten 
tegen een tirannieke kroonprins, wetende 
dat het voor hen slecht zou aflopen. 
Ja, ik heb veel moedige vrouwen gezien 
tijdens mijn reizen. Ondanks de ellende die 
ze moesten meemaken, gaven ze mij hoop. 

Hoop dat verandering mogelijk is, dat alles 
omkeerbaar is en dat ze er een grote prijs 
voor willen betalen. Dat ze het kostbaarste 
en waardigste dat ze bezitten ervoor wil-
len opgeven: hun leven.
Het waren en zijn nog steeds vrouwen die 
geschiedenis schrijven. Ik kijk, net zoals ik 
als kleine jongen al naar ze keek, nu met 
nog meer bewondering en respect. En iets 
in me zegt dat dit het decennium wordt 
van grote veranderingen, ingeluid door 

misschien wel een virus. Hoe bemoedigend 
is het om te zien hoe vrouwelijke leiders 
wereldwijd het coronavirus succesvol 
aanpakken. De voorbije maanden heb ik 
gekscherend weleens gezegd: houd de 
mannen binnen en laat de vrouwen het 
virus aanpakken. Ik ben er gaandeweg 
steeds meer in gaan geloven.
Ik wens ons een premier zoals die in 
Nieuw-Zeeland. Liefdevol, empathisch, 
sympathiek: zo kan een premier van een 
groot land óók zijn. En ja, ze is een vrouw: 
Jacinda Ardern.
Het decennium van de vrouw is aange-
broken. In de hele wereld staan krachtige 
vrouwen op. En ik kijk er met een grote 
glimlach naar. Laat het maar beginnen…

IK HEB VEEL MOEDIGE 
VROUWEN GEZIEN  
TIJDENS MIJN REIZEN

DE 
EERSTE 
VROUW 
DIE …

“Mijn kleur was eerst  
helemaal geen onderwerp”
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De feministische actiegroep 
Dolle Mina strijdt voor  
legalisering van abortus.  
Met ontblote buik en de leus 
‘Baas in eigen buik’ maken ze 
een onuitwisbaar statement. 

Ria Beckers (PPR) 
is de eerste vrouwelijke 
lijsttrekker bij Tweede 
Kamerverkiezingen. Er 
komt een recordaantal vrouwen 
in de Kamer (14%)  

De Wet afbreking 
zwangerschap 

wordt ingevoerd.

Er komt een 
strafrechtelijk  
verbod op ver-
krachting binnen 
het huwelijk

Invoering van de Algemene 
Wet Gelijke Behandeling. 

Discriminatie op grond van 
godsdienst, levensovertuiging,  

politieke gezindheid, ras, geslacht  
of wat dan ook is niet toegestaan.

Neelie Kroes 
is de eerste 
Nederlandse 
vrouwelijke 
EU-commissaris.

41% van de
Tweede Kamer-
leden is vrouw, 

een record.

Met de #zeghet-
campagne wordt op 
social media actie 
gevoerd tegen het 
taboe rondom  
seksueel misbruik.

Vrouwen in 
Saoedi-Arabië mogen 

autorijden. 

Per 1 juli kunnen partners 
maximaal 5 weken (5 keer 
het aantal werkuren  
per week) aanvullend  
geboorteverlof opnemen.

Vrouwenvoetbal 
wordt op de kaart  
gezet. Nederland werd tweede  
tijdens het WK en nog niet eerder 
kreeg het vrouwenvoetbal zo veel 
media-aandacht. 

Vervolg Hedy d’Ancona van pagina 5

Vervolg Etchica Voorn van pagina 5 

naar de vrijheid. De man met wie ze na de 
oorlog trouwde, ging ook snel dood. Mijn 
moeder bleef achter met vijf kinderen.  
Ze had nauwelijks opleiding, een klein 
pensioentje. Toch kon ze prima buitens-
huis werken en thuis de boel draaiende 
houden, en ook nog moedig en optimis-
tisch blijven. Ik heb nooit gedacht: was 
mijn moeder maar thuis.”
Voelde u zich weleens schuldig? “Weinig, 
want ik had een heel goede oppas. Ik weet 
nog wel dat zij dan met de kinderen van 
wc-papier en stijfsel poppenkoppen zat te 
kneden en dat ik dan dacht: blij dat ik dat 
niet hoef te doen. Ik had heus soms wel-
eens gevoelens van schuld, natuurlijk, dat 
heeft iedereen soms. Maar eerlijk gezegd 
niet zo heel erg. Ik sloofde me wel uit als 
ik thuis was. Als ik nu vrouwen achter een 
wagen zie lopen, dan hebben ze altijd die 
telefoon in hun hand. En als ze met die 
kinderen ergens zitten ook, weet je wel. 
Daar heb ik dan toch wel kritiek op. Als ik 
thuis was, gaf ik heel veel aandacht aan 
die kinderen. En natuurlijk stond ik ook 
weleens aan de telefoon, ik moet niet net 

doen alsof ik alleen maar uitblonk in  
qualitytime. Ik deed zo veel mogelijk en 
dat deed ik misschien wel voor een deel 
uit compensatiedrang.”
Wat zou u zeggen tegen jonge moeders 
die nu worstelen met schuldgevoel? 
“Schuldgevoel is een ontzettend overbo-
dig gevoel. Wie heeft daar nu wat aan? Een 
moeder wordt er somber van, de kinderen 
hebben een depri moeder. Schuldgevoel 
is nutteloos. Kijk, je moet wel goed kun-
nen organiseren, dat is nog steeds zo. 
Want er wordt wel van je verwacht dat het 
thuis allemaal in orde is. Tegenwoordig 
wordt er van vrouwen een soort perfectie 
gevraagd. Ze moeten alles kunnen: fantas-
tisch kunnen koken, er goed uitzien, naar 
de fitness. Wij hoefden niet in alles perfect 
te zijn. Dat kan ook helemaal niet. Je doet 
maar wat in de hoop dat het leuk uitpakt. 
Natuurlijk, als ik te veel hooi op mijn vork 
nam, voelde ik me weleens tekortschie-
ten. Ook naar mijn man – toen de kinde-
ren heel klein waren, had ik nog een man. 
Maar wij feministes hadden toch veel 
steun aan elkaar en zochten de bevesti-
ging in de literatuur om nog eens te horen 
dat het toch echt niet zo erg was.”

“ ALS MOEDER MOET JE WEL 
GOED KUNNEN ORGANISEREN, 
DAT IS NOG STEEDS ZO”

Joyce Sylvester (1965) 
was in 2008 de eerste 
vrouwelijke waarnemend 
burgemeester met een 
Surinaamse afkomst in 
Nederland. Inmiddels 
werkt ze als substi-
tuut ombudsman bij de 
Nationale Ombudsman.

Is feminisme voor jou een strijd?
“Het strijden zit voor mij in zichtbaar-
heid. Ik vind dat ik een verantwoordelijk-
heid heb om mijn stem te laten horen 
en probeer mensen te raken met wat ik 
schrijf. Je kunt heel veel discussiëren, 
maar ik laat het liever zien.”
Hoe geëmancipeerd leef je? “Nou, op 
dit moment vind ik het moeilijk om mijn 
feministische principes in te passen in 
mijn leven. Ik heb altijd mijn eigen geld 
verdiend, tot ik een paar jaar geleden een 
sabbatical wilde nemen. Ik werkte al van-
af mijn veertiende jaar, ik wilde weleens 
niet werken. Mijn man zei: als jij dat wil, 
dan moet je dat gewoon gaan doen. Dus 
ik ben gestopt met mijn eigen bedrijf. 
Dat heb ik ‘opgegeten’. Maar op een gege-
ven moment was het geld op natuurlijk. 
En nu ben ik dus schrijver. Voor het eerst 
in mijn leven ben ik financieel afhanke-
lijk van mijn man. Dus daar ga ik dan met 

mijn principes. Ik vind het ongemakke-
lijk dat ik minder verdien. Hij is het daar 
trouwens niet mee eens. ‘Je bent iets aan 
het opbouwen en je werkt toch ook mee 
op de markt?’, zegt hij dan.”
En nu? “Nu ben ik naast mijn tweede 
boek bezig om mijn coachingspraktijk uit 
te breiden. Ik werkte altijd al als talent-
coach. Ik vind het heel leuk om mensen 
te begeleiden, vooral vrouwen. Die laten 
zich beter coachen, is mijn ervaring. En 
hopelijk ‘na-corona’ weer voordrachten 
en lezingen geven op scholen en in thea-
ters, dat is het állerleukste.”

“ IK VIND DAT IK EEN 
VERANTWOORDELIJKHEID 
HEB OM MIJN STEM TE  
LATEN HOREN”
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MEER ZIEN EN
LUISTEREN?
Kijk op libelletv.nl/
dollemina
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NICO  
DIJKSHOORN

NICO DIJKSHOORN (60) IS  
COLUMNIST, DICHTER, SCHRIJVER 
EN MUZIKANT. NICO ZAG ZIJN  
MOEDER PERSOONLIJK  DE  
DOLLE MINA LIGHT-BEWEGING  
OPRICHTEN. HEEL EVEN DAN.
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“Mijn moeder was apotheker en mijn vader arts, het was 
vanzelfsprekend dat ik ging studeren. Toen mijn ouders 
uit elkaar gingen, bleef mijn moeder fulltime werken om 
haar vier kinderen te onderhouden. Ik leerde al vroeg dat 
je ook als meisje altijd voor jezelf moet kunnen zorgen  
en een vak moet leren. In de jaren zestig was er niet zo 
veel studiekeuze als nu, eigenlijk was Geneeskunde het 
enige waar ik geschikt voor was en daar heb ik nooit  
spijt van gehad.”

Veeleisend beroep
“We waren met twaalf assistenten: elf jongens en een 
meisje. Dat meisje was ik. Dat werd nooit gek gevonden 
hoor, al denk ik wel dat het had uitgemaakt als er nog een 
meisje was geweest. En ik heb een enige tijd gehad, maar 
het was wel verschrikkelijk hard werken. Meteen bij het 
begin van de opleiding werd mij meegedeeld dat het niet 
de bedoeling was dat ik zwanger zou raken. Nu zouden 
we dat belachelijk vinden, maar ik vond dat een volstrekt 
normale eis. Kinderen van mezelf heb ik uiteindelijk niet 
gekregen. Lange tijd vond ik mezelf er te jong voor en het 
was ook niet te combineren met de werktijden die ik had. 
Begin jaren tachtig leerde ik mijn man kennen, vrijwel  
tegelijkertijd kreeg ik een nieuwe positie bij een zieken-
huis in Den Haag. Mijn man had al een dochter, maar  
voor ons samen was het niet haalbaar. Dus heb ik bewust 
gekozen om het niet te doen, daar heb ik geen spijt van.  
Je moet nu eenmaal keuzes maken in het leven, en de  
consequenties daarvan van tevoren proberen te overzien. 
Ook als je wel kinderen krijgt trouwens.”

Veel aandacht
“Ik heb ja gezegd tegen het hoogleraarschap omdat het 
me een boeiende uitdaging leek, maar de druk was ook 
moeilijk. Ik dacht: ik moet dit niet verprutsen, want dan 
verpruts ik het voor alle vrouwen. Maar toen ik eenmaal 
begon, dacht ik daar niet meer over na. En ik geloof ook 
niet dat ik het heb verprutst, er zijn nog steeds veel men-
sen uit die jaren die het leuk vinden om contact met me  
te houden. Nu ik zo terugkijk, vond ik het een geweldige 
tijd, maar ik werd ook wel een beetje geleefd. Eigenlijk 
vind ik het heerlijk dat ik het nu rustig aan kan doen.” 
PS: In Nederland werken 742 vrouwelijke gynaecologen,  
80% van het totale aantal gynaecologen.

COLOFON

Vijftig jaar geleden bestormden de dolle mina’s met  
mattenkloppers en schoonmaakartikelen de redactie van 
Margriet omdat de weekbladen vrouwen zouden ‘vergifti-
gen’ met hun adviezen. In Libelle kregen de dolle mina’s toen 
de ruimte om hun ideeën kenbaar te maken. Daarnaast  
hebben hun ludieke acties gezorgd voor versnelling in de 
strijd voor vrouwenrechten en ook zeker wat betreft het  
opheffen van de dubbele seksuele moraal. Samen met  
presentatrice Welmoed Sijtsma gaat Hilmar Mulder, hoofd-
redacteur van Libelle, op pad om te ontdekken hoe de  
levens van drie generaties vrouwen de afgelopen vijftig jaar 
zijn veranderd en welke rol de vrouwenbladen, en Libelle 
in het bijzonder, daarbij hebben gehad. In een indringende 
mini-documentaire blikken ze terug aan de hand van  
openhartige en zeer persoonlijke verhalen van vrouwen  
en boeiend archiefbeeld. Op de vrouw af op WNL op  
zondag 23 augustus om 23.05 uur, NPO1

OP DE VROUW AF...

Ik ben geen mannenman. Ik ben een vrou-
wenman. Mijn vader was wel een mannen-
man. Dat begreep ik voor het eerst toen mijn 
moeder deed wat híj altijd deed: onverwacht 
de deur uit wandelen om ergens iets leuks  
te gaan doen. Opeens stond ze voor ons  
in vreemde, gekleurde strakke kleding. 
“Wat heb jij nou aan?”, vroeg mijn vader. 
Ze draaide op één been in de rondte. Dat 
hadden we haar ook nog nooit zien doen. 
“Jazzballetkleding”, zei ze. Daarna bleef 
het even stil. “Heb je daar speciale kleren 
voor nodig?”, vroeg mijn vader. “Ja”, zei ze. 
Ik vond jazzballetkleren meteen erg fijne 
kleren. “We gaan met de meiden in de stad 
naar jazzballet. Daarna waarschijnlijk nog 
even wat drinken. Blijf maar niet op voor mij. 
Doee!” En weg was ze. Ik voelde van alles en 
mijn vader ook, zo te zien. Nu pas begrijp ik 
dat ik daar de Dolle Mina Light-beweging 
heb zien ontstaan. Dit was mijn moeders 
Maagdenhuisbezetting: met vier vriendinnen 
een avond lang woest bewegen, drinken, te 
hard lachen en vooral eens een avond niet 
over de kinderen praten. Ik ben niet wakker 
geworden van haar thuiskomst, maar ik zag 
het de volgende ochtend meteen: ik had een 
andere moeder. Ze had iets voor zichzelf ge-
daan. Ze had buiten het gezin gedaan wat 
ze misschien liever haar hele leven had willen 
doen: haar eigen zin. Na een halfjaar stopten 
opeens de jazzballetavonden in Amsterdam 
en zakte ze langzaam weg in een leven lang 
televisiekijken, langs sportvelden zitten, de 
kinderen uit huis zien gaan en uiteindelijk 
wachten op je oudste zoon die voor de hon-
derdste keer de afstandsbediening komt 
uitleggen. 
Ik denk dat ik juist door dit stille verdriet, 
door haar geknakte leven vol onvervulde 

hartstocht, bijna flauwviel van geluk toen 
mijn dochter werd geboren. Ze had veel zin 
in het leven. Ze begroette het licht met haar 
armen wijd en zo is ze ook altijd blijven leven. 
Aanvallen. Richting zon. Overal op verheugen. 
Ik voelde vlak na haar geboorte iets wat ik 
het best kan omschrijven met het woord 
‘oer’. Opeens, heel even, begreep ik alles. Het 
was maar een fractie van een seconde. De 
sterren, planeten en de gang der zaken, ze 
kwamen allemaal in één magisch moment 
bij elkaar: mijn dochter was een vrouw. Ik zou 
vanaf nu elke dag kunnen zien hoe vrouwen 
door het leven klauteren. 
Ik geef het hier meteen toe: mijn dochter is 
niet genderneutraal opgevoed met geslacht-
loze poppen en schoenen die net zo goed van 
een jongen konden zijn. Zo lang ik bij haar in 

de buurt kon zijn, heb ik gevierd dat zij een 
vrouw was en dat ze vrouwendingen deed. 
Mijn dochter hield en houdt van kleine kast-
jes met laatjes waar je kleine dingen in kunt 
doen. Die haal je er soms uit en dan kijk je 
ernaar. En daar keek ik dan weer naar.  
Mijn dochter is al heel lang wat mijn moeder 
maar heel even was: dolgelukkig dat ze leeft. 
Soms vraag ik haar in een appje wat ze doet. 
‘Met vriendinnen in een huisje, pap. Zo leuk. 
Er zijn schapen. We gaan vanavond in de tuin 
zitten.’ Mijn dochter die een leven lang doet  
wat mijn moeder maar één keer durfde:  
proberen gelukkig te zijn. 

OPEENS STOND MIJN  
MOEDER VOOR ONS IN 
VREEMDE, GEKLEURDE 
STRAKKE KLEDING

Ik geef het hier meteen toe: 
mijn dochter is niet  
genderneutraal opgevoed

DE 
EERSTE 
VROUW 
DIE …

“Ik dacht: als ik het  
verpruts, verpruts ik het 

voor alle vrouwen”
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Jozien Holm (75) 
was in 1996 de 
eerste vrouwelijke 
hoogleraar  
verloskunde en 
gynaecologie  
in Nederland, 
inmiddels is ze  
met pensioen.
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