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Voorwoord  
Het zou een eindeloos werk zijn om de laaghartigheid, zorgen en narigheid te onderzoeken die 

vrouwen te lijden hebben gehad, ook van de kerk. Dat kwam omdat de heersende mening wil 

dat ze eerder geschapen zijn om te voelen, dan om te redeneren. En dat alle macht die ze 

verkrijgen de vrucht moet zijn van hun charme en zwakheden. 

Vast staat dat onze Germaanse moeder in hoog aanzien stond bij haar volksgenoten. De 

Romeinse schrijvers roemen de Germaanse volksstammen om de hoge positie die de vrouw in 

de primitieve samenleving innam. De Germanen hadden groot respect voor vrouwen en 

geloofden dat zij bovennatuurlijke gaven van waarzeggen en voorspellen bezaten. Daarom 

werden de vrouwen bij belangrijke zaken geraadpleegd en werden hun spreuken niet in de 

wind geslagen. Toen kwamen de missionarissen om ons heidenen te bekeren.  

Ik vertegenwoordig de vrouwen aan wie voor eeuwig het zwijgen werd opgelegd. Vrouwen tegen 

de verdrukking in! De heksenvervolgingen schakelden de vrouwelijke genezers uit de lagere 

klassen niet helemaal uit. Zij werden voorgoed tot bijgeloof en mogelijk kwaadaardig 

bestempeld. Voor de opkomende middenklassen van de zeventiende en achttiende  eeuw 

waren zij zo grondig gediskwalificeerd dat het voor de vroedmeesters mogelijk was om binnen 

te dringen in het laatste gebied dat voor vrouwen gereserveerd was: de verloskunde. Vrouwen 

hebben zich altijd bezig gehouden met genezen, verzorgen, verplegen. En ze zullen daar 

ongetwijfeld mee doorgegaan zijn, ook toen kerk en staat het verboden. Officieel is het voor de 

buitenwereld optreden als genezeres vanaf de dertiende eeuw niet meer mogelijk. De 

wereldlijke vrouwen werden als heksen verbrand. De pausen schreven tussen de jaren 1200 

en 1300 naar alle kloosters brieven dat het maar eens afgelopen moest zijn met die 

kruidentuinen en abdijsiroop en die ziekenverzorging. Dat het tijd werd voor het geestelijk 

leven en om zieltjes te winnen. 

Gedwongen huwelijken maken vrouwen voor het leven ongelukkig en bederven hen bovendien 
zedelijk. Ze worden daardoor gedwongen tot hypocrisie en overspel. Geen geluk voor vrouwen 
dus, maar narigheid, gebreken en ‘voor het leven ongelukkig’ zijn. Dat was wat veel vrouwen 
in die tijd meemaakten. 

De strijdsters voor het vrouwenkiesrecht hadden het niet gemakkelijk. Ze werden door 
mannen belachelijk gemaakt. Er werden argumenten bedacht om te bewijzen dat vrouwen 
niet geschikt waren om te kiezen voor volksvertegenwoordigers in het landsbestuur. 

Vandaag de dag is emancipatie niet iets vanzelfsprekends dat ondergaan wordt maar waar 
veelal naar gestreefd wordt. Martin Luther King is een bekend voorbeeld van een persoon die 
streefde naar emancipatie van de Afro-Amerikanen. Daarnaast kwam er rond de twintigste 
eeuw een opkomende beweging die streefde naar emancipatie van de vrouwen. Deze 
vrouwenemancipatie bereikte zijn hoogtepunt in de jaren zestig en zeventig van de twintigste 
eeuw. 
 
 
 

Inleiding  
Gelijke rechten voor mannen en vrouwen betekent dat mannen en vrouwen voor de wet gelijk 
zijn. Dat lijkt vandaag de dag vanzelfsprekend, toch is het nog maar een recent verschijnsel. 
Dat geldt ook voor gelijkberechtiging van heteroseksuele mannen en vrouwen en lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. Die gelijkheid is geen gegeven, maar moet van 
dag tot dag worden onderhouden en vraagt ook vandaag de dag om beleidsinterventies. 

De afgelopen honderd jaar gingen deuren die eeuwenlang voor vrouwen gesloten waren, één 
voor één open. Op de arbeidsmarkt, in de rechtspraak, op universiteiten, in politiek en 



3 

 

bestuur, op straat en in het gezin. Tot 1957 werden vrouwen in overheidsdienst 
(ambtenaressen) ontslagen zodra ze trouwden. Daarvoor werden morele argumenten 

gehanteerd. Dit gold ook voor leerkrachten in het onderwijs; een zwangere vrouw voor de klas 
zou, zo dacht men, vragen kunnen oproepen bij leerlingen. De voornaamste reden lag echter 
in het sociaaleconomische systeem, dat was opgebouwd rond het begrip «kostwinner». De man 
zorgde voor het inkomen en de vrouw voor huishouden en kinderen. Als vrouwen na hun 
huwelijk zouden blijven verdienen, zou dit ten koste kunnen gaan van de arbeidsplaats van 
een man, die op zijn beurt weer een gezin te onderhouden had. Dit kostwinnersmodel werd 
door velen niet als onwenselijk beschouwd, maar als succesvol resultaat van economische 
welstand. 

Ongelijkheid tussen man en vrouw was ook in de huwelijkswetgeving vastgelegd: juridisch 
gesproken was de man de baas in huis. Getrouwde vrouwen waren tot 1956 
handelingsonbekwaam. En tot 1984 was bij wet geregeld dat de mening van de man de 
doorslag gaf over elementaire zaken zoals woonplaats en beslissingen over de kinderen. Van 
gelijke rechten voor mannen en vrouwen was tot die tijd dus geen sprake. Vanaf de jaren 
vijftig echter groeide bij steeds meer vrouwen de behoefte volwaardig mee te doen. Dit 
resulteerde in de opkomst van de vrouwenbeweging. 

Er is een verband tussen de ontwikkeling van vrouwenemancipatie en de ontwikkeling van 
LHBT-emancipatie. Daarom is het niet verwonderlijk dat de twintigste eeuw ook wordt 
gekenmerkt door de opkomst van de homo-emancipatiebeweging. De homo-emancipatie in 
Nederland werd onbedoeld gevoed door de aanscherping van de zedelijkheidswetgeving in 
1911 door toevoeging van artikel 248bis. Door dit wetsartikel werden homoseksuele contacten 

van iemand van eenentwintig jaar of ouder met iemand jonger dan eenentwintig jaar verboden, 
terwijl de minimumleeftijd tot 1911 zestien jaar was en voor heteroseksuele contacten ook 
bleef. De wetgeving was niet alleen bedoeld om de jeugd te beschermen tegen homoseksuele 
verleiding, maar was ook ingesteld om toenemende propaganda van verfoeilijke onzedelijkheid 
in te dammen. Duizenden homoseksuele mannen en tientallen lesbische vrouwen zijn 
slachtoffer van deze wetgeving geworden: gevangenisstraf, chemische castratie, chantage en 
politieregistratie van potentiële «zedendelinquenten» waren het gevolg. Deze wetgeving leidde 
tot het ontstaan van een sterke LHBT-emancipatiebeweging, die zich ging toeleggen op 
afschaffing van discriminatoire wetgeving. Artikel 248bis werd in 1971 afgeschaft. 

De overheid volgde de revolutie die in de samenleving plaatsvond met aanpassing van wet- en 
regelgeving. Vanaf de tweede feministische golf begin jaren zeventig werd gewerkt aan het 
verder tot stand brengen van gelijke rechten voor vrouwen en mannen en werd bestaande 
wetgeving kritisch bezien op mogelijk ongerechtvaardigd onderscheid op grond van geslacht 
en later ook seksuele oriëntatie. De Europese regelgeving vervulde hierbij een belangrijke 
aanjagende rol. Dit resulteerde in de grondwettelijke verankering van non-discriminatie en 
gelijke behandeling en de uitwerking daarvan in uitvoeringswetgeving, relatiewetgeving, 
adoptierecht, rechtsbescherming, wetgeving rondom gezinsleven en rondom gelijke beloning. 
In 1994 volgde de Algemene wet gelijke behandeling, die niet alleen betrekking heeft op 
geslacht, maar ook op andere gronden zoals ras, godsdienst, seksuele gerichtheid en 
burgerlijke staat. Mede dankzij deze wet zijn anno 2013 gelijke rechten – in de juridische zin 
– voor vrouwen en mannen gerealiseerd. Voor LHBT’s rest nog aanpassing van bepaalde wet- 
en regelgeving. In het regeerakkoord zijn genoemd: het niet aanstellen van nieuwe 
«weigerambtenaren», de aanpassing van de algemene wet gelijke behandeling naar Europees 
model, het verdwijnen van de enkele feitconstructie, inwerkingtreding van het wetsvoorstel 
lesbisch ouderschap en het uit de wet schrappen van de sterilisatie-eis met betrekking tot 
officiële geslachtsregistratie.  

Sinds 1985 staan gelijkheid, zelfstandigheid, keuzevrijheid en verantwoordelijkheid centraal 

in het emancipatiebeleid. Dit werd uitgewerkt in de volgende drie subdoelstellingen: het 
verzekeren van gelijke rechten voor vrouwen en mannen; het bereiken van structurele 
veranderingen in de samenleving waardoor sekseverschil niet langer één van de pijlers van de 
maatschappelijke organisatie vormt en het doorbreken van beeldvorming in termen van 
mannelijkheid en vrouwelijkheid (stereotypen). 

In de eerste beleidsbrief Overheidsbeleid en homoseksualiteit in 19887 staat het bereiken van 

een situatie waarin mensen, ongeacht hun homo- of heteroseksuele gerichtheid, op voet van 



4 

 

gelijkheid aan alle facetten van maatschappelijk leven kunnen deelnemen centraal. Rond 
1990 ligt in dit beleid de nadruk op het realiseren van gelijke rechten van hetero- en 
homoseksuelen.  

Onder invloed van de Vierde Wereldvrouwenconferentie in Beijing gaat het Nederlandse 
emancipatiebeleid in 1995 een nieuwe fase in, gericht op het monitoren van de verbetering 
van de positie van vrouwen op allerlei maatschappelijke terreinen. Emancipatiebeleid krijgt 
steeds meer gestalte via het reguliere beleid van alle departementen (gender mainstreaming).  

 

 

Vanaf het einde van de vorige eeuw groeien het vrouwenemancipatiebeleid en het LHB(T)-
emancipatiebeleid naar elkaar toe door de introductie van het sekseneutrale wettelijk 
geregistreerd partnerschap in 1998 en de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren 
van hetzelfde geslacht in 2001. In 2007 worden vrouwenemancipatie en LHBT-emancipatie 
geïntegreerd in één beleidsportefeuille. 

De hiervoor beschreven verschuivingen – zowel in de samenleving als bij de overheid – hebben 
nog niet zolang geleden en in relatief korte tijd plaatsgevonden en zijn in sommige gevallen 
nog niet voltooid. Iedereen kent wel een verhaal van een oom die een leven lang verstild homo 
is, of de moeder die haar talenten niet heeft kunnen ontplooien omdat de plichten van het 
gezin zwaarder wogen. 

De beleidsdoelstellingen uit 1985 en 1988 gelden in de kern nog steeds, maar anno 2013 ziet 
de samenleving er heel anders uit en is ook de houding van de overheid ten opzichte van haar 
burgers veranderd. Handelde de overheid vroeger vanuit de opvatting dat zij wist wat goed 
was voor haar burgers, nu wil de overheid mensen juist stimuleren zélf en met elkaar 
beslissingen te nemen, autonoom te zijn. De overheid streeft anno 2013 naar een pluriforme 
maatschappij, waarin iedereen, ongeacht sekse of seksuele identiteit, zoveel mogelijk in 
vrijheid vorm kan geven aan zijn of haar leven. Maar ook dat vraagt om overheidshandelen. 

Voor een deel signaleert de overheid maatschappelijke ontwikkelingen, zet ze om in wetgeving 
en borgt ze daarmee. Tegelijkertijd zijn beweging en initiatief vanuit burgers en 
maatschappelijke organisaties cruciaal om veranderingen te organiseren én om de overheid 
scherp te houden op die maatschappelijke ontwikkelingen. 

De afgelopen jaren zijn nieuwe vraagstukken op ons pad gekomen. Zo vraagt de acceptatie en 
veiligheid van LHBT’s onze continue aandacht; er is een toename van discriminatiemeldingen 
op grond van seksuele oriëntatie te zien. We zien dat meisjes het in het onderwijs zoveel beter 
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doen dan jongens, dat de jongens dreigen achterop te raken. We zien ook dat meer dan 50% 
van de laagopgeleide vrouwen buiten de arbeidsmarkt, en sommigen van hen zelfs buiten de 
samenleving, staan. Ook ervaren we de gevolgen van een gezondheidszorg die maar weinig 
aandacht heeft voor verschillen tussen mannen en vrouwen. Zo worden medicijnen 
bijvoorbeeld overwegend getest op mannen, waardoor eventuele bijwerkingen bij vrouwen niet 
worden onderkend. 

Emancipatie biedt handvatten om maatschappelijke problemen het hoofd te bieden door in te 
zetten op het ontwikkelen van alle talenten die ons land rijk is, het verminderen van agressie 
en geweld en het versterken van een goede gezondheid en welbevinden. Een samenleving 
waarin homo’s op straat niet veilig zijn als ze hand in hand lopen of lesbiennes getreiterd 
worden op het werk, waarin stereotiepe beelden en vooroordelen over mannen en vrouwen 
meer bepalend zijn dan wat iemand aan talenten en kennis in huis heeft – dat is niet alleen 
het probleem van deze vrouwen en mannen – heteroseksueel, homoseksueel of transgender- 
zelf, maar ook van hun nabije omgeving, hun dochters en zonen: de generatie die al haar 
krachten nodig zal hebben om ons land een goede toekomst te geven. Uiteindelijk raken deze 
problemen de gehele samenleving. 

Emancipatievraagstukken gaan daarmee niet alleen over individuen, maar ook over de relaties 
tussen mensen, de manier waarop we met elkaar omgaan en onze samenleving. Emancipatie 
is niet een op zichzelf staand thema: ze biedt oplossingsrichtingen voor verschillende 

maatschappelijke vraagstukken op het gebied van onder meer arbeidsmarkt, gezondheidszorg 
en sociale cohesie. En ze biedt kansen voor een sterke, creatieve en innovatieve samenleving9, 
waarin tolerantie mensen met elkaar verbindt. 

Soms wordt dit bereikt via de invoering van wetten en regels, op andere momenten juist door 
mensen te wijzen op consequenties van hun keuzes, te stimuleren zelf in actie te komen en 
aan te geven dat de overheid daarvoor niet alle verantwoordelijkheid kan en wil nemen. 

De kernwaarden die de overheid binnen het emancipatiebeleid hanteert en de maatregelen die 
daaruit volgen, zijn enerzijds gebaseerd op waarden die zich in de samenleving hebben 
ontwikkeld en anderzijds een resultaat van politieke keuzes. De kernwaarden die dit kabinet 
hanteert in beleid ten aanzien van emancipatie zijn autonomie, weerbaarheid en 
gelijkwaardigheid. 

 

 
 

Nederland maakt zich internationaal sterk voor het tegengaan van kind-huwelijken en 
huwelijksdwang. Kind-huwelijken mogen niet goedgepraat worden met een beroep op cultuur, 
traditie of religie. Als het gaat om gedwongen huwelijken is het een schending van het 
zelfbeschikkingsrecht. Seksueel geweld tegen vrouwen wordt in conflictsituaties nog steeds 
grootschalig gebruikt om gemeenschappen te ontwrichten. Dit zien we nu weer in Syrië. Deze 
praktijk is onacceptabel. Daarom werkt Nederland samen met partners als het Verenigd 
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Koninkrijk en de Verenigde Staten voor de uitvoering van bestaande resoluties die nog te veel 
een papieren tijger zijn (zoals VNVR 1325). Met het Nationaal Actieplan 1325 wil het kabinet 
nationale regeringen, maatschappelijke organisaties en lokale gemeenschappen helpen om 
straffeloosheid tegen te gaan, daders te berechten en het rechtssysteem te versterken. Bron: 
Tweede Kamer der Staten Generaal. 

 

Vrouwenemancipatie  

Emancipatie is het streven naar en de ontwikkeling van gelijke rechten en zelfstandigheid voor 
groepen die eerst werden gediscrimineerd. Deze gelijke rechten kunnen tot uiting komen door 
gelijkstelling voor de wet. 

Het woord emancipatie komt van het Latijnse woord emancipare. Dit stond bij de Romeinen 
voor het officiële proces waarbij de zoon uit de vaderlijke macht werd ontslagen. Het was bij 
de Romeinen een verklaring voor meerderjarigheid en dit proces onderging men dus min of 
meer. Vandaag de dag is emancipatie niet iets vanzelfsprekends dat ondergaan wordt maar 
waar veelal naar gestreefd wordt. 

Emancipatie is het streven naar een volwaardige plaats in de samenleving vanuit een 
achtergestelde positie. Dit kan via gelijkgerechtigdheid, zelfstandigheid of de formele 
toekenning van gelijke rechten, gelijkstelling voor de wet. Voorbeelden zijn 
vrouwenemancipatie en de emancipatie van Afro-Amerikanen in de Verenigde Staten van 
Amerika. Emancipatie gaat altijd via drie principes, die elkaar aanvullen en 
opvolgen. Wetenschappelijke erkenning, sociale acceptatie en wettelijke gelijkheid. Het is ook 
de toekenning van gelijke rechten en gelijkstelling voor de wet en ook de bevrijding van 
wettelijke, sociale, politieke, morele of intellectuele beperkingen. 

Gedurende een groot deel van de twintigste eeuw speelde het verkrijgen van gelijke rechten 

voor de vrouw ten opzichte van de man een grote rol in de maatschappij. Het feminisme is een 

maatschappelijke en politieke stroming die de emancipatie van vrouwen nastreeft. 

De Franse schrijfster Simone de Beauvoir (1908-1986) is vooral beroemd geworden door haar 

boek ‘De Tweede Sekse’ uit 1949. Dat is een studie van de ondergeschikte en achtergestelde 

positie van de vrouw. Dit boek wordt door veel mensen als de bijbel van het feminisme gezien. 

Het centrale idee is terug te vinden in de zin: ‘Je wordt niet als vrouw geboren, je wordt als 

vrouw gemaakt’.  

Simone de Beauvoir wordt gezien als een van de belangrijkste twintigste eeuwse denkers van 

de feministische levensbeschouwing. Haar denken is sterk beïnvloed door de filosoof Jean 

Paul Sartre, haar levensgezel. Hij was een van de belangrijkste grondleggers van het 

existentialisme dat is gebaseerd op vrijheid. 

In de jaren zestig en zeventig is Simone actief in de Franse feministische beweging. Ze doet 

mee aan demonstraties voor gratis anticonceptie en vrije abortus. Ze werkte mee aan de 

organisatie van protestbijeenkomsten tegen misdaden begaan tegen de vrouw. Samen met 

driehonderdtweeënveertig vrouwen ondertekende ze het manifest waarin de vrouwen 

verklaren abortus te hebben ondergaan. Ze hebben zich hiermee schuldig gemaakt aan een 

strafbaar feit.  
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Dolle Mina’s ontlenen hun naam aan Wilhelmina E. Drucker (1847-1925), een invloedrijk 

Nederlands feministe. Deze eind 1969 opgerichte radicale feministische actiegroep streefde 

naar radicale verandering van de samenleving. Het hoofddoel was een volledige 

maatschappelijk gelijkstelling van man en vrouw. 

Vrouwenemancipatie is een wereldwijde beweging voor de gelijkberechtiging van vrouwen op 

juridisch, politiek, economisch, sociaal en cultureel vlak.  

Tijdens de negentiende eeuw gaf het Victoriaans Europa een zeer duidelijke plaats aan de 

vrouw. Zoals zoveel andere reizigers naar de Verenigde Staten stelde de Fransman Alexis de 

Tocqueville in 1832 vast dat vrouwen er belangrijk waren, zowel in hun oordeel als in hun 

klachten. Als vroege chroniqueur van de vrouwenemancipatie tonen zijn beschrijvingen hoe 

men in Europa dacht over de vrouw. De Tocqueville liet zich verbaasd uit over de 

bewegingsvrijheid van de vrouw in de VS en het feit dat ze ervaren reizigers waren. In 

Louisiana kenden ze zelfs het recht op briefgeheim en ze staken mannen met hun 

kunstkritieken naar de kroon. Echtparen beslisten er samen en mannen hadden er zelden 

een maîtresse.  

In Europa, de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland begon de strijd voor emancipatie van 
vrouwen in het fin de siécle rond 1900, die bekroond werd met successen als het actief en 
passief stemrecht voor vrouwen (de eerste feministische golf). Een tweede hoogtepunt (de 
tweede golf) vormden de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw, met in Nederland 
actiegroepen als Dolle Mina met leuzen als 'Baas in eigen buik'. Met de derde feministische 
golf wordt een hernieuwde vorm van feminisme vanaf het midden van de jaren negentig 
bedoeld. 

Bij vrouwenemancipatie wordt gezegd dat 'mannen moeten mee-emanciperen'. Hiermee wordt 
meestal bedoeld dat zij moeten meehelpen aan de emancipatie van vrouwen. 

De doelstellingen van de vrouwenemancipatie (gelijke beloning), stemrecht, gelijke 
behandeling in het gezin en de rechtspraak en recht op seksuele vrijheid) zijn in Europa en 
Noord-Amerika volgens sommigen grotendeels bereikt, maar anderen vinden dat aan 
vrouwenemancipatie nog veel aandacht moet worden besteed. In het grootste deel van de 
wereld, zoals veel islamitische landen, is de vrouwenemancipatie nog in het beginstadium of 
minder gevorderd. In Saoedi-Arabië mochten vrouwen tot 2017 geen auto besturen. Ook 
hebben vrouwen daar nog maar relatief kort stemrecht: pas in 2015 mochten zij bij 
verkiezingen voor het eerst hun stem uitbrengen. Een golf onder de vrouwelijke ‘allochtonen' 
in West-Europa komt langzaam op gang. 

Het fin de siècle (Frans voor 'eind van de eeuw') is een stijlperiode aan het einde van de 
negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Deze periode werd gekenmerkt door de 
ambivalente houding van de burgerij, met als gevolg een enorme groei van allerlei kunststijlen 
en -vormen. Zo was er de opmars van het impressionisme, de Jugendstil in de schilder- en 
bouwkunst, de cinematografie en de Cancan in de beeldende kunst en muziek, enzovoort. 
Deze periode bracht mensen in grote verwarring door de diverse wetenschappelijke 
ontwikkelingen, die regelmatig in strijd waren met de bestaande orde. Zo was de evolutieleer 
van Darwin in strijd met de Bijbelse opvattingen, de opkomst van het socialisme bedreigde de 
macht van de bourgeoisie en de Freudiaanse psychologie bewees dat de mens dingen in zich 
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had, die hij liever ontkende. Door deze tegenstrijdigheden was er sprake van een ambivalente 
houding onder de burgerij. Men ging de nieuwe eeuw in met zowel verwachtingen als angst. 

Deze ambivalentie leidde in de kunst tot een vlucht uit de realiteit met behulp van 
overbeschaving en luxe. Dit escapisme leidde al snel tot esthetisme, waar het dandyisme uit 
is ontstaan. Door de overmatige mooiigheid heette deze periode ook wel la belle époque (Frans 
voor 'het mooie tijdperk'). 

 

In het huishouden] 

Begin 2007 maakte de Franse arbeidseconomie Hélène Couprie de resultaten van een 
onderzoek bekend waaruit bleek dat wanneer Britse vrouwen in het huwelijk treden of gaan 
samenwonen hun huishoudelijke bezigheden met vijftig procent toenemen, terwijl die van de 
mannelijke wederhelft met negenentwintig procent afnemen. De mannen gaven als reden aan 
dat zij meenden dat vrouwen liever de controle over de huishouding willen, vrouwen zeiden 
zich eraan te ergeren dat mannen rommel niet opruimen In 2005 was de wekelijkse 
urenbelasting zorg en werk van vrouwen en mannen vanaf vijfentwintig jaar bijna gelijk: voor 
vrouwen achtenveertig uur per week en voor mannen negenenveertig uur. Vrouwen besteden 
echter veel meer uren aan onbetaald werk zoals het huishouden, de zorg voor de kinderen en 
dergelijke, terwijl mannen meer tijd aan betaald werk spenderen. Bij jonge ouders met 
kinderen onder de vijf jaar is dat verschil het extreemst: vrouwen besteden zevenenveertig uur 
per week aan onbetaalde arbeid en veertien uur aan betaalde. Bij mannen is dat drieëntwintig  
en negenendertig uur. 

In het onderwijs] 

Rond 1977 moesten scholen voor specifieke mannenopleidingen ook voor meisjes en vrouwen 
toegankelijk worden. 

In de politiek 

• Eén op de tien Vlaamse burgemeesters is een vrouw (2012). 

• Eén op de drie Vlaamse gemeenteraadsleden is een vrouw (2012).  

 

Op de werkvloer 

• Vrouwen in kaderfuncties verdienen maandelijks gemiddeld duizend euro minder dan 
mannen in deze functie (2012).  

• 70% van de vrouwen tussen vijfentwintig en negenenveertig jaar werkt voltijds, 
tegenover 94% van de mannen. Wanneer er eenmaal kinderen zijn, werkt 58% van de 
vrouwen en 93,5% van de mannen voltijds (2012).  

• Eén op zes vrouwen met een universitair diploma voert taken uit onder haar niveau. Bij 
mannen is dit één op tien (2012).  

• In Nederland is vijf op de tien vrouwen economisch zelfstandig. Bij mannen is dit zeven 
op de tien (2012).  

• Bij bepaalde organisaties is een vrouwenquotum van toepassing, met als doel het aantal 
vrouwen in topfuncties te vergroten. Sommige landen kennen een wettelijk vastgelegd 
vrouwenquotum. In Nederland bestaat een wettelijke streven voor vrouwen in de top van 
beursgenoteerde bedrijven per 1 januari 2016 van 30%. 
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Internationale Vrouwendag  
 

Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het 
gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld, meestal aan de hand van een specifiek 
thema. Internationale Vrouwendag is in de twintigste eeuw ontstaan doordat vrouwen 
opkwamen voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid en kiesrecht. In 1911 
werd de Vrouwendag internationaal voor het eerst gevierd, in 1912 voor het eerst in 
Nederland. 

Op 8 maart 1908 vond in New York de eerste staking door vrouwen plaats. De staking was 
gericht tegen de slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie en is beroemd geworden 
door onder meer de poëtisch verwoorde eis van de vrouwen: ‘brood en rozen’. 

De staking was het prille begin van de strijd voor de vrouwenemancipatie en tegen de 
ongelijkheid. In 1910 deed de Duitse socialiste Clara Zetkin (1857-1933) tijdens de 
Internationale Vrouwenconferentie, een conferentie voor socialistische vrouwen, in 
Kopenhagen het voorstel om 8 maart uit te roepen tot Internationale Vrouwendag. Deze datum 
werd echter niet overal aangehouden. In Nederland werd de eerste Vrouwendag gevierd op 12 
maart 1912. 

In 1917 brak op 8 maart opnieuw een staking uit vanwege de slechte arbeidsomstandigheden 
in de textielindustrie, nu in het Russische Sint Petersburg, onder leiding van de revolutionaire 
Aleksandra Kollontai. Mede als gevolg hiervan verkoos het Internationale Vrouwensecretariaat 
van de Communistische of Derde Internationale in 1921, 8 maart definitief tot datum van de 
Internationale Vrouwendag. 

Gedurende de hele Koude Oorlog heeft deze viering in de landen van het NAVO-pact in een 
verdacht daglicht gestaan door haar van oorsprong socialistische grondslag. In veel 
kapitalistische landen werd de dag dan ook niet algemeen gevierd of zelfs maar erkend. 

Sinds in de jaren zestig de tweede feministische golf op gang kwam, wordt de Internationale 
Vrouwendag weer volop gevierd, meestal met demonstraties, bijeenkomsten en conferenties. 
Vrouwen uit alle landen, gezindten en politieke stromingen nemen deel. In 1978 werd de 
Internationale Vrouwendag door de Verenigde Naties erkend. In nog maar een enkel westers 
land heerst weerstand tegen ‘de achtste maart’. 

In Nederland viert een grote verscheidenheid aan vrouwengroepen en vrouwenorganisaties 8 
maart op veel verschillende manieren. Het doel is aandacht te vragen voor thema’s zoals 
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economische zelfstandigheid, empowerment, seksueel geweld, zorg en arbeid, discriminatie 
en racisme. 

Solidariteit en strijdbaarheid van vrouwen, dat is waar Internationale Vrouwendag voor 
staat. 
Doorgaans wordt Internationale Vrouwendag georganiseerd rondom een thema of actualiteit. 
1911: 
De allereerste viering van Vrouwendag Internationaal 
1912: 
De allereerste Internationale Vrouwendag in Nederland. 
Nu zijn de meningen verschillend over de specifieke datum maar in 1922 werd 08 maart als 
datum gekozen. 
Rusland of de Verenigde Staten? Waar begon het nou werkelijk? 
08-03-1908: 
Staking van textielarbeiders in New York,  vanwege de slechte werkomstandigheden 
08-03-1917: 
De grote vrouwenstaking in Sint Petersburg, Rusland 
 
Wel is duidelijk dat in 1910 werd besloten om een jaarlijkse Internationale Vrouwendag te 
gaan houden. Het was Clara Zetkin (1857-1933) die samen met andere socialistische vrouwen 
besloot om in 1907 een Internationale Vrouwenconferentie te gaan organiseren. 
Deze conferentie vond plaats in Stuttgart en zeer uitgekiend, want de dag erna zou de Tweede 
Internationale plaatsvinden. Zij wilde daar een motie indienen die partijen verplichtten om 
voor zowel het mannen- als vrouwenkiesrecht te strijden. Deze motie werd aangenomen. 
  
In 1910 werd in Kopenhagen de tweede vrouwenconferentie gehouden. In de praktijk kwam 
er maar weinig terecht van het vrouwenkiesrecht; niemand zette ze zich er hard voor in. 
Clara Zetkin besloot tijdens deze vrouwenconferentie dat er dan maar jaarlijks een 
internationale vrouwendag gehouden moest worden, zodat de stemmen van vrouwen niet 
verloren zouden gaan. 

 
In 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit en toch werd de Internationale Vrouwendag wél 
gehouden. Tijdens deze Vrouwendag werd met name gesproken over het beëindigen van de 
oorlog. De strijd voor vrede was begonnen. 
  
In 1921 stelde het Internationale Vrouwensecretariaat voor om een vaste datum te kiezen voor 
de vrouwendag. Het werd 08 maart. Juist vanwege de stakingen en demonstraties in Sint 
Petersburg. In Rusland was het een officiële communistische dag; de herdenking van de 
algemene werkstaking en  het begin van de revolutie. In Nederland werd in 1912 de eerste 
Internationale Vrouwendag gehouden. Dit werd georganiseerd door de Sociaal-Democratische 
Vrouwenclubs. Het blad De Proletarische Vrouw kwam toen uit met een speciaal 
feestnummer. 
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Vrouwenrechten 
 

Het is nog niet zo lang geleden dat voor vrouwen in Nederland geldt dat het enige recht het 
aanrecht is. Hoe veranderen ze die rol van moeder en huisvrouw door de jaren heen in een 
meer onafhankelijke?  
Klussen als het plegen van overvallen en het omleggen van de vijand zijn tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in eerste instantie niet voor vrouwen weggelegd. Zij ondersteunen het verzet 
vooral binnenshuis met het helpen van onderduikers of het vervalsen van identiteitsbewijzen. 
Toch sluiten ook jonge moedige vrouwen zich aan bij het gewapend verzet. Zij moeten 
beslissen over leven en dood. Met de angst en de nachtmerries die daarbij horen, maar in de 
volle overtuiging dat het moet.  

Dat vrouwen hun mannetje staan tijdens de bezetting laat hun rol in het verzet goed zien. Na 
de oorlog blijken deze dappere vrouwen ook van pas te komen. Nederland moet een nieuwe 
krijgsmacht opbouwen en deze verzetsvrouwen kunnen daarbij helpen. Het Nederlandse 
Departement van Oorlog denkt in 1943 al aan een apart vrouwenkorps. Dit naar Brits en 
Amerikaans voorbeeld, waar vrouwen al onderdeel van het leger uit maken. In 1944 is het zo 
ver: de Marine Vrouwen Afdeling (de MARVA) wordt opgericht. De vooroordelen over 
vrouwelijke militairen zijn al vanaf het begin van toetreding tot de krijgsmacht aanwezig. 

De Oranjeleeuwinnen bewijzen dat vrouwen inmiddels helemaal meedoen in de voetbalwereld. 
Toch komt het vrouwenvoetbal in Nederland wat moeizaam op gang in de jaren na de Tweede 
Wereldoorlog. Hoewel er onder vrouwen grote animo is voor eigen voetbalclubs, ziet de KNVB 
maar niets in deze ontwikkeling. De bond staat pas in 1971 het vrouwenvoetbal officieel toe. 
De bakermat ervan ligt in het Zeeuwse Kapelle. Daar wordt 1968 de Eerste Zeeuwse Dames 
Voetbal Vereniging opgericht. Van heinde en verre komen voetbalsters naar de Zeeuwse club 
en er ontstaat een ware ‘wilde’ bond met vrouwenclubs. De vrouwen zijn aan de bal.  

Ongeveer een derde van de huwelijken eindigt vandaag de dag in een scheiding. In de jaren 
60 is het nog een stuk lastiger een huwelijk ongedaan te maken dan nu. De Nederlandse 
echtscheidingswet stamt in die tijd uit 1938 en is vrij conservatief. Het huwelijk is een binding 
van God en kan niet door de mens ontbonden worden. De kerk erkent maar één reden om het 
huwelijk te ontbinden: overspel. Hierdoor zoeken steeds meer stellen hun uitweg in de 'grote 
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leugen': een van echtgenoten neemt de schuld op zich en verklaart voor de rechter vreemd te 
zijn gegaan. Dit is vaak de man. De 'schuldige' heeft namelijk geen recht op een financiële 
compensatie en vrouwen zitten dan vaak nog thuis. Eind jaren zestig vindt minister van 
Justitie Carel Polak dat het afgelopen moet zijn met deze ouderwetse regeling. Na fel debat 
krijgt hij een wetswijziging erdoor die scheiden makkelijker maakt. De cijfers laten de nood 
zien: van 15.000 in 1972 verdubbelt het aantal bijna naar 26.000 in 1980. 

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog verandert het boerenleven flink. Om die vernieuwingen 
door te voeren wordt de Commissie Streekverbetering opgericht. Zowel het boerenbedrijf als 
het huishouden moet moderner. Doordat de boerinnen vaak in gesloten dorpen leven, komt 
de emancipatie daar wat traag op gang vindt de commissie. Het leven van boerinnen dient 
niet langer te draaien om de drie K’s: keuken, koeien en de kinderen. Ze kunnen ook best een 
steentje bijdragen in het bedrijf. Er volgt advies op allerlei gebied. Zo leren ze bloemschikken, 
discussiëren en krijgen ze een lesje in financiën. 

De Dolle Mina’s strijden in de jaren zeventig voor gelijkberechting tussen man en vrouw. Wat 
niet veel mensen weten is dat de aanzet hiervoor wordt gegeven door drie mannen: Michel 
Korzec, Alex Korzec en Huub Philippens. Dit wel met hun vriendinnen Dunja Verweij, Rita 
Hendriks en Anne Marie Vankan. Het begint allemaal in 1969. Een groepje studenten bezet 
het Maagdenhuis, het bestuurlijke centrum van de Universiteit van Amsterdam, in de hoop 
meer democratie en medezeggenschap af te dwingen. De bezetting eindigt in een heftige 
ontruiming met juridische processen tot gevolg. Wanneer de vrouwen stelselmatig lagere 
boetes dan de mannen krijgen schiet dit in het verkeerde keelgat bij het zestal. Hier moet iets 
aan gedaan worden. Ze gaan de barricades op om gelijke straffen af te dwingen.  

Onder het motto ‘met je onderdrukker ga je niet naar bed’ weren vier radicaal-
feministische vrouwen eind jaren zeventig mannen uit hun leven en besluiten lesbisch ‘te 
worden’. Ze stichten een woongroep in het gekraakte Handelsblad-gebouw achter de Dam in 
Amsterdam. Ze noemen zichzelf de Keizerinnen, wonen samen en delen alles: de keuken, de 
klerenkast en de slaapkamer. Maar de idealen vervagen al snel en er ontstaan spanningen. 
‘Dan sta je na een etentje in je eentje alles af te wassen en dan mag je ook nog eens niet naar 
bed met je onderdrukker.’ Na anderhalf jaar barst de bom en gaat ieder zijn eigen weg. Dat 
was het dan met deze radicaal-feministische groep. De een is na afloop weer hetero, de ander 
nog bi of lesbisch. 

Hetzelfde loon en dezelfde rechten als de mannen: dat is waar de vrouwen in de sigarenfabriek 
Champ Clark in het Groningse Nieuwe Pekela in 1969 voor strijden. Wanneer de directie een 
loonsverhoging weigert leggen de vrouwen het werk neer. Het is de eerste vrouwenstaking voor 
gelijke rechten. En dat zonder de steun van een vakbond.  

Het volwassenenonderwijs is in de jaren zeventig nog erg gericht op mannen. De lessen vinden 
vaak in de avond plaats en dan worden vrouwen geacht voor de kinderen te zorgen. Directeur 
Anton Remmers gooit in het Noord-Hollandse dorpje Middenmeer het roer om. Hij start in 
1975 de eerste moedermavo en neemt meer dan honderd vrouwen mee terug naar de 
schoolbanken. De moedermavo zal in een jaar uitgroeien tot een begrip. De vrouwen kunnen 
bijleren op een tijdstip dat zij wél kunnen om uiteindelijk het mavodiploma behalen. 
De opleiding betekent voor veel vrouwen een stap in de goede richting. Ze studeren na de 
mavo verder. Bron: NPOfocus.  
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Brood en rozen  
 

 

 

 

Vrouwen trekken door de straten 
’t lijkt wel of de zon verrees 
in miljoenen doffe keukens 
in duizend maffe ateliers 
al die vrouwen hebben eind’lijk 
voor hun vrijheid nu gekozen 
en zij zingen: geef ons brood 
maar geef ons voortaan ook eens rozen. 
 
Vrouwen trekken door de straten 
uitgestapt uit het gareel 
zij verlangen van de kansen 
in het leven ook hun deel 
een gareel is goed voor ossen 
maar voor mensen uit den boze 
ja, wij willen brood natuurlijk 
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maar we willen ook graag rozen. 
 
Vrouwen trekken door de straten 
’t gaat ook om de man z’n recht 
die precies als al die vrouwen 
om de broodvraag blijft geknecht. 
’t leven is niet om te zwoegen 
in een sleur, dat uitzichtloze 
ook een hart kan soms verhongeren 
geef ons brood, maar geef ook rozen 

 

 

1978, Cobi Schreier  
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Dolle Mina 
Dolle Mina was een feministische groep en beweging, die in 1969 voortkwam uit de 

Socialistische Jeugd en actie voerde voor gelijkberechtiging tussen man en vrouw tussen 1970 

en 1978.  

In de eerste feministische golf, van ongeveer 1880-1925, streefden feministen naar actief en 
passief stemrecht voor vrouwen en toegang tot hogeschool en universiteit. Deze actiebeweging 
viel grotendeels stil nadat de hoofddoelen waren bereikt en door de economische crisis rond 
1930. In de oorlogsjaren 1939-1945 veranderde het denken over de rol van de vrouw sterk en 
werden ze bijvoorbeeld in landen als Groot Brittannië, Duitsland of de Verenigde Staten 
ingezet in fabrieken om mannen die in het leger dienden te vervangen. In de naoorlogse jaren 
werd de klok weer gedeeltelijk teruggedraaid. Vrouwen die in fabrieken werkten werden naar 
huis gestuurd, ze werden uit vakbonden en andere maatschappelijke organisaties gezet en de 
nieuwe moraal was dat vrouwen in de regel niet geacht werden buitenshuis te werken, maar 
gelukkig werden door thuis onbetaald voor hun echtgenoot te zorgen, de kinderen op te voeden 
en het huishouden te organiseren. In Nederland werden werkende vrouwen ontslagen zodra 
ze trouwden, voor ambtenaren was dit wettelijk geregeld. In Nederland konden getrouwde 
vrouwen niet zelfstandig wettelijke handelingen verrichten zoals het sluiten van een contract 
(handelingsonbekwaamheid). 

In de jaren zestig ontstond vooral in westerse landen onder vrouwen wereldwijd opnieuw een 
feministische beweging, uit onvrede met de maatschappelijke positie en mede door de 
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anticonceptiepil die het sturen van zwangerschappen mogelijk maakte. Deze actieperiode 
wordt d tweede feministische golf genoemd en in Nederland was actiegroep Dolle Mina daar 
een belangrijk en bekend onderdeel van. 

In najaar 1969 waren de initiatiefnemers Dunya Verwey, Michel Korzec, Alex Korzec en Rita 
Hendriks. Kort daarna sloten onder meer Anne Marie Philippens en haar man Huub zich aan. 
Dolle Mina's van het eerste uur waren onder meer Nora Rozenbroek, Friedl Baruch, Claudette 
van Tricht, Selma Leydesdorff, Marjan Sax, Miklos Racz en Loes Mallée, en Henriëtte Schatz. 
Tijdens de Maagdenhuisbezetting eerder dat jaar was het Dunya Verwey opgevallen dat het 
vooral de mannenactivisten waren die het woord voerden. Selma Leydesdorff zag dat alleen de 
vrouwen broodjes smeerden. Rond dezelfde tijd werden Nora Rozenbroek, Rita Hendriks en 
haar man Alex Korzec in hun dagelijks werk en leven geconfronteerd met de praktische 
gevolgen van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. 

Dolle Mina wist met ludieke publieksacties de aandacht te vestigen op de ongelijke 
rechten van man en vrouw. Sinds oktober 1968 bestond de groep Man Vrouw 
Maatschappij, een met de PvdA sympathiserende actiegroep die op het parlement en het 
openbaar bestuur invloed wilde uitoefenen om de rechten van de vrouw en haar positie 
in de maatschappij te verbeteren. De oprichters van Dolle Mina zagen MVM als een 
conformistische club die te veel deel uitmaakte van de gevestigde orde en koos voor 
andere doelen en methoden. Sommige Dolle Mina-leden vonden MVM ook te 
reformistisch: zij zagen zichzelf als leden van een nieuwe 'basisbewegingen' die een meer 
fundamentele verandering van de samenleving beoogde. Er zou volgens hen een 
democratische socialistische maatschappij moeten komen. Allerlei groepen onder in de 
samenleving (de basis) moesten daarin gemobiliseerd worden. Deze basisgroepen-
strategie was de lijn die op dat moment ook door de studentenbeweging (met onder 
anderen Ton Regtien) was uitgezet. 

De Amsterdamse groep dacht allerlei acties uit met veel gevoel voor publiciteit. De eerste 
actie was op 23 januari 1970 de bezetting van Kasteel Nijenrode, waarin de Business 
School was gevestigd die tot op dat moment vrouwelijke studenten weigerde tot de 
opleiding. Het College van Bestuur van dit instituut werd streng toegesproken door Nora 
Rozenbroek. Dezelfde dag werd deze actie afgesloten met een openbare korset-
verbranding bij het standbeeld van Wilhelmina Drucker (naar wie de naam Dolle Mina 
verwijst), in navolging van de feministes uit de eerste golf die in het openbaar hun 
korsetten verbrandden. Dat haalde alle kranten en 's avonds werd er het 
actualiteitenprogramma Brandpunt melding van gemaakt, waarbij Rita Hendriks 
waarschuwende woorden sprak voor alleen lopende mannen op straat. 

Op 24 januari 1970 begon de tweede actiedag met een groep die voor het stadhuis in 
Amsterdam een bruidspaar toesprak met een parafrase op Vondels ‘waar werd oprechter 
trouw’. Dit is door de VPRO opgenomen. Vervolgens trok het groepje door de stad om met 
roze linten mannen-wc's (krullen) dicht te binden (er waren geen openbare toiletten voor 
vrouwen) om 'plasrecht' te eisen. Er werd een minicrèche op het Beursplein opgericht, 
waarna de groep Dolle Mina's door de Amsterdamse binnenstad trok, mannen nafluitend 
en naroepend zoals vrouwen vaak op straat overkwam. 

Op 20 februari 1970 viel een groep de kantoren van de De Geïllustreerde Pers binnen 
onder het motto 'Er zit een luchtje aan de damesbladen'. De uitgever verzorgde onder 
andere de distributie van het tijdschrift  Margriet. Op de redactie van Margriet werd met 
luchtverfrissers gespoten en men eiste dat het blad de vrouw niet meer diende 'zoet te 
houden met knusse rubriekjes, recepten en romantische verhalen'. 

Selma Leydesdorff had archieven bestudeerd en gevonden dat de bijnaam van Wilhelmina 
Drucker – de socialistische feministe uit de eerste feministische golf – 'IJzeren Mina' was. Nora 
Rozenbroek, die bijna dagelijks langs het Amsterdamse standbeeld voor Wilhelmina Drucker 
in Amsterdam-Zuid fietste, opperde de vrouwvriendelijkere variatie Dolle Mina. Eerder werden 
namen als 'Barbarella' en 'Dulle Griet' voorgesteld, maar het werd 'Dolle Mina', een icoon voor 
een moderne levensstijl. De herkomst van deze naam is overigens niet onbetwist: Dolle Mina-
oprichter Michel Korzec bestrijdt dat Selma Leydesdorff de naam zou hebben bedacht.  
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De acties maakten een golf van publiciteit los, niet alleen in Nederland maar ook in de 
internationale pers. Om de stroom van sympathiebetuigingen en aanmeldingen van mensen 
die ook actief wilden worden te verwerken moest in het 'actiecentrum', de zolderverdieping 
van het huis waar Rita Hendriks en Alex Korzec woonden, een permanente telefoondienst 
worden opgezet. De vrouwen (en mannen) werd aangeraden in hun plaats eigen afdelingen op 
te richten en dat gebeurde inderdaad in allerlei delen van het land. De vele creatieve acties 
waren voor de pers steeds weer aanleiding over Dolle Mina, haar meningen en doelen te 
berichten. 

In de weken en maanden die volgden werden overal acties gehouden door verschillende Dolle 
Mina-groepen in het land. Die gingen gepaard met interviews in plaatselijke kranten. Op 
allerlei bijeenkomsten verschenen actievoersters. Dolle Mina ontvoerde tijdens Cine-
missverkiezing in Utrecht de cineast Pim de la Parra naar de raadskelder onder het Utrechtse 
stadhuis. De Telegraaf bracht naar aanleiding van deze ontvoering groot op de voorpagina het 
bericht 'Dolle Mina ontvoert mannen'. Een van de bekendste foto's werd die van een inval op 
een gynaecologencongres van Dolle Mina's met een blote buik waarop geschreven stond 'baas 
in eigen buik'. Dolle Mina's uit Amsterdam reisden stad en land af om te komen spreken op 
avonden die door afdelingen of buurthuizen werden georganiseerd. Ook verschenen ze op de 
Vrije Universiteit van Brussel en op een avond van de Volksunie in Antwerpen. Naderhand 
volgden allerlei televisieoptredens in Nederland en in Duitsland. Op initiatief van Nestle ging 
een groep Dolle Mina's naar Bonn, de toenmalige hoofdstad van de Bondsrepubliek. Daar 
werden ze op een boot op de Rijn samen gebracht met politici, bladenmakers en vooral 
vrouwen die vanuit Duitsland contact hadden gezocht met Dolle Mina in Amsterdam. 
Verslagen daarvan kwamen op de Duitse televisiezender en in de grote geïllustreerde bladen. 
Dolle Mina's maakten in samenwerking met Renate Rubinstein een grote bijlage voor het 
damesblad Margriet. Hun eigen blad, Evolutie, een dwars blad, met dezelfde titel als het 

tijdschrift van Wilhelmina Drucker, werd op straat verkocht. 

Michel Korzec bracht in de zomer van 1970 een bezoek aan de Verenigde Staten, waar hij 
kennismaakte met de net opgerichte Women's Liberation Movement (Women's Lib) en de Black 
Power movement van onder anderen Angela Davis. Zo maakte hij kennis met de 'self-
consciousness-raising'-methode uit de Amerikaanse vrouwen- en burgerbeweging, waarbij 
lotgenoten zich in kleine groepen verzamelen en door het uitwisselen van ervaringen 
persoonlijk gesterkt worden (empowerment). Berichten over deze methoden sijpelden op 
meerdere manieren de verse emancipatie- en feministische beweging binnen en leidden er 
binnen Dolle Mina mede toe dat vrouwen mannen vroegen zich terug te trekken, of nieuwe 
groepen oprichtten, om effectiever te kunnen werken. Een andere reden voor dit verzoek was 
dat ook de mannen in Dolle Mina relatief vaak, relatief luid het woord voerden en relatief vaak 
een relatief groot aandeel aan beslissingsprocedures hadden. 

Voorstanders van abortus demonstreren in 1974 op het Binnenhof in verband met stappen 
van de regering tegen de Bloemenhovekliniek. Een vrouw heeft ‘baas in eigen buik’ op de rug 
gespeld. In de cartoon is een zwangere minister Van Agt te zien. Die heeft een grote rol gespeeld 
in pogingen om abortus strafbaar te houden. 

In Nederland waren verschillende deelgroepen actief. Veel succes had de 'abortus-groep' die 
actie voerde voor legalisering van abortus. Actief daarin was onder anderen Hennie de Swaan. 
Ook was er 'Broodje mee', dat overblijfmogelijkheden voor kinderen wilde bevorderen. De 
fotografe Eva Besnyö vervulde een belangrijke functie binnen de actiegroep. In 1974 werd voor 
de legalisering van abortus de afzonderlijke actiegroep Wij Vrouwen Eisen opgericht.  
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Tegen april 1970 telde Dolle Mina 1630 leden. Voor de meeste aanhangers was Dolle Mina in 
de eerste plaats de belichaming van hun gevoelens van onvrede over de positie van de vrouw 
en niet, zoals een aantal leden van de kerngroep wilde, een marxistische vrouwenorganisatie: 
'Een bewuste meid is een parel in de klassenstrijd'. Dit werd duidelijk op het eerste landelijke 
Dolle Mina-congres in april 1970: de meerderheid van de congresgangers was toen niet 
gewonnen voor een links programma. Desalniettemin kwam meer nadruk op politieke scholing 
volgens socialistische beginselen te liggen en het van binnenuit veranderen van 'de basis' op 
marxistische grondslag. De sterke socialistische lading die een aantal leden aan de actiegroep 
wilde geven leidde tot steeds meer onvrede bij veel Dolle Mina's van het eerste uur. Het tweede 
landelijke congres, in april 1971, is geëindigd in een onbesliste richtingenstrijd tussen 
vrouwenthema's en de seksetegenstellingen enerzijds en de socialistische maatschappelijke 
tegenstellingen en de klassenstrijd anderzijds. In een vergadering die kort na dit congres in 
Amsterdam werd gehouden, haakte een flink aantal Dolle Mina's officieel af. 

Na enige tijd ging de Amsterdamse groep naar mogelijkheden zoeken om de beweging te 
organiseren. Er werden congressen georganiseerd waarin de tegenstellingen tussen de meer 
anarchistische en de marxistische stromingen aan de orde kwamen en waar afdelingen uit 
het land ageerden tegen de 'centrale leiding' in Amsterdam die door mannen gedomineerd zou 
worden. Rond 1972 ontstonden uit Dolle Mina andere feministische groepen en afsplitsingen 
zoals Paarse September, bestaande uit lesbiennes met als woordvoerster Maaike Meijer, het 
Vrouwenkollektief  met Anneke Van Baalen en het  Vrouwenhuis (een leegstaande technische 
school aan de Nieuwe Herengracht, Amsterdam). Veel aanhangers sloten zich aan bij 
vrouwenpraatgroepen en / of werden actief in andere organisaties. Dolle Mina als groepering 
schoof hierdoor naar de achtergrond maar haar gedachtegoed, analyses en methoden werden 
verder ontwikkeld en uitgedragen in een veel bredere beweging. 
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Een van de laatste grote activiteiten was de actiedag 'Op de Vrouw Af', een samenwerking 
tussen enkele vrouwenbladen, Man Vrouw Maatschappij en Dolle Mina, met een poster van 
Opland. Het actiekarakter liep in 1977 ten einde maar de groepen die uit Dolle Mina 
voortkwamen zijn nog vele jaren actief doorgegaan. Voorbeelden zijn het 
radioprogramma Hoor Haar (VARA), Marie wordt Wijzer (om meisjes door te laten leren) en 

Germaine Groenier met haar radioprogramma's over seks en jongeren. Directe resultaten van 
Dolle Mina zijn de opzet van de Emancipatieraad en het voortbestaan van de 
Bloemenhovekliniek. Indirecte resultaten zijn talloos, waaronder een andere Abortuswet, het 
ontstaan van het universitaire vak Vrouwengeschiedenis en het veel latere initiatief Women 
on Waves.   

 

 

In 1971 startte Man Vrouw Maatschappij de actie Marie wordt wijzer. Deze was gericht op de 
onderwijsdeelname van meisjes. 
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Wilhelmina Drucker 
Wilhelmina Drucker (geboren als Wilhelmina Elizabeth Lensing, Amsterdam, 30 september 
1847 - aldaar, 5 december 1925) was een Nederlands politicus, een van de eerste Nederlandse 
feministen, schrijfster en vredesactiviste. Ze schreef behalve onder haar eigen naam ook onder 
de pseudoniemen Gipsy, Gitano en E. Prezcier.  

Drucker was de jongste van de twee buitenechtelijke dochters van modiste Constantia 
Christina Lensing (1815-1902) en Louis Drucker (1805-1884), een bankier van Duitse 
afkomst. Hoewel haar vader weigerde met haar moeder te trouwen of de twee meisjes als zijn 
wettige kinderen te erkennen, stonden zij op school en in de kerk wel onder de naam Drucker 
ingeschreven. Drucker groeide op in vrij armoedige omstandigheden, al droeg haar vader in 
beperkte mate bij aan het levensonderhoud van de kinderen. Haar moeder verdiende een karig 
loon als naaister en Drucker en haar zuster Louise moesten al op jonge leeftijd aan de slag 
als wollennaaister. 

Haar vader ging later samenwonen met Therese Temme, met wie hij nog zes kinderen kreeg. 
Deze kinderen hoefden echter niet te werken en de jongens kregen de mogelijkheid te 
studeren. Toen Drucker tweeëntwintig jaar was trouwde haar vader met deze vrouw en 
erkende hij de zes kinderen als de zijne. Daarmee werden ze geëcht en dus ook zijn wettelijke 
erfgenamen. Louise, Wilhelmina en de andere buitenechtelijke kinderen van Louis Drucker 
zouden echter geen aanspraak kunnen maken op een vaderlijk erfdeel. 

De achterstelling en tegenwerking die Drucker in haar jeugd als buitenechtelijk kind 
ondervond, vormden een motivatie voor haar feministische activiteiten. Drucker woonde vanaf 
1886 vergaderingen bij van de Sociaal-Democratische Bond, staatkundige vereniging De Unie, 
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de Nederlandsche Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht en de vrijdenkersvereniging De 
Dageraad. Het werk van Multatuli was een grote inspiratiebron voor haar en voor veel andere 
vrouwen verbonden met de Dageraad. Het socialisme had een vormende invloed op Drucker, 
hoewel zij niets zag in de klassenstrijd. Ze werd dan ook geen lid van de Sociaal-Democratische 
Bond. 

Haar vader overleed in 1884. Drucker en haar zuster Louise was maar een klein deel van de 
erfenis toebedacht, terwijl de 'echte' kinderen een vermogen toekwam. Om hun oudste 
halfbroer, de liberale politicus en hoogleraar Hendrik Lodewijk Drucker, onder druk te zetten 
schreef ze met haar zus Louise onder de pseudoniemen G. en E. Prezcier de roman George 
David (1885), waarin zij Hendrik Lodewijk Drucker verantwoordelijk stelden voor de dood van 

zijn halfbroer van moederszijde. Het boek was ook een aanklacht tegen de dubbele moraal 
van hun vader, die kinderen uit een relatie met een rijkere vrouw wel erkende en die uit een 
eerdere relatie niet. 

Therese Temme, de vrouw van hun vader, had volgens hen hun vader ingepalmd en haar 
oudste zoon George David verwaarloosd. Zij was in 1855 in Amsterdam komen wonen, en 
woonde met haar zoontje George David op verschillende adressen voordat ze twee jaar later 
introk bij Louis Drucker op de Doelenstraat. George David werd in de kost gedaan bij een 
schoenmaker op de Kromboomsloot bij de Nieuwmarkt, waar hij het schoenmakersvak leerde. 
In 1869, na de geboorte van vijf kinderen, trouwde Temme met Drucker, die met zijn gezin 
naar Voorschoten verhuisde. George David bleef achter in Amsterdam. Toen George negentien 
jaar oud was verhuisde de schoenmaker met zijn gezin en ging George zelfstandig wonen. Op 
een februari-ochtend in 1878 werd zijn lijk gevonden in het water van de Ringvaart bij 
Watergraafsmeer. Het bleef onduidelijk of hij in het donker per ongeluk te water was geraakt 
of zelfmoord had gepleegd. Volgens de zussen had Hendrik Lodewijk Drucker kort voor die 
mogelijke zelfmoord met zijn halfbroer George David een ontmoeting gehad. 

De schrijfsters hadden hun boek gemodelleerd naar Multatuli’s Max Havelaar. Ook hier voert 
de hoofdpersoon een strijd voor recht en waarheid, is het taalgebruik recht voor zijn raap, 
wordt er gespeeld met realiteit en fictie, worden de lezers meermalen verzekerd dat er nog 
meer bewijzen liggen, en wordt er gedreigd die openbaar te maken. Aan het eind van het boek 
- daar waar Multatuli zich richt tot de koning - leggen de zussen hun aanklacht in de hand 
van ‘mannen uit oude en fiere geslachten’. 

Het boek werd zeer slecht ontvangen door de kritiek, ‘levend Hollandsch’ zoals de Max 
Havelaar was het niet. Ondanks dat werd het boek goed verkocht; in 1886 werd nog een 
tweede druk uitgebracht. Ook verscheen er een verkorte Duitse vertaling. Hendrik Lodewijk 
Drucker was zeer gebelgd over het boek. In een poging om alle kritiek te doen stoppen kocht 
hij de gehele oplage van het boek op en vernietigde die. Slechts één exemplaar overleefde en 
is nu te vinden in de universiteitsbibliotheek van de UVA. Andere zeer militante publicaties 
tegen de wettige erfgenamen van hun vader volgden, maar zonder direct resultaat. Wilhelmina 
en Louise Drucker begonnen een rechtszaak tegen hun halfbroer. 

Wilhelmina Drucker bezocht de vergaderingen van de socialisten in het Volkspark te 
Amsterdam. Daar ontmoette ze Joan Nieuwenhuis, die redacteur was van het Groninger 
Weekblad (later omgedoopt tot Radicaal Weekblad) dat tijdens de vergaderingen te koop werd 
aangeboden. Drucker ging voor dit blad schrijven. In haar eerste bijdrage in 1887, wordt 
Multatuli de ‘kolossus van het woord’ genoemd en voorspelde ze dat Dekker een waardig 
opvolger zou krijgen: ‘Multatuli's doodgezwegen strijd bracht Domela Nieuwenhuis voort, na 
de man van het woord, de man van de daad’. Eind 1888 was er een wedstrijd voor de beste 
oorspronkelijke novelle die als feuilleton zou worden gepubliceerd in het blad. De winnaar 
was Mammon, een Kerstavond in het rijk Fantasio, van de hand van Drucker onder het 

pseudoniem Gipsy. Daarin stelde ze vele misstanden in de samenleving aan de kaak. Haar 
directe taalgebruik veroorzaakte veel misbaar. Joan Nieuwenhuis wilde van die kritiek niets 
weten en hij nam Drucker op in de redactie van het blad. 

Nieuwenhuis zorgde er ook voor dat Drucker in contact kwam met haar halfbroer professor 
Hendrik Lodewijk Drucker. Zo konden ze in 1888 een minnelijke schikking bereiken. 
Uiteindelijk kregen Drucker en haar zuster Louise het hun toekomende erfdeel en werden ze 
financieel onafhankelijk. 
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Door de schikking kon Drucker zich na 1888 verder zonder geldzorgen wijden aan de politiek. 
Ze richtte, samen met andere vrouwen uit radicale en socialistische hoek, het weekblad voor 
vrouwen en meisjes De Vrouw op. In 1889 richtte Drucker met vrouwen uit de kringen van 
de Sociaal-Democratische Bond de Vrije Vrouwen Vereeniging (VVV) op, waaruit zich in 1894 
de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht ontwikkelde, die politiek neutraal was. 

Op 5 december 1889 las Drucker op de maandelijkse ledenvergadering van de VVV uit 
Multatuli’s Minnebrieven de achtste geschiedenis van gezag voor. Dat was de parabel over het 
melkmeisje Thugater (Grieks voor dochter), dat door de mannen in haar gezin dom wordt 
gehouden en dat niets mag leren, weten, begrijpen en begeren, omdat dat zondig zou zijn voor 
vrouwen. Deze parabel zou ze gedurende haar verdere loopbaan nog vele malen gebruiken om 
haar gehoor te overtuigen en haar feminisme uit te dragen. 

In 1891 nam Drucker als afgevaardigde van de VVV deel aan het congres van de Tweede 
Internationale in Brussel. Op dit congres diende ze samen met afgevaardigden uit Duitsland, 
Oostenrijk en Italië een resolutie in waarin socialistische partijen uit alle landen opgeroepen 
werden het streven naar volledige juridische en politieke gelijkheid van mannen en vrouwen 
in hun programma's op te nemen. Het congres aanvaardde deze resolutie. 

 

Wilhelmina Drucker 

 

In 1893 richtte Drucker samen met haar rechterhand Theodore (Dora) Hayer het weekblad 
Evolutie op, dat tot 1926 zou blijven bestaan. Ze gaf lezingen door het hele land, was 
betrokken bij de oprichting van enkele vakverenigingen voor vrouwen en werd in 1897 lid van 
de nieuw opgerichte Vereeniging Onderlinge Vrouwenbescherming (OV) om de belangen van 
de ongehuwde moeder en haar kind te behartigen. Drucker vond dat de OV een 
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strijdorganisatie zou moeten zijn die alle vrouwen, ongehuwd of gehuwd, met of zonder 
kinderen, zou moeten verenigen in de strijd tegen onrechtvaardige wetten en verouderde 
zeden.  

In 1902 werd Drucker secretaris van het Nationaal Comité inzake Wettelijke regeling van 
Vrouwenarbeid, dat de economische zelfstandigheid van vrouwen voorstond. Ze voerde 
vergeefs actie tegen het wetsvoorstel van het kabinet Heemskerk (1908-1913) om vrouwelijke 
ambtenaren te ontslaan als ze trouwden. De VVV brak met de Sociaal-Democratische Bond 
vanwege het recht van vrouwen op arbeid en het kostwinnerschap. De SDAP en progressieve 
liberalen zetten tot Druckers teleurstelling het streven naar algemeen 
mannenkiesrecht voorop. 

Drucker bestreed de handel in wapens en stond internationale ontwapening voor. Ook 
steunde ze dienstweigeraars.  

Drucker legde met de Vereeniging Onderlinge Vrouwenbescherming de basis voor latere 
strijdorganisaties als Blijf van mijn Lijf en Vrouwen tegen Verkrachting. De feministische 
beweging Dolle Mina, die in 1969 ontstond, werd naar een feministische variatie op de 
bijnaam van Drucker, IJzeren Mina, vernoemd.  

Eerbetoon  

Op initiatief van het Comité huldeblijk Wilhelmina Drucker werd aan de Churchill-laan in 

Amsterdam ter ere van Wilhelmina Drucker een standbeeld geplaatst met de naam ‘De vrouw 
als vrije mensch’. Het beeld is van de hand van Gerrit van der Veen . Op 23 januari 1970 werd 
bij het standbeeld van Drucker een korset verbrand door feministische actiegroep Dolle 
Mina's. 

• In veel steden en dorpen in Nederland zijn straten vernoemd naar Wilhelmina (of Mina) 
Drucker. 

• Sinds 2009 is er de Wilhelmina Drucker-leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam met 
als leeropdracht ‘De politieke geschiedenis van gender in Nederland’. Mieke Aerts was de 
eerste hoogleraar die op deze leerstoel werd aangesteld. 

• Na het verschijnen van een Dolle Mina-bijlage in het weekblad Libelle besloot de redactie 
van het blad in 1970 de Wilhelmina Druckerprijs in te stellen. Tussen 1971 en 1974 werd 
de prijs uitgereikt aan ‘een persoon, groep of instelling die zich in de daar voorafgaande 
periode verdienstelijk had gemaakt voor de verbetering van de positie van de vrouw in de 
maatschappij.’ 

 

 

Mina Kruseman  
Wilhelmina Jacoba Pauline Rudolphine (Mina) Kruseman (Velp Gld., 25 september 1839 – 
Boulogne sur Seine, Frankrijk, 2 augustus 1922) was een Nederlandse feministe, 
voordrachtskunstenaar, schrijver, actrice en zanger. 

Mina Kruseman, soms ook vermeld als Krüseman, werd in 1839 geboren als oudste van vier 
dochters van generaal[1] Hendrik Georg Kruseman (1801-1880) en Jennij Dorotheé Hermine 
Cornelie Cantzlaar (1810-1859). Zij groeide op in Nederlands Indië (het huidige Indonesië). In 
1854, ze was toen vijftien jaar, werd haar vader gepensioneerd als generaal-majoor van de 
infanterie in het Oost-Indische leger  en keerde het gezin terug naar Nederland. Na een kort 
verblijf in Den Haag vestigde het gezin zich in Ginneken, maar al in 1859, na de dood van de 
moeder, verhuisden ze naar Brussel. Mina Kruseman liet zich inschrijven op het 
Conservatorium om zang en pianolessen te volgen. In 1865 is ze enige tijd verloofd geweest 
met een zekere De Vigne van wie ze ‘belachelijk veel hield’, zoals ze in een van haar brieven 
schreef. De vader van haar verloofde wilde echter geen toestemming geven en dat betekende 
het einde van hun relatie.   
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Mina Kruseman 

Als zanger had Mina Kruseman weinig succes. In Nederland probeerde ze in 1869 als zangeres 
aangenomen te worden. Ze werd echter zowel in Amsterdam en Rotterdam als in Den Haag. 
Utrecht en Arnhem afgewezen. Na in 1870 in Parijs haar zangopleiding te hebben voortgezet 
verbleef Mina Kruseman van juni 1871 - juni 1872 in Amerika. Als artiestennaam koos ze 
Stella Oristorio di Frama. Ook hier kreeg ze echter geen kans en haar plannen mislukten 
volkomen. In 1872 keerde ze terug naar Brussel. 

Begin 1874 maakte ze een reis naar Italië en in 1877 vertrok ze naar Nederlands-Indië, waar 
ze in 1881 ging samenwonen met de bijna twintig jaar jongere schrijver, fotograaf en musicus 
F.J. Hoffman. Hij vestigde zich als fotograaf in het huis van Mina Kruseman, waar zij ook 
kamers verhuurde. Hun verhouding hielden ze geheim. Als ze beiden omstreeks 30 september 
1883 vertrekken uit Soerabaja, valt het gelijktijdige vertrek van Fritz en Mina geen enkele 
krant op. Hun naam is niet te vinden in de lijsten van vertrokken passagiers op de schepen, 
die de kranten bijhielden. Op 5 november berichtte de Soerabaja Courant, dat ‘mejuffrouw 
Mina Kruseman en onzen voormalige stadgenoot, den heer F. Hoffman’ in Singapore in het 
huwelijk zouden zijn getreden, en de krant maakte zich daar vrolijk over. Op 15 november 
berichtte De Locomotief dat Mina ook nog een kind had gekregen. Van een huwelijk was echter 
geen sprake, nergens in de huwelijksregisters in Singapore is een vermelding gevonden. Mina 
was dan ook hoogzwanger op het moment, dat zij vertrokken. Later vestigt het paar zich in 
Napels. Daar wordt later nog een tweede dochter geboren. Beide kinderen stierven op jonge 
leeftijd. Het paar vestigde zich vervolgens in Boulogne sur Seine, een voorstad van Parijs (het 
huidige Boulogne-Billancourt). Ze leefden van Hoffmans verdiensten als fotograaf en 
vioolleraar en later, nadat hij zijn werk als fotograaf verloren had, van de muzieklessen en een 
lijfrente van Mina Kruseman. Hoffman stierf in 1918. Haar gezondheid ging achteruit, ze was 
slecht ter been en kwam na 1920 haar huis bijna niet meer uit. In 1922 overleed ze op 
tweeëntachtigjarige leeftijd. 

Mina Kruseman schreef haar eerste roman, Een huwelijk in Indië, toen ze in Amerika was. Het 

werd in 1873 na veel onenigheid met uitgeverij Nijhoff uiteindelijk door deze uitgegeven. Het 
boek was een aanklacht tegen het huwelijk waar de vrouw een ondergeschikte positie ten 
opzichte van de man aannam. Om reclame voor haar boek te maken, was ze een 
voorleestournee begonnen met het hoofdstuk ’Uit het leven van een dokter’. Kruseman maakte 
zelf een toneelbewerking van Een huwelijk in Indië onder de titel De echtscheiding. Dit 

toneelstuk werd zes keer opgevoerd met Kruseman in de hoofdrol. 
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De recensenten – allemaal mannen – in de kranten waren niet erg enthousiast, maar de zalen 
zaten toch vol. Mina trok veel publiek met haar optredens. Dat gaf haar een sterke 
onderhandelingspositie bij toneelproducenten. Zo kon ze een voor haar zeer gunstig contract 
afsluiten voor Vorstenschool met de directeuren van de Nieuwe Rotterdamsche Schouwburg-

Vereeniging: voor haar honderdvijfentwintig gulden per opvoering, vijftig gulden voor haar 
leerling Elise Baart, en vijfentwintig gulden voor de auteur van het stuk Eduard Douwes 
Dekker.   

 

 

Mina Kruseman als vorstin in de Vorstenschool 

 

In 1875 speelde Mina Kruseman de hoofdrol in het toneelstuk Vorstenschool van Multatuli. 
De uitvoeringen met Mina in de hoofdrol waren een groot succes, maar ze had ruzie gekregen 
met de auteur. Ze werd echter al gauw ontslagen. Ze had zich ook ten doel gesteld niet zo 
geëxalteerd te spelen als in die tijd gebruikelijk was, dat was echter veel te hoog gegrepen. De 
opvoeringen zonder haar brachten heel wat minder op. 

In de herfst van hetzelfde jaar speelde ze samen met twee van haar leerlingen haar stuk Een 
blik in de kunstenaarswereld. 

Voordat ze naar Nederlands-Indië vertrok publiceerde Kruseman in 1877 Mijn leven, een 
verzameling brieven van en aan haar uit de periode mei 1858 - maart 1877. Het boek 
veroorzaakte opschudding. Het boek was dan ook een afrekening met Douwes Dekker, en 
verder een afsluiting van haar tijd in Nederland. Het boek kwam uit op het moment, dat ze 
naar Indië vertrok. 

In 1880, tijdens haar verblijf in Indië, speelde ze met haar leerlingen haar 
toneelstuk Cendrillon. 

Mina Kruseman wilde onafhankelijk zijn. Ze trok zich van de conventies van haar milieu 
weinig aan en zorgde door haar optreden voor veel opschudding en conflicten, niet alleen met 
haar uitgever, maar ook met Multatuli, die haar aanvankelijk waardeerde. 
Op spotprenten werd ze afgebeeld als een 'moderne Judith', die alle mannen wilde 
onthoofden. In haar optreden tijdens haar tournees, waarvan een aantal samen met Betsy 
Perk pleitte zij voor de emancipatie van de vrouw. 

Ze was tegen een huwelijk uit conventie dat ze onzedelijk vond en gelijkstelde aan prostitutie. 
Vrouwen moesten een behoorlijke opleiding krijgen en hadden recht op een fatsoenlijke 
broodwinning. In het bijzonder hield ze een pleidooi voor goede contracten voor schrijfsters en 
actrices. In 1872 schreef Kruseman (onder haar pseudoniem Stella Oristorio di Frama) een 
open brief aan de Franse auteur Alexander Dumas naar aanleiding van het verschijnen van 
zijn antifeministische boek ‘l Homme-Femme. 

Kruseman was ook pacifiste. Onder de indruk van de door de Eerste Wereldoorlog ontstane 
ellende probeerde ze een pacifistische vrouwenbeweging op te zetten. 
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Voor haar rol als feministe is Kruseman door een groot aantal gemeenten geëerd door een 
straat naar haar te vernoemen, (onder andere Arnhem, Coevorden, Delft, Enschede, Hoorn, 
Leiden, Spijkenisse, Tiel, Tilburg, Venlo, Venray, Waalwijk, Zaanstad), of een laan (Deventer, 
Vlissingen), een park (Heemskerk), een singel (Veenendaal), een weg (Tilburg) een erf 
(Dordrecht) of een hof (Voorschoten).   

 

 

 

Suze Groeneweg  
Suze Groeneweg was de eerste vrouw in de Tweede Kamer. Ze werd als Suzanna Groeneweg 
geboren op 4 maart 1875 te Strijensas in de Hoekse Waard, en overleed op 19 oktober 1940 
te Barendrecht. Ze groeide op in een landarbeidersgezin met twee zussen en twee broers. 

Haar moeder, die maar heel weinig scholing had gehad, leerde zichzelf op latere leeftijd lezen 
en schrijven. Met dezelfde gedrevenheid spoorde ze haar intelligente dochter aan om na de 
lagere school door te leren. Haar vader zag het nut er niet van in, maar liet toe dat ze naar de 
normaalschool ging, die ze van haar  veertiende tot achttiende jaar bezocht. Vanaf haar 
zestiende jaar gaf ze – als ze zelf niet naar school hoefde – les op de lagere school in haar 
geboortedorp.  
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Suze Groeneweg 

 

Suze studeerde in 1893 af en was de daarop volgende tien jaar onderwijzeres in Duivendijke 
(Zeeland), Krimpen a/d Lek, Dordrecht en aan het Rijksopvoedingsgesticht te Montfoort. In 
deze jaren werd zij veelvuldig geconfronteerd met de gevolgen van armoede en drankmisbruik 
in sociaal zwakke gezinnen. Zij ontwikkelde een sterk sociaal rechtvaardigheidsgevoel, hierin 
gesteund door haar moeder.  

In 1902 werd zij lid van de Bond van Nederlandsche Onderwijzers, van 1908 tot 1913 was zij 
bestuurslid van de Rotterdamse afdeling. In dezelfde periode was ze ook lid van de ‘Vereeniging 
tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken’; van 1920 tot 1928 was zij hoofdbestuurslid. 

In 1903 werd Suze Groeneweg lid van de SDAP. Na haar verhuizing in datzelfde jaar naar 
Rotterdam, werd zij lid van het plaatselijk afdelingsbestuur. Zij ontpopte zich als een 
enthousiast propagandiste en een uitstekende spreekster, die direct en onomwonden haar 
boodschap wist te brengen. In 1914 werd zij hoofdbestuurslid van de partij en zou dat tot 
1936 blijven. 

Hoewel Suze Groeneweg streed voor vrouwenzaken, waaronder gelijke politieke berechtiging 
van vrouwen, hield ze zich verre van de feministen en hun diverse groeperingen. Ze wilde 
werken op voet van gelijkheid met de mannen en door hen op die manier gerespecteerd 
worden. Het klopte niet met haar gevoel voor solidariteit en het nut van samenwerking om 
zich met vrouwen groepsgewijs af te zetten tegen de mannen en hun instituties. Zelf zei ze 
hierover op een SDAP-congres in 1913: ‘Mijn ervaring is, dat als de vrouwen zichzelf maar op 
de voet van gelijkheid met den man plaatsen, zij ook volkomen als gelijken erkend worden’. 

Er zat dan ook een ironisch element in het feit dat Suze Groeneweg in 1918, door middel van 
het een jaar daarvoor ingevoerde passieve kiesrecht voor vrouwen, als eerste vrouw in de 
Tweede Kamer werd gekozen, en niet  Aletta Jacobs, de president van de Vereniging voor 
Vrouwenkiesrecht. Jacobs stond op de derde plaats van de kieslijst van de Vrijzinnig-
Democratische Bond, maar ze kreeg onvoldoende stemmen om een zetel te behalen. Aletta 
Jacobs feliciteerde Suze Groeneweg wel, maar zij liet niet na op te merken in eigen kring dat 
Suze Groeneweg de benoeming te danken had aan de overdracht van stemmen van de twee 
boven haar geplaatste mannen op de kieslijst van de SDAP en dus eigenlijk niet als vrouw 
gekozen was. Ware er actief kiesrecht voor vrouwen geweest, dan had zijzelf, boegbeeld van 
een sterke vrouwenbeweging, meer kans gemaakt. Suze Groeneweg zou uiteindelijk tot 1937 
lid van de Tweede Kamer blijven. De intrede van Suze Groeneweg op het Binnenhof verliep 
niet geruisloos. Om te beginnen moest er een kleedkamer annex toilet voor haar geïnstalleerd 
worden. Die kwam er aan het eind van een gang die al gauw het ‘Groenewegje’ genoemd werd. 
Een woordspeling die tot besmuikte grappen leidde omdat het in Den Haag ook de naam van 
een straat is, die in die jaren door een rosse buurt liep.  

De mannen in de Tweede Kamer hadden uiteraard hun manieren van omgaan met elkaar, 
waar dubbelzinnige en niet fijnzinnige grapjes deel van uitmaakten. Enkelen van hen vreesden 
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dat het plezier hierin verloren zou gaan als ze zich moesten bekeren tot een hoffelijker omgang 
nu er een vrouw in hun midden kwam. Dat viel mee. Suze Groeneweg deed geen enkel appel 
op traditionele omgangsvormen tussen man en vrouw. Coquetterie was haar vreemd. Zij 
negeerde grofheid en bepaalde zich tot de zaken waarover het moest gaan. Zij verdiepte zich 
altijd degelijk in de onderwerpen die aan de orde waren. Zij was een bevlogen spreekster, die 
haar denkbeelden op een dusdanig krachtige en waardige wijze kon overbrengen, dat ze 
binnen korte tijd zeer serieus genomen werd. Zij was van vele markten thuis, maar haar 
belangstelling ging vooral uit naar het onderwijs (waaronder nijverheidsonderwijs voor 
meisjes), moederschapszorg, (arbeids)rechten voor vrouwen en drankbestrijding. 

Als lid van de gemeenteraad van Rotterdam (1919-1931) en van de Provinciale Staten van 
Zuid Holland (1919-1937) ijverde zij voor dezelfde zaken. 

Op haar initiatief kwam er in 1929 een wettelijke verlofregeling bij zwangerschap en bevalling, 
die echter – tegen de zin van Suze Groeneweg – alleen gold voor gehuwde vrouwen. 
Zij voerde actie tegen de plannen om gehuwde ambtenaressen te ontslaan. 
In 1929 ijverde zij voor de mogelijkheid om vrouwelijke burgemeesters te benoemen, hetgeen 
pas in 1931 een feit werd. Tevens werd het toen mogelijk om een vrouw te benoemen tot 
ambtenaar van de burgerlijke stand. Suze Groeneweg was de eerste vrouw die daarvan 
gebruik heeft kunnen maken: op 9 juli 1931 werd zij met algemene stemmen hiertoe benoemd. 

Hoewel zij bij het aanvaarden van de Kamerzetel haar baan als lerares opzegde, bleef zij sterk 
betrokken bij alles wat onderwijs, vooral aan kansarme kinderen, betrof. 

Zij was scherp en direct in haar werk, maar ze bleef altijd correct en bereid om zaken te 
bespreken. Bij al deze functies en activiteiten hield zij weinig tijd over voor sociale contacten. 
Zij leefde alleen. Op het persoonlijke vlak was zij bescheiden en terughoudend, maar graag 
gezien. Ze had enkele langdurende vriendschappen. 

In 1936 werd zij ziek. Deze ziekte leidde tot progressieve invaliditeit. In 1937 verliet zij de 
politiek. Op 30 augustus 1937 werd zij onderscheiden als Ridder in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw. Zij trok zich geheel terug in haar buitenhuisje in Barendrecht waar zij 
sinds 1933 woonde. Hier overleed zij op 19 oktober 1940, op vijfenzestigjarige leeftijd. 

W.H . Vliegen, een der oprichters van de S.D.A.P in 1894, en lange tijd mede Tweede Kamerlid, 
was bij haar sterfbed aanwezig. Hij sprak bij haar begrafenis: ‘Het was het einde van een leven 
dat bewogen werd door liefde voor het volk en voor de vrijheid en het bestaansrecht voor allen, 
die de begeerte in zich dragen naar een betere tijd’. 

Haar naam leeft voort in talloze straatnamen, het vormingsinstituut van de PvdA is naar haar 
vernoemd, en de Tweede Kamer herbergt een Suze Groenewegzaal. 

 

Betsy Perk   
Christina Elizabeth (Betsy) Perk (Delft, 26 maart 1833 – Nijmegen, 30 maart 1906), was een 
Nederlandse schrijfster van roman en toneelstukken. Ze was de dochter van Adrianus Perk, 
een grutterijkoopman en graanhandelaar, en Lessina Elizabeth Visser. De pseudoniemen 
onder wie ze bekend stond waren Philemon, Liesbeth van Altena en Spirito. Ze staat bekend 
als de oprichtster van de Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging ‘Arbeid Adelt’ in 1871 
en het bijbehorende tijdschrift Onze Roeping en het weekblad voor vrouwen Ons Streven in 
1869. Ze was onder meer schrijfster van romans en toneelstukken en een belangrijke 

pionierster van de vrouwenbeweging. In later jaren nam haar invloed af en werd haar 
activisme geringer, ook door een zwakke gezondheid, en legde ze zich vooral toe op het 
schrijven van historische romans. Van 1880 tot 1890 woonde zij in België Ze ligt begraven op 
de begraafplaats Rustoord te Nijmegen. 
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Betsy Perk  

 

Betsy Perk groeide op in een burgerlijk, tamelijk welvarend en groot gezin. Haar vader, 
trouwde drie keer en Betsy was de derde dochter uit het tweede huwelijk. Hierdoor had ze drie 
broers, drie halfzusjes en vijf halfbroers. Zoals veel vrouwen in die tijd stierf haar moeder jong 
in het kraambed. Hierdoor kreeg Perk de vijfendertigjarige Theodora Veeren als stiefmoeder 
waarmee ze tot 1876 zou samenwonen. Een van haar broers zou de vader worden van de 
beroemde dichter Jacques Perk waar zij later ook een boek over schreef. Adrianus Perk was 
succesvol genoeg om zijn zoons naar een academische opleiding te sturen. Zijn dochters 
kregen deze kans nog niet, pas in 1871 zou de eerste vrouw deelnemen aan een Nederlandse 
universiteit.  

Op negentienjarige leeftijd toonde Betsy Perk al literaire aspiraties door het schrijven van 
verhalen voor het blad Nederland. Het wordt daarom ook aangenomen dat ze door het 

intellectuele milieu waarin ze opgroeide tot zelfstudie werd gebracht. Naast literatuur was ook 
beeldende kunst belangrijk in haar leven. Ze volgde bijvoorbeeld privélessen in boetseren en 
schilderen bij de Belgische beeldhouwer Antoine Eugene Lacomble. Naarmate haar 
levensloop, zou ze steeds meer belangstelling krijgen en een meer dan gemiddelde kennis 
opbouwen voor literatuur en kunst. 

De jaren 1866 en 1867 waren cruciale jaren voor Perk want in 1866 werd de verloving 
verbroken tussen haar en haar aanstaande man, en een jaar later overleed haar vader wat 
haar financiële zekerheid zeker bemoeilijkte. Door deze gebeurtenissen, in combinatie met de 
interesse in de grondleggers van het Nederlands feminisme – Anna Storm-van der Chijs en 
Elise van Calcar – ging Perk zich steeds meer inzetten voor de uitbreiding van arbeids- en 
opleidingsmogelijkheden van vrouwen, in het bijzonder die uit haar eigen sociale klasse. Ze 
begon tussen de jaren 1867 en 1868 onder meer te schrijven voor het blad De 
Tijdspiegel waarin ze pleitte voor meer gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen naast 

hun natuurlijke verschil. 

Om haar ideeën verder en sneller te verspreiden nam ze in 1869 het initiatief tot oprichting 
van Ons Streven: een van de eerste bladen voor vrouwenemancipatie in Nederland. Zij trok 
zich alleen al snel terug uit de redactie toen zij het gevoel kreeg dat haar twee mannelijke 
mederedacteuren de boventoon gingen voeren en zelfs anti-emancipatorische teksten in het 
blad wilden opnemen. Als tegenreactie richtte ze het jaar wat daarop volgde een ander 
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vrouwentijdschrift op genaamd Onze Roeping waarin ze onder andere pleitte dat de arbeid van 

ongehuwde en gehuwde vrouwen de welstand van het land zou stimuleren. In het eerste 
nummer schreef Elise van Calcar over de tijdsgeest die aan vrouwen de gelegenheid zou 
moeten geven om ook deel te nemen aan de maatschappij. In tegenstelling tot andere 
emancipatorische bladen stelde Onze Roeping de echtelijke status en het moederschap niet 

ter discussie maar streefde vooral naar vrouwelijke scholing en betaalde arbeid. 

Tijdens de Frans-Duitse oorlog van 1870 ondersteunden de vrouwen het Roode Kruis door 
middel van het verkopen van handwerken. Betsy Perk werd geïnspireerd door de inzet van 
deze vrouwen en richtte in 1871 de Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging ‘Arbeid 
Adelt’ op met als doel de ‘verbetering van het lot der onvermogende vrouw uit den beschaafden 
stand door aanmoediging en bevordering van haar kunst- en arbeidszin’. De vereniging ging 
voornamelijk de handwerken van vrouwen verkopen zodat ze meer kans maakten op 
economische onafhankelijkheid. Arbeid Adelt werd een succes en aan het eind van het jaar 
liet koningin Sophie zich rondleiden door Perk op en door de vereniging georganiseerde 
tentoonstelling over vrouwelijke Nijverheid en Kunst. Hierop liet de koningin zich abonneren 
op Onze Roeping en werd beschermvrouwe van Arbeid Adelt dat intussen een 

verenigingsorgaan was geworden. 

Na een tijdje ontstonden er delingen in de vereniging door ruzies rond de persoon van Perk. 
De principiële kwestie betrof onder andere het vraagstuk of vrouwen hun werkstukken 
anoniem mochten aanbieden. Daarnaast werd Perk beschuldigd van financieel wanbeleid. 
Onder leiding van Jeltje de Bosch Kemper zetten de leden die voorstander waren van dat 
vrouwen hun werk anoniem konden verkopen in 1872 een nieuwe vereniging op: De 
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging ‘Tesselschade’. Door deze afsplitsing ging het 
verenigingsblad Onze Roeping ten onder en verloor Arbeid Adelt veel leden. Toen Perk afstand 

nam van haar positie als voorzitster bleek als snel dat ze gezag had verloren omdat de 
vereniging van haar principe afviel en vrouwen alsnog hun werk anoniem mochten aanbieden. 

In 1873 deed Perk nog een laatste poging om haar ideeën te verspreiden. Ze besloot samen te 
werken met  Mina  Kruseman met wie ze een belangstelling voor kunst deelde. Door middel 
van het geven van lezingen probeerden de vrouwen de emancipatorische strijd aan te 
wakkeren – en hun brood te verdienen. Perk was in deze periode kortstondig verbonden aan 
het tijdschrift De Kunstbode en het Weekblad ter Bevordering van ’t Schoone en Aankweeking 
van den Kunstzin, waar ook Krüseman voor schreef. Uiteindelijk bleken te verschillen tussen 

de flamboyante Krüseman met radicale denkbeelden en de ingetogen Perk met een gematigder 
standpunt te groot en kwam hun gezamenlijke lezingentournee ten einde. Met deze activiteiten 
kwam er ook een einde aan Perks feministische bedrijvigheden. 

Perk trok zich in 1874 terug in het Zuid-Limburgse Valkenburg waar zij in haar boek Mijn 
ezeltje en ik. Een boek voor vriend en vijand een afrekening maakte met de feministische en 

literaire wereld. Hierin kwam impliciet naar voren dat ze zich niet meer zou inzetten voor de 
feministische beweging maar nooit afstand zou doen van haar emancipatorische denkbeelden. 
In plaats daarvan stak Perk haar energie in het aanprijzen van Valkenburg als toeristische 
trekpleister en het schrijven van (historische) romans. In 1880 verhuisde ze naar België samen 
met een vriendin; eerst in Brussel, vervolgens in Spa en in 1890 in Luik. Hier breidde ze haar 
literaire werken significant uit en schreef ze onder andere De laatste der Bourgondiërs in Gent 
en Brugge 1477 – 1481 waar ze de onderscheiding ‘Femme de lettres’ voor ontving. Haar 

boeken waren geen expliciete pleidooi voor de vrouwenemancipatie maar bevatten nog wel 
diezelfde onderliggende thema’s als haar werk tijdens haar feministische periode. Een verschil 
was dat haar boeken vooral de nadruk legden op de politieke en intellectuele capaciteiten van 
de vrouw en niet zozeer hun arbeidsmogelijkheden. 

In 1890 keerde Perk voorgoed terug naar Nederland waar zij eerst in Arnhem en toen in 
Nijmegen vestigde. De laatste jaren van haar leven stonden vooral in het licht van de 
ontwikkeling van de kunstzin en artistieke smaak en daarom richtte ze in 1897 de vereniging 
‘Kunst en Kennis’ op die amateurs de kans bood hun werk aan het publiek te presenteren[3]. 
In 1898 werd de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid geopend maar men was Perk 
uit het oog verloren en zij werd dus niet uitgenodigd. In Valkenburg werd een straat naar haar 
vernoemd en er is een Betsy Perk Opleidingsfonds opgericht bij de huidige Algemeene 
vrouwenvereniging Tesselschade Arbeid Adelt. 
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• Ze was lid van de familie  Perk, zuster van dominee Marie Adrien Perk en tante van 
dichter Jacques Perk, over wie zij in 1902 een boek schreef. 

• In Purmerend, Valkenburg, Heemskerk, Olst Culemborg, Hoofddorp, Schiedam, 
Waalwijk, Alphen aan den Rijn, Tiel en Zutphen is een straat naar haar vernoemd, in 
Hoorn een woonzorgcentrum. 

Werken  

• Een kruis met rozen, 1864 

• Wenken voor jonge dames ter bevordering van huiselijk geluk, 1868 

• Elisabeth van Frankrijk, 1870 

• Mijn ezeltje en ik. Een boek voor vriend en vijand, 1874 

• De sterren liegen niet!, 1875 

• Elisabeth de Jonkvrouw van 't kasteel te Valkenburg. Drama in voetmaat en vijf bedrijven 
uit 1355, 1878 

• Valse schaamte, 1880 

• Mejonkvrouw de Laval onder de keizers Alexander I en Nikolaas van Rusland, 1883 

• De laatste der Bourgondiërs in Gent en Brugge 1477-1481, 1885 

• Yline, prinses Daschkoff-Worenzoff. Uit de geschiedenis van Rusland, in de laatste helft 
der vorige eeuw, 1885 

• Een recruut op Corsica onder luitenant Napoleon Bonaparte, 1887 

• De wees van Averilo, 1888 

• Kijkjes in België, 1888 

• In het paleis der Bourgondiërs te Brussel, 1889 

• Kapitein Flahol, 1890 

• Een moederhart, 1896 

• Jacques Perk, 1902 

 

Aletta Jacobs 
Waar zouden Nederlandse vrouwen zijn zonder Aletta Jacobs? Zij was de eerste vrouw die in 
de negentiende eeuw officieel toegang kreeg tot de universiteit, en arts werd. Als boegbeeld 
van de eerste feministische golf streed zij bovendien voor kiesrecht voor vrouwen, dat er in 
1919 kwam.  

Aletta Jacobs was de eerste vrouw in de geschiedenis van Nederland die officieel werd 
toegelaten tot de universiteit. Dat was in 1871. Als scholiere had zij een brief geschreven aan 
Thorbecke, de eerste minister, met het verzoek om te worden toegelaten tot ‘de academische 
lessen’. Zij wilde namelijk niets liever dan arts worden. Thorbecke antwoordde binnen een 
week, maar niet aan Aletta zelf. Hij schreef haar vader dat het goed was. Het is dus te danken 
aan een meisje van zeventien dat in 1871 de universiteiten in Nederland voor meisjes werden 
opengesteld. Vóór die tijd waren universiteiten en ook de meeste scholen alleen voor jongens 
toegankelijk. Alleen Anna Maria van Schurman, een geleerde vrouw die leefde in de 
zeventiende eeuw (ze beheerste meer dan tien talen) had ooit wat colleges mogen volgen in 
Utrecht. Maar dat wel van achter een gordijntje, om de jonge studenten niet af te leiden. 
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Aletta Jacobs 

Haar hele leven is Aletta Jacobs voor de rechten van vrouwen opgekomen. Als arts opende zij 
bij voorbeeld een praktijk die vrouwen hielp aan voorbehoedsmiddelen, zodat zij niet ieder 
jaar zwanger werden. Ook trok zij ten strijde tegen misstanden in het winkelbedrijf. In haar 
Amsterdamse artsenpraktijk had zij gemerkt dat winkelmeisjes veel lichamelijke klachten 
hadden omdat zij de hele werkdag (wel elf uur lang) moesten blijven staan. Dankzij Aletta 
Jacobs kwam er een wet tot stand die winkels verplichtte ‘zitgelegenheid’ voor hun personeel 
in te richten. Vijftig jaar lang heeft zij ook gestreden voor het algemeen vrouwenkiesrecht, 
samen met andere vrouwen en mannen die opkwamen voor de rechten van de vrouw. Die 
vrouwen noemden zich ‘feministen’ en lieten zich veelvuldig horen: ze organiseerden 
tentoonstellingen, gaven kranten en pamfletten uit, richtten verenigingen op, demonstreerden 
en boden petities aan. Het duurde tot 1919 voor het vrouwenkiesrecht werd ingevoerd. In 
1922 gingen de Nederlandse vrouwen voor het eerst naar de stembus. Aletta Jacobs was toen 
achtenzestig jaar oud. 

Politiek is eeuwenlang een mannenwereld geweest en gebleven, net zoals de universiteit, de 
kerk en het leger. Men vond dat vrouwen ondergeschikt waren aan de man: zij hoorden te 
zorgen voor het huishouden en de kinderen, en konden daarom niet meedoen aan het publieke 
leven. Kritiek op dit ‘patriarchale’ denken is er altijd wel geweest, maar echte veranderingen 
kwamen pas in de twintigste eeuw. Daar was nog wel een ‘tweede feministische golf’ voor 
nodig. In de jaren zestig voerden ‘dolle mina’s’ acties voor bevrijding van de vrouw. Zij wilden 
niet als hun moeders veroordeeld worden tot een huisvrouwenbestaan. In 1980 werd de ‘wet 
op gelijke behandeling’ aangenomen.  

 

Charlotte Jacobs 
Charlotte Jacobs (Sappemeer, 13 februari 1847 – Den Haag, 31 oktober 1916) was een 
Nederlands feministe en de eerste vrouwelijke apotheker in Nederland en Nederlands-Indië. Ze 
was een oudere zus van Aletta Jacobs. 

Charlotte was het vijfde kind van elf kinderen in een Joods gezin. Zij was een dochter van 
Abraham Jacobs (1817-1881), heel- en vroedmeester en Anna de Jongh (1817-1887). Ze 
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bezocht de naai- en breischool van ‘t Nut. Van 1869 tot diens huwelijk in 1873 had ze in 
Arnhem de zorg voor de huishouding van broer Sam, die daar een apotheek dreef.  

 

  
           Charlotte Jacobs 

 

Op grond van Thorbeckes Wet op het Artsexamen (1865) konden aanvankelijk alleen mannen 
apotheker worden. Na een wetswijziging in 1868 werden ook vrouwen toegelaten tot het 
examen van leerling-apotheker, hulpapotheker en apotheker. Met steun van haar vader 
bereidde Jacobs zich voor op het examen. Nadat ze in 1874 haar diploma van leerling-
apotheker haalde, keerde ze als medewerker naar haar broers apotheek terug. 

In navolging van haar jongere zussen Aletta en Frederika ging Jacobs in 1875 als 
achtentwintigjarige naar de RHBS in Sappemeer, waar ze scheikundelessen volgde. In 1877 
werd ze de tweede studente aan de Groningse universiteit. Twee jaar later deed ze in 
Amsterdam, waar haar ouders inmiddels woonden, examen voor hulpapotheker. Nadat ze was 
geslaagd voor het apothekersexamen (1881), was ze enige tijd tweede apotheker in het 
Algemeen Ziekenhuis in Utrecht (1882-1884). Ze kwam vervolgens in dienst bij een apotheker 
in Batavia. Rond 1887 opende ze in de wijk Menteng een eigen apotheek, waar ze uit 
emancipatorische overwegingen werkte met vrouwelijke assistenten. Deze vrouwen werden 
door haar zus Aletta in Nederland geselecteerd na een advertentie in het Pharmaceutisch 
Weekblad. Ze was zo'n twintig jaar de enige apothekeres in Nederlandsch Indië. In 1913 

keerde ze definitief terug naar Nederland. 

Net als haar zuster Aletta, was Jacobs actief in de vrouwenbeweging, zowel in Nederlands-
Indië als in Nederland. Er wordt beweerd dat waar Aletta de leidende figuur binnen de 
vrouwenkiesrechtbeweging in Nederland was, Charlotte deze eer in Indië genoot.[3] Zij stond 
aan de wieg van een Indische afdeling van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht in 1908, 
samen met onder anderen schrijfster Marie van Zeggelen. De afdeling was geen officiële 
vereniging, omdat in Indië tot 1915 geen recht op vereniging bestond. In 1912 richtte ze, 
opnieuw samen met Marie van Zeggelen, de Vereeniging Steun Onderwijs Vrouwelijke 
Inlandse Artsen (SOVIA) op. Door middel van deze organisaties probeerde ze het onderwijs 
voor Indische meisjes te verbeteren en gedaan te krijgen dat vrouwen werden toegelaten tot 
de Opleiding voor Inlandsche Artsen. Ook werd er middels SOVIA een verpleegstersopleiding 
opgericht. 

Terug in Nederland, Den Haag, werd Jacobs bestuurslid van de Haagse afdeling van de 
Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (1914-1916) en was ze actief in de 
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vrouwenvredesbeweging. Ze was aanwezig bij het Internationaal Congres van Vrouwen in Den 
Haag in 1915. Ze was actief in de Nederlandse Vrouwenraad en de Vredesbeweging.  

Charlotte Jacobs overleed op 31 oktober 1916 in Den Haag op negenenzestigjarige leeftijd. Ze 
had testamentair bepaald dat haar nalatenschap grotendeels diende te worden besteed aan 
een op te richten fonds om academische studies, aanvankelijk voor zowel Indische als 
Nederlandse meisjes, te betalen. Het fonds draagt haar naam, Het Charlotte Jacobs 
Studiefonds, en bestaat nog steeds. Tegenwoordig is het een studiefonds voor vrouwen die 
studeren aan een Nederlandse universiteit en wordt het fonds beheerd door de Vereniging van 
vrouwen met hogere opleiding (VVAO). 

 

 

 

 

De familie Jacobs 



36 

 

   

 



37 

 

 

 



38 

 

Anja Meulenbelt  

 

 
 

Anja Henriëtte Meulenbelt (Utrecht, 6 januari 1945) is een Nederland publicist, schrijfster en 
politica. Haar roman De schaamte voorbij maakte haar tot een kopstuk van de tweede 
feministische golf. Tussen 2003 en 2011 was zij lid van de Eerste Kamer voor de SP. 

Meulenbelt volgde de HBS in Amsterdam; daarna, van 1965 tot 1969, eveneens in Amsterdam 
de sociale academie. Vervolgens studeerde Meulenbelt van 1972 tot 1977 andragologie aan 
de Universiteit van Amsterdam. Van 1975 tot 1992 was ze docente hulpverlening. 

Meulenbelt was actief in de vrouwenbeweging en was onder andere betrokken bij de oprichting 
van de Feministische Uitgeverij Sara. Haar archief over vijfentwintig jaar vrouwenbeweging 
heeft ze ondergebracht bij het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de 
Vrouwenbeweging (IIAV). Ze was ook actief in de PSP.  

Via de Stichting Admira, die slachtoffers van oorlog en seksueel geweld bijstaat, werkte 
Meulenbelt regelmatig in Balkanlanden. Ze trainde onder andere vrouwengroepen in 
voormalig Joegoslavië. Ze is sterk betrokken bij de Palestijnse zaak. Met de Stichting Kifaia 
ondersteunt zij gehandicapten in de Gazastrook. 

Meulenbelt publiceerde bijna veertig boeken en vele artikelen voor diverse tijdschriften. In de 
autobiografische roman De schaamte voorbij (1976) herkenden zich vele vrouwen; het boek 
verscheen in elf talen waarvan er inmiddels zo'n half miljoen zijn verkocht. Voorts: Het 
beroofde land (2000) en De tweede intifada (2001). Haar roman Alba (1984), over een 

hernieuwde heteroseksuele relatie, werd vertaald in het  Duits, Zweeds, Fins, Grieks en 
Turks. Meulenbelt was tevens serieredacteur van de reeks Gender, psychologie, 
hulpverlening bij uitgeverij  Van Gennep. 

Van 10 juni 2003 tot 7 juni 2011 was zij lid van de Eerste Kamer voor de SP. In 2014 maakte 
Meulenbelt via haar eigen weblog bekend dat ze het lidmaatschap van de SP had opgezegd uit 
onvrede over de houding van de partij in het Israëlisch-Palestijns conflict Voor de Tweede 
Kamerverkiezingen 2017 stelde zij zich verkiesbaar als lijstduwer namens Artikel 1. 

In 1987 kreeg Meulenbelt voor haar essays de Annie Romeinprijs van het blad  Opzij. Omdat 
zij, aldus de jury, via de honderden artikelen en opstellen die zij sedert 1968 heeft geschreven 
in allerlei (vrouwen)bladen een stut en steun is geweest voor de ontwikkelingen binnen de 
vrouwenbeweging.  

In 2004 ontving zij ook de prijs voor ‘Journalist van de Vrede’, die jaarlijks wordt toegekend 
door het Humanistisch Vredesberaad (HVB). In 2017 werd de Prijs Jaap Kruithof aan haar 
toegekend.  



39 

 

Meulenbelt trouwde op jonge leeftijd met een Oostenrijkse man van Joodse afkomst. Uit het 
huwelijk werd in 1962 een zoon geboren. Deze verbintenis, de breuk, de verzorging van haar 
kind en haar keuze om het zonder de vader te verzorgen, heeft zij uitgebreid beschreven in 
verscheidene publicaties, waaronder De schaamte voorbij en Het moederboek. 

In 1997 leerde ze in Gaza Khaled Abu Zaid kennen, met wie ze tot 2009 een relatie had, 
waarvan de laatste twee jaar gehuwd. Zaid was oprichter-directeur van het ‘National Center 
for Community Rehabilitation’ (NCCR), een door Meulenbelt gesteund gehandicaptenproject 
in Gaza Stad Hij was in de jaren tachtig actief voor Fatah en de PLO en werd destijds door 
Israël tot zeven jaar gevangenisstraf veroordeeld. Zijn NCCR zegt politiek neutraal en voor 
iedereen toegankelijk te zijn. Meulenbelt introduceerde enkele artikelen van de omstreden 
publicist Israël Shamir in het Nederlands taalgebied. 

Meulenbelt houdt een weblog bij, dat zij beschrijft als ‘een weerspiegeling van al die activiteiten 
en thema’s die in verschillende gedaanten in mijn leven terugkomen’. 

Meulenbelt is verbonden aan de Studentenekklesia van Huub Oosterhuis in Amsterdam, door 
haar ‘mijn linkse kerk’ genoemd, en liet zich daar in 2003 dopen.  

 

 

Joke Smit 
Johanna Elisabeth (Joke) Smit (Utrecht, 27 augustus 1933 – Amsterdam. 19 september 1981) 
was een Nederlands taalkundige, journalist, politicus en feminist. Haar artikel  Het 
onbehagen bij de vrouw (1967) geldt als begin van de tweede feministische golf in Nederland. 

 

 
Joke Smit 

Na het Christelijk Gymnasium Utrecht studeerde Smit Franse taal- en letterkunde aan de 

Universiteit van Amsterdam. Ze was lerares Frans op een aantal middelbare scholen tussen 

1955 en 1966. In 1962 bracht ze een jaar als freelance journalist in Parijs door, waar ze 

artikelen schreef voor het NRC Handelsblad en Het Parool. Daarna was ze redacteur en 

redactiesecretaris van het literair tijdschrift Tirade. In 1966 werd ze wetenschappelijk 

hoofdmedewerker aan het instituut voor Vertaalkunde van de Universiteit van Amsterdam. 
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In 1966 sprak Smit zich voor het eerst publiekelijk uit als feminist, en eiste voor vrouwen het 
recht op om zelf te beslissen over abortus. In november 1967 werd Smits artikel Het 
onbehagen bij de vrouw gepubliceerd in het maandblad De Gids. Daarin beschreef ze de 
frustratie van getrouwde vrouwen die meer wilden dan een bestaan als moeder en huisvrouw. 
Dit essay groeide uit tot manifest van de tweede feministische golf in Nederland. In 1967 werd 
Smit lid van de Partij van de Arbeid. In 1968 stichtte ze samen met Hedy d’Ancona de 
actiegroep Man Vrouw Maatschappij, waarvan ze voorzitter en actief lid werd. In september 
1970 werd ze verkozen tot Amsterdams gemeenteraadslid. Ze bleef een jaar aan, tot september 
1971. In 1971 werd ze redacteur van het wetenschappelijk partijblad Socialisme en 
Democratie. Ze was lid van vele commissies, zoals de Programmaraad TV van de NOS, de 
Commissie Open School en de Emancipatie Kommissie. 

Smit verwierf bekendheid met vooruitstrevende voorstellen voor een herverdeling van betaalde 
en onbetaalde arbeid in de maatschappij. Zo pleitte ze ervoor de werkweek te verkorten naar 

dertig uur voor zowel mannen als vrouwen. Dit zou het mogelijk maken allerlei onbetaalde 
zorgtaken en huishoudelijk werk eerlijk te verdelen. In de jaren zeventig publiceerde ze over 
vrouwenzaken in de politiek, vrouwenrechten, de emancipatie van lesbische vrouwen, 
feminisme en socialisme, en onderwijs voor meisjes en vrouwen. 

In 1979 uitte ze haar zorgen over de herinvoering van de hoofddoek in het toen net 
tot  Islamitische republiek herdoopte Iran. Volgens haar stond de sluier voor ‘het recht op 
verstoting, voor geïnstitutionaliseerde jaloezie tussen vrouwen, voor het wegsnijden van 
erotische verlangens, voor vormen van apartheid die hopelijk minder zijn dan in Zuid-Afrika, 
maar vermoedelijk nog dieper ingrijpen in het leven van mensen, voor een stelsel van 
onderhorigheid dat vervolgens benoemd wordt als de waardigheid van de vrouw. In 1979 kreeg 
Smit de Annie Romein-Verschoor prijs van het feministische tijdschrift Opzij. Het tijdschrift 

publiceerde Het onbehagen bij de vrouw opnieuw in hun jubileumjaar 2007.   

 

 

 

Op 19 september 1981 overleed Joke Smit aan borstkanker in een Amsterdams ziekenhuis. 
Een week na haar overlijden zond Achter het nieuws een kort daarvoor opgenomen interview 
uit van Els Bonger waarin Smit de uitspraak deed: ‘Ik wil dat het beter wordt voor mijn dochter 
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en kleindochter.’ Na haar dood werd haar naam verbonden aan de tweejaarlijkse  Joke Smit-
prijs, het Joke Smit College, de Joke Smit Stichting, het Joke Smit Instituut , evenals meerdere 

scholen en straten in Nederlandse gemeenten, waaronder Zutphen, Utrecht en Enschede. 
Bij  Station De Vink in Leiden staat op het Alexandrine Tinneplein het Monument voor Joke 
Smit. 

Joke Smit groeide op in een hervormd gezin met zes kinderen in de gemeente Vianen. Haar 
beide ouders waren docent aan een middelbare school.[2] In 1956 trouwde ze met Constant 
Kool met wie ze twee kinderen kreeg. In 1974 verbrak Smit haar huwelijk. Vanaf 1978 had ze 
een relatie met Jeroen de Wildt.  

 

 

 



42 

 

 

 

Moeder Mavo 
De moedermavo was een vorm van zogenaamd tweedekansonderwijs in Nederland. Het doel 
was volwassenen boven de achttien jaar de mogelijkheid te geven alsnog een schooldiploma te 
behalen. Ten opzichte van de al bestaande avondscholen was het verschil dat de lessen 
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overdag werden gegeven, zodat deze vorm van voortgezet onderwijs voor een veel grotere 
doelgroep toegankelijk werd. 

De moedermavo werd ingevoerd tijdens de kabinetsperiode van het kabinet Den Uyl (1973-
1977) met dr. Jos Van Kemenade als minister van onderwijs en wetenschappen. 'Mavo' is de 
afkorting voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs. Deze Nederlandse 
onderwijsvorm heet nu vmbo-theoretische leerweg. Veel volwassenen, maar voornamelijk 
moeders, hebben van die tweede kans gebruikgemaakt. Er waren in die tijd nog heel wat 
vrouwen die toen zij tiener waren geen verder onderwijs na de lagere school of 
huishoudschool hadden gevolgd, of dit hadden afgebroken en daar op iets latere leeftijd spijt 
van kregen. 

Het eerste initiatief werd genomen in 1975 in Middenmeer door de directeur van de katholieke 
dr. Ariënsmavo aldaar, de heer Ton Remmers (†2000). Al snel was de term 'moedermavo' 
geboren. Die bood de mogelijkheid om deelcertificaten of het mavodiploma te behalen. De 
lesuren voor de moedermavo werden voor de moeders gunstig aangepast aan die van de 
schoolgaande jeugd. Zo begon de les een kwartier later dan bij de basisscholen en eindigde 
die een kwartier eerder. Aan veel moedermavo's waren ook 
crèches en/of peuterspeelzalen verbonden. Hierdoor werd het voor moeders mogelijk zorg en 
opleiding te combineren. 

Bij de reguliere mavo duurde de opleiding vier schooljaren, maar bij de moedermavo drie 
schooljaren doordat er alleen in de examenvakken les werd gegeven. Aan het eind van de drie 
jaar legde men in zes vakken het landelijke eindexamen af en ontving men, bij voldoend 
resultaat, het reguliere mavodiploma. Omdat velen daarna wilden doorstuderen, werden veel 
moedermavo's later uitgebreid met afdelingen voor havo en vwo. 

De moedermavo's, -havo's en -vwo's namen in de jaren tachtig een hoge vlucht, maar in de 
loop van de jaren negentig was dat voorbij. De tegenwoordige scholen voor Voortgezet 
algemeen volwassenenonderwijs (vavo's) waarin zij opgingen, hebben andere doelgroepen op 
het oog, met name jong-volwassenen zonder startkwalificaties. Sinds de verplichte fusies van 
de jaren negentig, op grond van de BVE-wet, zijn de vavo's onderdeel van ROC's. 
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Vrouwencafé  
 

In het vrouwencafé zit je prima als vrouw 

Want het bier is er best en de rook is er blauw 

In het vrouwencafé wordt geboomd aan de tap 

En geen woord over kroten of havermoutpap 

 

In het vrouwencafé wordt gebrast en gelald 

Worden moppen getapt, worden vuisten gebald 

Al zit er ook altijd een dwarsige meid 

Die demonstratief aan een jumpertje breit 

 

In het vrouwencafé danst dat volk lijf aan lijf 

En er zit voor het eerst een vrouw aan je wijf 

Het hart op z'n plaats en al lachend de mond 

Een hand op een tiet en een hand op een kont 

 

In het vrouwencafé voelt geen mens zich bekocht 

Want daar soppen de dijen in 't hitsige vocht 

Daar zwabberen de borsten, niet langer bekneld 

Daar is Anja de god, daar is Anja de belt 

 

In het vrouwencafé, bij het raam op de grond 

Daar hurkt de praatgroep van Pijkel in 't rond 

Daar gaan de verhalen van 't grimmige lot 

Dat vrouwen een prooi maakt van mannengenot 

 

De mijne, klaagt iemand, die vent is zo leip 

Die ligt maar te zaniken of ik hem pijp 

Nou, doe het vanavond, zegt Pijkel kortaf 

En bijt dan die smeerlap zijn eikel eraf! 

 

In het vrouwencafé staat een wrakkige plee 

Daar doet een jong vrouwtje d'r broek naar benee 

En leest op de muur met een kreet van plezier: 

'Ageeth, lik me reet' en 'd'Ancona was hier' 

 

En de rockmuziek klinkt er zo hard, zo keihard 

De vriendschap is heet en de haat is er zwart 

De lach is er gul en de drank niet te duur 

En ik ben de lul en de druiven zijn zuur  

 

In het vrouwencafé! 

In het vrouwencafé! 

In het vrouwencafé! 

 

 

Jacques Brel, tekst bewerkt door Frans Halsema en Guus Vleugel. 

Bron: Ik zou je het liefste in een doosje willen doen 

Jacques Klöters en Kick van der Veer  

Nederlandse Chansons en Cabaretliederen 1958 - 1988 

Nijgh & Van Ditmar 1989   
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Saarein  

 

 
2019, café Saarein aan de Elandstraat te Amsterdam 

 

Café Saarein is het oudste nog bestaande vrouwencafé van Amsterdam, dat sinds 1978 in de 
Elandsstraat 119 in de Jordaan gevestigd is. 

In 1978 nam een collectief van tien vrouwen, waaronder Marjan Sax, het café over van Saar 
en Rein. Saarein was toen alleen toegankelijk voor vrouwen, en zeker in de beginjaren was 
het groepje vrouwen dat in Saarein kwam heel hecht. Na een aantal jaar werd het collectief 
van tien vrouwen dat Saarein begonnen was uitgebreid, en daarmee trok Saarein ook een 
steeds breder publiek. 

In oktober 1999 werd het oude Saarein gesloten. Het café werd overgenomen door een nieuwe 
eigenaar, en werd uitgebreid verbouwd. Sindsdien is café Saarein voor iedereen geopend, maar 
de sfeer van ‘vrouwencafé ’is altijd blijven bestaan. 

Op 3 november 2018 werd het veertigjarig bestaan van Saarein gevierd, waarbij Dia 
Roozemond, sinds 1999 uitbater van het café, de Andreaspenning van de gemeente 
Amsterdam kreeg uitgereikt voor haar inzet voor de lhbti-emancipatie.  

Na de sluiting van Vivelavie aan de Amstelstraat in juni 2017, was Saarein een tijd lang het 
enig overgebleven vrouwencafé van Amsterdam, tot in 2019 aan de Albert Cuypstraat de 
nieuwe lesbische bar Buka haar deuren opende.   
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Rooie Vrouwen  
Rooie vrouwen in de PvdA was de naam van een vrouwenorganisatie van de Nederlandse Partij 
van de Arbeid. 

Ze heette aanvankelijk Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs in de tijd van de 
SDAP, en vanaf 1969 Vrouwencontact in de PvdA. In 1975 werd dit Rooie Vrouwen in de PvdA. 

Door deze naamsverandering werd nog sterker gerefereerd aan hun verbondenheid met het 
socialistisch ideaal, aangezien de aanhangers daarvan, evenals die van het communisme, zich 
wereldwijd vanouds ‘rood’ noemen en die kleur ook veel gebruiken bij hun presentaties. 

Het was een vooral ook feministisch getinte groepering, die streed voor gelijke rechten en 
gelijke beloning, evenals voor de herverdeling van arbeid en macht, dit laatste ook binnen de 
PvdA. 

De groep kwam in 1976 nadrukkelijk in het nieuws door een bezetting van de abortuskliniek 
Bloemenhove te Heemstede, die toenmalig minister van Justitie Van Agt wilde sluiten. 

In 1995 liep het zelfstandige bestaan ten einde, doordat de organisatie in de PvdA geïntegreerd 
werd; in eerste instantie onder de naam Rosa-vrouwen-project . De reden voor de opheffing 
was dat grotere deelname van vrouwen in de politiek een zaak was voor de gehele partij en 
niet alleen voor een vrouwenorganisatie.   

Vanaf 2000 werd dit het PvdA Vrouwennetwerk (PVN) om daarna VIP te heten. 

Vanaf 2017 veranderde het PvdA Vrouwennetwerk de naam naar De Rooie Vrouwen in de 
PvdA. 

De 'Rooie Vrouwen' is toegankelijk voor alle vrouwen, mannen en anderen die zich betrokken 
voelen bij de partij. De 'Rooie Vrouwen' is dé feministische organisatie binnen de PvdA. Zij 
streeft naar emancipatie en participatie van alle vrouwen, mannen en andere identiteiten in 
een samenleving, die gebaseerd is op vrijheid en gelijkheid in verscheidenheid. 

Samenwerking met vrouwen uit andere partijen is gebundeld in het  Politiek Vrouwen 
Overlegd (PVO).  
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Hedy d’Ancona 
 

Hedwig (Hedy) d' Ancona (Den Haag, 1 oktober 1937) is een Nederlandse sociologe, sociaal 
geografe, politica en feministe. 

 

 

 

Eind 1968 richtte d'Ancona samen met  Joke Smit de Man-Vrouw-Maatschappij (MVM) op 
naar aanleiding van de vele positieve reacties op Smits artikel  ‘Het onbehagen bij de vrouw 
‘(november 1967). 

Jarenlang was d'Ancona voor de Partij van de Arbeid lid van de Eerste Kamer en heeft voor 
die partij in het Europees Parlement gezeten. Van 1974 tot 1981 was zij lid van de Eerste 
Kamer. In het kabinet Van Agt 2 (11 september 1981 tot 29 mei 1982) was zij staatssecretaris 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onder meer belast met volwasseneneducatie, 
arbeidsomstandigheden en emancipatiezaken; voor dit laatste werd zij de eerste 
'projectstaatssecretaris'. Van augustus 1982 tot september 1983 was zij opnieuw Eerste 
Kamerlid. Zij had van juli 1984 tot november 1989 zitting in het Europees Parlement, en bij 
de Europese Parlementsverkiezingen van 1989 was zij voor de PvdA lijsttrekker. In het kabinet 
Lubbers 3 was zij van 1989 tot 1994 minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 
Hierna keerde zij terug in het Europees Parlement, waarin zij weer zitting had van juli 1994 
tot juli 1999.  

Daarnaast is zij een van de oprichtsters van het feministisch maandblad Opzij, waarvan zij 
van 1972 tot 1981 hoofdredactrice was. Samen met Joke Kool-Smit richtte ze in 1968 de 
feministische actiegroep Man-Vrouw-Maatschappij op. 

D'Ancona begon haar loopbaan als tv-producer voor de VARA in 1962. Drie jaar later werd 
ze wetenschappelijk hoofdmedewerkster in de sociale geografie aan de Universiteit van 
Amsterdam, gevolgd door het directeurschap (samen met Maurice de Hond) in 1981 van het 
Centrum Beleidsadviserend Onderzoek. 

Hedy d'Ancona zat in 2007 in het Comité van Aanbeveling van het Nederlands Sociaal 
Forum en sinds 2017 van de Studiekringen50Plus en in dat van het Steuncomité Israëlische 
Vredes- en Mensenrechten Organisaties (SIVMO).  
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Sinds begin 2009 zet d'Ancona zich ook in als ambassadrice van Stichting B!NK, een stichting 
die zich bezighoudt met het leed van kinderen in niet-westerse landen. 

Hedy d'Ancona heeft een joodse vader en een niet-joodse moeder. Haar vader werd in 
de Tweede Wereldoorlog gedeporteerd en overleed aan een longontsteking aan het einde van 
de oorlog tijdens de evacuatie van het concentratiekamp. 

D'Ancona studeerde cum laude af in de sociale geografie en de sociologie. 

Hedy d'Ancona was getrouwd met psychiater Guus de Boer, met wie ze twee kinderen heeft, 
Hajo de Boer (1968) en Hadassah de Boer (1971). De biologische vader van Hajo de Boer is 
televisieregisseur en –presentator Berend Boudewijn. In de jaren zeventig was Tweede-
Kamerlid Ed Van Thijn haar levenspartner. De laatste decennia kwam zij in de publiciteit als 
partner van beeldend kunstenaar Aat Veldhoen.  

 

Eerbewijzen 

• 1992 Harriet Freezerring, een emancipatieprijs uitgereikt door het maandblad Opzij 

• 1994: koninklijk onderscheiden tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw  

• 2001: benoemd tot Ridder in het Franse Legioen van Eer  

• 2002: Aletta Jacobsprijs, een emancipatieprijs die sinds 1992 tweejaarlijks wordt 
uitgereikt door de Rijksuniversiteit Groningen  
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Ien van de Heuvel 

 

 
Carolina (Ien) van den Heuvel-de Blank (Tiel, 7 augustus 1927 – Heemskerk, 13 oktober 2010) 
was een Nederlandse politicus en vredesactivist. 

Ien van de Heuvel was in haar jeugd actief in de Vrijzinnig Christelijke Jeugdcentrale, waar 
zij werkte in de jongerengroepen van het vrijzinnige deel van de hervormde kerk. Van den 
Heuvel was sinds 1946 lid van de Partij van de Arbeid (PvdA). Zij werd bestuurder van 
het Vrouwenkontakt in de PvdA, later bekend als de Rooie Vrouwen. In 1974 werd zij lid van 

de Eerste Kamer, en in hetzelfde jaar volgde ze André van der Louw op als partijvoorzitter. In 
1975 leidde zij een PvdA-delegatie bij een bezoek aan de DDR. Delegatielid Jan Nagel 
verdedigde bij terugkomst de Berlijnse Muur als historisch juist, hetgeen hem op scherpe 

kritiek van Joop den Uyl kwam te staan. Ten tijde van haar voorzitterschap verslechterden de 
tot dan toe nauwe banden tussen de PvdA en de Duitse zusterpartij SPD, enerzijds door de 
scherpe PvdA-afwijzing van het Radikalenerclass van SPD-kanselier Brandt, anderzijds door 
de in de ogen van de SPD kritiekloze houding van de PvdA tegenover de DDR.[2] In 1979 werd 
ze als partijvoorzitter opgevolgd door Max van den Berg. Van 1979 tot 1989 was zij lid van het 
Europees Parlement. 

Ien van de Heuvel was voorstander van hechte samenwerking tussen PvdA, NVV, NKV, VARA, 
linkse bladen en progressieve culturele organisaties. 

Behalve als partijpoliticus was Ien van den Heuvel actief voor vredesorganisaties. Van 1987 
tot 1991 was zij voorzitter van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV). In een gesprek bij haar 
aantreden als voorzitter in 1986 in het Kernblad met Gied ten Berge, constateerde ze tot haar 
teleurstelling dat haar kerkelijke achtergrond, de vrijzinnigheid, als stroming binnen de 
kerken aan het teruglopen was. Ze zei verder ‘een pacifiste van de kleine stapjes’ te zijn, die 
graag religieuze en niet-religieuze pacifisten betrekt binnen de brede vredesbeweging, maar 
dat ze niet alleen wilde getuigen maar ook ‘een beetje resultaat’ wilde zien. Over discussies 
die in de jaren daarvoor in de vredesbeweging gewoed hadden over burgerlijke 
ongehoorzaamheid, verklaarde Van den Heuvel dat het afkeuren van burgerlijke 



53 

 

ongehoorzaamheid voor haar ‘geen dogma’ was. ‘Maar als je mee wilt spelen in het totale 
machtsspel dat politiek natuurlijk is, doe je ook als sociale beweging er verstandig aan, om 
de spelregels van de parlementaire democratie zo zuiver mogelijk te hanteren. Ien Van den 
Heuvel zei zich in het interview - dat plaatsvond vlak na de ontmoeting tussen Reagan en 
Gorbatsjov in Reykjavik - te ergeren aan mensen die ieder optimisme over ontwikkelingen in 
Oost Europa de grond in boren en daarmee een excuus denken te hebben er niets mee te 
hoeven doen. ‘Van sommige mensen hoor je ieder optimistisch geluid de grond in te stampen, 
anders ben je geen goede democraat of zo. ’Maar ze vond niet dat je in het andere uiterste 
moet vervallen, ‘zoals mensen die in hun zucht naar ontspanning vergeten dat er nog altijd in 
die landen dingen gebeuren die echt niet deugen, zeker als je naar de mensenrechten kijkt. 
’Ien van den Heuvel steunde als voorzitter van het IKV van harte het beleid van deze 
organisatie, dat een combinatie was van verzet tegen kernwapens en steun aan de 
democratische oppositie in de communistische landen.  
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Renate Rubinstein 
Renate Ida Rubinstein (Berlijn, 16 november 1929 – Amsterdam, 23 november 1990) was een 
Nederlandse schrijfster, journaliste en columniste. 

Rubinstein werd geboren in Duitsland. Ze moest op jonge leeftijd vluchten, waarna zij via 
Amsterdam en Londen uiteindelijk weer in Amsterdam terechtkwam. De vlucht van familie 
Rubinstein mocht niet baten, want de Duitsers arresteerden in 1940 haar Joodse vader en 
vermoordden hem later in Auschwitz. Deze gebeurtenis zou een bepalende factor worden in 
Rubinsteins leven en werk. Haar hele leven zou ze blijven zoeken naar een vaderfiguur, wat 
volgens sommigen haar band met de Duits-Britse socioloog Norbert Elias zou verklaren. 

Rubinstein volgde het Vossius Gymnasium te Amsterdam, maar werd na vier jaar van school 
gestuurd. Ze werkte drie dagen per week bij uitgeverij G.A. Van Oorschot, en leefde samen 
met de jurist Willem Frederik Van Leeuwen. Vervolgens werkte ze drie jaar in een kibboets in 
Israël en studeerde ze twee jaar aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Op grond van 
die studie kon ze in 1955 worden toegelaten als student politieke en sociale wetenschappen 
aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar studie, die ze na twee jaar afbrak, begon ze 
haar carrière als schrijfster onder andere bij het Nieuw Israëlitisch Weekblad en Propia Cures. 
Later schreef ze voor Vrij Nederland (VN), Het Parool, NRC Handelsblad, Avenue, Hollands 
Weekblad, Hollands Maandblad en Tirade. 

 

 

 

1988, Renate Rubinstein 

Haar VN-columns, die vanaf 1962 wekelijks verschenen onder het pseudoniem Tamar, 
hadden een trouw publiek en werden gekenmerkt door een beknopte en heldere stijl, met 
soms zeer persoonlijke ontboezemingen over haar echtscheiding (gebundeld in Niets te 
verliezen en toch bang) en haar ziekte (gebundeld in Nee heb je) en verder over uiteenlopende 
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onderwerpen zoals Friedrich Weinreb (polemiek met Willem Frederik Hermans, 
bijstandsmoeders (polemiek met Hugo Brandt Corstius over Selma Vrooland), wereldpolitiek, 
binnenlandse aangelegenheden, katten en bloemen. 

In 1977 werd bij Rubinstein multiple-sclerose geconstateerd. Dit bracht grote veranderingen 
in haar leven teweeg, die ze te boek stelde in Nee heb je (1985). Rubinstein overleed op 

eenenzestigjarige leeftijd. Ze werd begraven op de Amsterdamse begraafplaats Zorgvlied. 

Kort na haar dood verscheen haar boek Mijn beter ik, waarin onthuld werd dat ze vanaf 1980 
tot diens dood in 1987 een geheime verhouding had met Simon Carmiggelt. Eerder was ze 
getrouwd met de literair criticus Aad Nuis en met de psycholoog en columnist Jaap Van 
Heerden. Haar jongere zus Gerda Rubinstein is beeldhouwster.  

In 1966 werd Rubinstein veroordeeld tot een geldboete wegens betrokkenheid bij het plakken 
van een affiche met de leuze 'mijn fiets terug tegen Claus Von Amsberg die op het punt stond 
met prinses Beatrix te trouwen. Haar woede wegens dat huwelijk slikte ze publiekelijk in toen 
ze merkte dat ze Von Amsberg een sympathieke man vond. Later werd zij door de 
Rijksvoorlichtingsdienst gevraagd een portret van kroonprins Willem-Alexander te maken 
toen deze achttien jaar werd. 

Hoewel Rubinstein zowel door haarzelf als door veel anderen als links beschouwd werd, 
bestempelde zij in haar Huizinga-lezing in 1982 ('Links en rechts in de politiek en in het leven') 
links als de 'dikste zuil van het ideeën-establishment', die volgens haar de klassenstrijd ten 
koste liet gaan van de veel fundamentelere strijd voor vrijheid van denken en spreken, daarbij 
ten onrechte poserend als anti-establishment. In haar laatste interview, in januari 1990, 
stelde ze dat ze het leuk vond iets anders te denken dan het dogmatisch-linkse weekblad (dat 
wil zeggen Vrij Nederland). Haar anti-totalitaire stellingnames en haar scepsis ten aanzien van 
sovjetcommunisme, maoïsme, pacifisme en feminisme leidden dan ook regelmatig tot felle 
polemieken (oorlog voeren met de pen) met onder anderen haar collega-VN-columnist Hugo 
Brandt Corstius, maar ook met de schrijver en essayist Willem Frederik Hermans in 
de Weinreb-affaire. De laatste verzette zich met name tegen haar aanval op Bep Turksma, met 
name in een polemiek over Collaboratie en Verzet, de door Rubinstein en haar toenmalige 

echtgenoot Aad Nuis geredigeerde driedelige 'autobiografie' van Friedrich Weinreb. Een 
rapport dat in 1976 door het toenmalige Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie werd 
opgesteld naar aanleiding van de kwestie, kwam met een conclusie die aansloot op Hermans' 
standpunt: Weinreb had tijdens de oorlog gecollaboreerd met de Duitsers. Rubinstein heeft 
echter nooit haar excuses aangeboden aan mevrouw Turksma. 

In 1972 was ze als verslaggeefster voor Avenue aanwezig bij de strafzaak tegen Kozo Okamoto, 
de overlevende terrorist van het Japanse Rode Leger van het bloedbad op Lod Airport in mei 
1972, waarover zij schreef Okamoto in Tel Aviv, waarvan de titel kan worden herkend als een 
persiflage op Hanna Arendts Eichmann in Jerusalem.  

Hans Goedkoop begon in 1994 aan een biografie over Rubinstein in opdracht van het Fonds 
voor Bijzondere journalistiek, maar het boek is nog altijd niet voltooid. Wel publiceerde 
Goedkoop in 2015 Iedereen was er - een feest voor Renate Rubinstein waarin hij de viering van 

de vijftigste verjaardag van Renate Rubinstein in het huis van haar jongere broer beschrijft. 

 

Opzij  
Opzij is een Nederlands feministisch maandblad met aandacht voor werk, psychologie en 
gezondheid. Naast reportages en interviews is er ook ruimte voor columns, boek- en 
filmrecensies. Jaarlijks reikt het blad de Opzij literatuurprijs uit en brengt invloedrijke 
Nederlandse vrouwen onder de aandacht met de Opzij Top 100.  

De naam 'Opzij' is eigendom van de Stichting Opzij, waarvan de statuten aangeven dat ze bij 
een verkoop zes maanden krijgt om een nieuwe eigenaar te zoeken  De stichting borgt dat het 
blad in overeenstemming blijft met het oorspronkelijke gedachtegoed van Opzij en dat dit 
gedachtegoed steeds verder ontwikkeld wordt. Voorzitter van de stichting is Roos Vermeij, die 
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in 2017 Saskia Noorman-Den Uyl opvolgde in die rol. Ook een van de oprichters, Hedy 
d’Ancona, is bestuurslid. 

In 1972 werd Opzij in volle tweede feministische golf opgericht als radicaalfeministisch 
maandblad door Hedy d'Ancona en Wim Hora Adema en uitgegeven door Weekblad Pers 
Groep. In 1978 reikte Opzij de eerste Harriët Freezerring uit, een prijs bedoeld voor een vrouw 
of organisatie wier werk belangrijk is voor de emancipatie en genoemd naar de in 1977 
overleden Opzij-redacteur Harriët Freezer. In 1979 reikte het blad de eerste Annie 
Romeinprijs uit, een prijs bedoeld voor een schrijfster wier werk bijdraagt aan de ontplooiing, 
bewustwording en emancipatie van vrouwen. 

Op 1 november 1982 werd Cisca Dresselhuys hoofredacteur. Zij interviewde elke maand een 
bekende Nederlandse man voor haar Feministische Meetlat, tot enkele maanden na haar 

pensioen op 1 april 2008. In 1982 begon Renate Dorrestein er als columnist en zij bleef aan 
tot 1987. In 1997 werd naar aanleiding van de vijfentwintigste verjaardag de Opzij-
leerstoel ingesteld aan de Universiteit Maastricht alwaar het Centrum voor Vrouwen- en 
genderstudies werd opgericht. De leerstoel is mede bedoeld om de benoeming van vrouwelijke 
hoogleraren te stimuleren. 

Op 1 september 2008 werd Margriet van der Linden hoofdredacteur en zij zorgde voor een 
lichtere toon. De literatuurprijs genoemd naar Annie Romein-Verschoor werd herdoopt tot de 
Opzij Literatuurprijs. Er werd geen Harriët Freezerring uitgereikt, maar wel begonnen met de 
jaarlijkse Opzij Top 100 van meest invloedrijke Nederlandse vrouwen. Van der Linden wist het 
blad opnieuw in de markt te zetten, maar stopte ermee in juni 2013. Daphne van 
Paassen werd hoofdredacteur ad interim en in november 2013 kondigde WPG aan het blad 
vanaf april 2014 niet meer uit te geven. 

In 2014 werd Veen Media uitgever en Irene de Bel hoofdredacteur.[11] De Opzij-leerstoel die 
vacant was sinds 2008 werd opnieuw ingevuld. De Bel dacht bij haar aantreden dat het blad 
het feminisme minder hard nodig had, maar herzag deze mening en oordeelde in 2017 dat het 
wel wat radicaler mag om ook een jonger publiek aan te trekken.  

In 2017 kondigde de nieuwe stichtingsvoorzitter Roos Vermeij aan dat Hans van 
Brussel uitgever werd vanaf 1 mei. Op 18 juni werd de romaniste Marianne 
Verhoeven (getrouwd met Hans Van Brussel) hoofdredacteur.  
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Hoofdredactie: 

• 1972-1981: Hedy d’Ancona 

• 1981-2008: Cisca Dresselhuys  

• 2008: Lily Martens (ad interim, 1 april -1 september) 

• 2008-2013: Margriet van der Linden  

• 2013-2014: Daphne van Paassen (ad interim) 

• 2014-2017: Irene de Bel  

• 2017-:Marianne Verhoeven  

 

 

Baas in eigen buik 
Rond 1970 veranderen heel langzaam de opvattingen over de rol en de inhoud van het 

moederschap in Nederland ten opzichte van de jaren daarvoor. De vrouw moet baas zijn over 

haar eigen buik. Gelijke rechten voor man én vrouw. Mede onder de invloed van het feminisme 

komt dit bewustzijn en heel langzaam verschuift de maatschappij van gedachten en met 

wettelijke regels. Het is in de twintigste eeuw de tijd van de vrouwen en van dolle mina’s, die 

het straatbeeld vulden met ontblote buiken waarop geschreven stond: baas in eigen buik.  
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In december 1969 wordt de actiegroep Dolle 

Mina’s in het leven geroepen. Met ludieke 

acties willen de Dolle Mina’s de aandacht 

vestigen op de verschillen tussen man en 

vrouw. De actie ‘Baas in Eigen Buik’, waarmee 

het zelfbeschikkingsrecht voor vrouwen 

inzake abortus werd geëist. Abortus  was 

verboden in Nederland  

Dat deze vrouwenhulpverlening hard nodig 

was blijkt uit verhalen. Klachten van vrouwen 

uit deze periode werden afgedaan als gezeur 

en met medicijnen onderdrukt. Kwam een 

vrouw bij de dokter of bij de politie met het feit 

dat ze verkracht was door, of een vreemde of 

een familielid, dan had ze het zelf uitgelokt. 

Ja, het rokje was ook veel te kort en het 

decolleté veel te laag. En wie met zo’n boezem 

geboren is vraagt er toch om? Wie zijn lippen 

stift en zijn ogen met oogschaduw bewerkt, die 

wil toch seks? Die moet niet zeuren. Die krijgt 

waar ze om vraagt! Of er werd gezegd bij 

aangifte: mevrouwtje, je fantasie slaat op hol. 

Zoek een echte vent en val ons niet lastig! 

De resultaten van de feministen werden zichtbaar in de: 
 

• blijf van mijn lijfhuizen; 

• vrouwentelefoon; 

• opvang- en informatiedienst voor vrouwen tegen verkrachting. 
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Deze vrouwen die in het geweer kwamen tegen onrecht, bereikten maatschappelijke 
verschuivingen. Het resultaat is dat deze verschuivingen zelfs worden vastgelegd in wetten! In 
Nederland zijn de maatschappelijke verschuivingen nu dus in de volgende wetten vastgelegd. 
 

• het verbod op het verkrijgbaar stellen van enig middel ter voorkoming of ter verstoring van 
de zwangerschap werd opgeheven (1969) 

• de wet afbreking zwangerschap (1980) 

• het verbod op ontslag bij zwangerschap 

• het recht op toegang tot hoger onderwijs, inclusief universitair onderwijs voor vrouwen. 

• afschaffing van het woord ‘juffrouw’ of ‘mejuffrouw’. Vroeger werd dit gebruikt voor 
ongetrouwde vrouwen, de uitdrukking werd door de feministen als denigrerend gezien 
want eenzelfde soort onderscheid bestond niet bij mannen. Tegenwoordig wordt elke 
vrouw ‘mevrouw’ genoemd. 

• strafrechtelijk verbod op verkrachting binnen het huwelijk (1984) 

• het recht op gelijke beloning voor gelijk werk voor mannen en vrouwen. Om dit recht te 
kunnen uitoefenen wanneer een werkgever niet conform de wetgeving handelt, is er in 
1994 in Nederland een Commissie Gelijke Behandeling opgericht, waar vrouwen konden 
aankloppen om hun recht te verkrijgen. 

• Meer deelname van vrouwen in maatschappelijke organisaties zoals politieke partijen, 
kerken en besturen. Bron: mens en samenleving.  
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Bom moeders 
Een bewust ongehuwde moeder (bom), ook wel bommoeder, bomvrouw of bewust 
alleenstaande moeder (bam), is een vrouw, doorgaans alleenstaand, die bewust ongehuwd 
moeder is. 

De term kwam in gebruik na de oprichting van de Nederlandse organisatie Bewust 
Ongehuwde Moeders in 1977. De organisatie werd opgericht na een advertentie in het dagblad 
Het Parool en een interview dat met de oprichtster Cécile Jansen werd gepubliceerd. Doel van 
de organisatie was wederzijdse uitwisseling van ervaringen en het geven van voorlichting. 

Voorbeelden  

• Leona Detiége, voormalig burgemeester van Antwerpen. 

• Josepha Mensels, (1902-1995) 

• Het stripfiguur Hanna uit de stripreeks Jan, Jans en de kinderen is een bommoeder. 

• Lena (Georgina Verbaan) in ’t Spaanse Schaep wil een bommoeder zijn. 

• In het boek Karakter van F. Bordewijk is Joba de moeder van Jacob Katadreuffe, een 
bewust ongehuwde moeder. 

• Jenny Fields, de moeder van Garp in het boek De wereld volgens Garp.    
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De Bonte Was  
De Bonte Was was een Nederlandse radicaalfeministische vrouwenuitgeverij. De Bonte Was 
gaf verscheidene werken over vrouwenonderwerpen uit en mocht meermaals aanzienlijke 
oplages noteren.  

De Bonte Was werd op oudejaarsavond 1973 opgericht door een groep vrouwen waarvan 
Anneke van Baalen mogelijk het middelpunt vormde. Het erop volgende jaar vestigde de 
uitgeverij zich in het Vrouwenhuis, een kraakpand en feministisch bolwerk aan de Nieuwe 
Herengracht in Amsterdam. De organisatie was collectivistisch van aard: iedereen moest aan 
alles meedoen, van schrijven en vergaderen tot boeken inpakken voor verzending. De eerste 
twee boeken, En ze leefden nog lang en gelukkig en Vrouwen over seksualiteit werden 

gestencild, volgende uitgaven werden bij een drukkerij ondergebracht. In een later stadium 
werden ook het zetwerk en de distributie uitbesteed. 

De meeste boeken werden uitgegeven onder de auteursnaam De Bonte Was, omdat de teksten 

door verschillende personen in samenwerking tot stand kwamen. Vertalingen, dichtbundels 
en andere individuele werken werden wel onder de auteursnaam uitgegeven. Ook Anja 
Meulenbelt schreef, anoniem, teksten voor uitgaven van De Bonte Was.  
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Het radicaal feminisme kwam, naast de uitgaven, tot uitdrukking in de organisatie. Er mocht 
niet met mannen samengewerkt worden en alle werk was onbetaald omdat niemand aan het 
feminisme mocht verdienen. In De Feminist, een meer ideologische serie boeken, fulmineerde 

De Bonte Was onder meer tegen inkapseling, gesubsidieerd feminisme en ‘therapeutisering’ 
van de vrouwenstrijd. In die zin wordt De Bonte Was wel het geweten van de tweede 
feministische golf genoemd. 

Naast uitgeven hield de groep rond De Bonte Was zich ook bezig met debatten organiseren 
en met activisme. Hoogtepunt van het laatste was de vrouwenstaking van 1981 tegen de als 
betuttelend ervaren nieuwe abortuswet. 

Op enig moment begonnen de oplagen te dalen en in 1992 werd de uitgeverij opgeheven. De 
stichting die eigenaar was van de uitgeverij bleef bestaan als actiegroep.   
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Vrouwenstaking  
 

 

 

De vrouwenstaking van 30 maart 1981 was in Nederland een landelijke actie van vrouwen, 
vooral gericht op legalisering van abortus. In heel Nederland kwamen er naar schatting 
300.000 tot 500.000 vrouwen op de been.  

De staking was het meest zichtbaar in Amsterdam, waar vrouwen zich vanaf 17.00 uur 
verzamelden op de Dam. Vervolgens liepen ongeveer honderdduizend vrouwen en enkele 
mannen in een demonstratieve optocht naar het Leidseplein. 

De staking en de massale demonstratie was beperkt succesvol, want op 1 mei 1981 werd 
nieuwe wetgeving aangenomen, die abortus in Nederland weliswaar legaliseerde maar waarbij 
de vrouw nog steeds niet het laatste woord had. Het beslisrecht over abortus kwam pas in 
handen van de vrouw met de Wet Afbreking Zwangerschap, die vanaf 1984 van kracht werd. 

De staking heeft echter meer aspecten van de vrouwenemancipatie op de kaart gezet dan 
abortus, want de vrouwen staakten ook tegen de verslechterende positie van vrouwen, de 
werkloosheid die vrouwen in deze periode het ergst trof, tegen het kostwinnersbeginsel, tegen 
het omgangsrecht en tegen seksueel geweld tegen vrouwen.  
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Abortuspraktijk tussen 1945 en 1981 

 

Zonder legalisering van abortus waren  ongewenst zwanger vrouwen aangewezen op illegale 
praktijken, waarvan de methodiek om met de breinaald een abortus op te wekken het meest 
dramatisch was. Zowel werkende vrouwen als huisvrouwen zonder betaalde baan werden 
opgeroepen om in actie te komen. 

In de naoorlogse periode tot de grootschalige invoering van de anti conceptiepil was de toegang 
tot anticonceptie moeizaam. Voorbehoedsmiddelen zoals condooms waren nauwelijks te 
krijgen, en alleen voor vrouwen boven de eenentwintig die bovendien lid moesten zijn van de 
Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming NVSH. Vrouwen met een ongewenste 
zwangerschap deden, wanhopig als ze waren, van alles om de zwangerschap te beëindigen. 
Ongewenst zwangere vrouwen probeerden zelf een miskraam op te wekken, met een 
breinaald, met kinine, door zeepsop in de vagina te spuiten, door zich van de trap af te laten 
vallen, etc.[5] Hierbij liepen vrouwen grote risico's en er vielen ook doden door de complicaties 
van een illegale abortus. Als een vrouw met complicaties werd opgenomen in een ziekenhuis 
werd zij vaak misprijzend ontvangen, en bijvoorbeeld tussen pas bevallen vrouwen neergelegd. 

Soms hielp een goedwillende arts, maar zo een arts nam daarmee een risico, want abortus 
plegen was sinds 1911 strafbaar op grond van de zedenwet. Vaker zochten vrouwen een 
illegale aborteur op (eufemistisch een engeltjesmaker genoemd). Het aantal illegale 
abortussen werd in 1960 geschat op vijfduizend tot twintigduizend per jaar. In 1953 werd de 
huisarts W.F. Storm, die openlijk abortussen uitvoerde en die voorzitter was van een 
abortuscommissie vanuit de NVSH, veroordeeld tot een half jaar cel, en bovendien geroyeerd 
als lid van de NVSH. In 1958 werden in Nederland honderdvijf personen veroordeeld voor het 
plegen van abortus, en in 1963 nog achtendertig. Het vervolgingsbeleid werd langzamerhand 
verminderd. Storm ging na zijn gevangenisstraf door met het plegen van abortus. 

Rond de jaren zestig ontstond ook een juridische discussie; met name strafjurist prof. 
Enschedé was van mening dat abortus niet in alle gevallen strafbaar was. Er kon een 
medische indicatie zijn volgens hem. De vraag was of de geestelijke gezondheid van een vrouw 
of de sociale omstandigheden ook een grond zouden kunnen zijn dat abortus toelaatbaar was.    
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In 1967 gaf professor Kloosterman van het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam in een 
televisie-uitzending toe dat hij vrouwen in nood wel wilde helpen met een abortus. Meteen de 
volgende dag stond er een lange rij vrouwen voor het ziekenhuis. Er kwam vervolgens een 
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commissie die vrouwen beoordeelde of ze in aanmerking kwamen voor een abortus. Het bleef 
echter moeizaam. 

De ontwikkelingen gingen door, en in 1971 opende de Stichting Medisch Verantwoorde 
Zwangerschapsonderbreking de eerste abortuskliniek. Tot 1975 volgden er nog 8 klinieken 
van deze stichting. Vrouwen uit heel Europa kwamen op deze klinieken af, en de politie greep 
niet in. De abortusklinieken hanteerden in deze periode een grens van twaalf tot veertien 
weken zwangerschap. In de Bloemenhovekliniek bij Heemstede was 
zwangerschapsonderbreking van oudere zwangerschappen mogelijk. 

De Tweede Kamer vergaderde lang over de legalisering van de abortuswetgeving. In 1970 
dienden PvdA-Kamerleden Aart Geurtsen en Jan Lamberts een initiatiefwet in voor de 
legalisering, maar dit mislukte. 

 

 

Protestactie Redt het ongeboren kind, datum onbekend 

 

Met name de confessionele partijen, KVP, ARP en CHU waren nog geheel niet toe aan 
legalisering. Er kwam dan ook een maatschappelijke tegenbeweging op gang vanuit 
confessionele hoek. Zo ontstond de Verenging ter Bescherming van het Ongeboren Kind Siriz 
en Redt  en Redt het ongeboren Kind in het begin van de jaren zeventig. Vooral de beweging 
van pater Jan Koopman was radicaal. Hij richtte de Stichting Recht zonder Onderscheid op 
en voerde indringende acties, met onder andere de schokkende foto’s van zogenaamd 
geaborteerde baby's die hij huis aan huis verspreidde. 

In 1972 diende Minister van Justitie Van Agt een wetsvoorstel in als tegenwicht tegen het 
voorstel van de PvdA. Het voorstel van Van Agt haalde ook geen meerderheid. Van Agt wilde 
in de kliniek Bloemenhove waar ‘late’ abortussen plaatsvonden de apparatuur in beslag laten 
nemen. Rechtszaken, o.a. bij de Hoge Raad  staken daar een stokje voor. In 1976 kwam er 
een klacht van een Duits echtpaar tegen de Bloemenhovekliniek. Er was bij de abortus een 
tweede foetus over het hoofd gezien, waardoor de vrouw een miskraam kreeg. Op 18 mei 1976 
gaf Van Agt opdracht om de kliniek te laten verzegelen, maar de verzegeling werd verbroken 
en Van Agt moest zich verantwoorden in de Tweede Kamer. De kliniek werd vervolgens twee 
weken lang bezet door vrouwen uit het hele land. Door nog een rechterlijke uitspraak haalde 
Van Agt bakzeil. De gedoogpraktijken van abortus gingen door. 
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In 1976 dienden de Kamerleden Hein Roethof (PvdA) en Els Veder-Smit (VVD) een initiatiefwet 
in voor legalisering. Gecombineerd met het eerdere PvdA-voorstel werd het voorstel september 
1976 met drieëntachtig tegen achtenvijftig stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. 
Onverwacht strandde het voorstel echter in de Eerste Kamer, omdat met name de VVD-fractie, 
onder leiding van Haya van Someren, grotendeels tegenstemde. De stemming was politiek zo 
belangrijk, dat de gehele senaat aanwezig was.  
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In 1980 volgde opnieuw een grote anti-abortusdemonstratie, maar op 18 december 1980 werd 
door de Tweede Kamer de Wet Afbreking Zwangerschap aanvaard. Daarin werd echter nog 
bepaald dat een vrouw vijf dagen verplichte bedenktijd moest houden, en dat de arts de keuze 
hield om die abortus wel of niet uit te voeren. Vrouwen hadden dus nog steeds geen volledige 
vrije keus, maar het was wel een grote verbetering. De wet zou op 31 maart 1981 aan de 
Eerste Kamer worden voorgelegd. 

Probleem bij al deze stemmingen was dat de politieke partijen in deze ethische kwestie niet 
als één geheel stemden, maar dat individuele leden een afwijkende stem konden uitbrengen.  

Omdat de politiek maar niet tot een besluit kwam, werd in 1981 een landelijk comité gevormd 
dat de vrouwenstaking organiseerde voor 31 maart 1981. In het comité zaten De Bonte Was, 
de Vrouwenkrant en de Vrijwilligstersbond. De staking was tégen abortus in het wetboek van 

Strafrecht en vóór legalisering van abortus. Hoewel de behandeling van de wet in de Eerste 
Kamer werd uitgesteld van 31 maart naar 28 april, hield het comité vast aan de datum van 
30 maart. 

Op 28 mei 1981 werd de wet in de Eerste kamer aangenomen, Daarna werd abortus 
gelegaliseerd binnen bepaalde voorwaarden. De Bloemenhovekliniek bestaat in 2016 nog 
steeds, en vrouwen kunnen daar terecht voor een - nu legale - abortus.  

Hoewel de vakbonden zich in de jaren tachtig met allerlei zaken bezighielden, hadden de 
meeste vakbonden over dit vrouwenprobleem nog geen standpunt ingenomen. Volgens de 
bonden was abortus geen zaak tussen werkgevers en werknemers. De meeste vakbonden 
riepen dus niet op om te gaan staken. Het aantal vrouwen met een betaalde baan dat ging 
staken, was daardoor beperkt.[1] Werkneemsters van welzijnsinstellingen, studenten, 
scholieren en huisvrouwen namen wel in groten getale deel aan de staking.  

Acties tijdens de vrouwenstaking. De acties bestonden naast de grote optocht van 
honderdduizend vrouwen onder andere uit het volgende: 

• Eerder, o.a. op internationale vrouwendag 8 maart 1981, werd overal gediscussieerd over 
de deelname aan de staking, zo ook bij de VOS-cursussen, ‘Vrouwen oriënteren zich op 
de samenleving’, gericht op algemene emancipatie van vrouwen.  

• Breinaaldenacties: vrouwen lagen op de Dam in Amsterdam, met het onderlijf rood 
gevlekt, als het ware bloedend door een illegale abortus die met een breinaald was 
opgewekt. In Amsterdam wordt rondgelopen met een grote pop met bloed 
(tomatenketchup) tussen de benen.  

• Een cabaretvoorstelling. 

• Er werden een stakingskrant verspreid in een oplage van 225.000 exemplaren.  

• In Amsterdam werd in een aantal treinen aan de noodrem getrokken.  

• Vrouwen hingen lakens uit het raam met leuzen als 'Ik staak tegen de Abortuswet'. 

• Er werden stickers geplakt op paraplu's, fietsen; spandoeken werden beschilderd. 

• Vrouwen zongen liederen, zoals 'Saboteer de abortuswet!'. Er werd ook een lied gezongen 
op de melodie van de canon Vader Jacob, maar met de tekst Zuster Anna, zuster Anna, 
werkt gij nog? Alle vrouwen staken, alle vrouwen staken, abortus vrij, abortus vrij.  

Eerder al waren er diverse manifestaties en demonstraties geweest om abortus te legaliseren. 
Er waren echter ook demonstraties geweest van tegenstanders van abortus. 

• Na 1970. Dolle Mina's vielen een congres van gynaecologen binnen, met op hun buik 
geschreven baas in eigen buik. 

• 4 december 1974: abortusdemonstratie, georganiseerd door Wij Vrouwen Eisen, waar ca. 
4000 vrouwen op afkwamen. De drie eisen waren: Abortus uit het wetboek van strafwet, 
abortus in het ziekenfondspakket (de toenmalige verplichte ziektekostenverzekering en de 
vrouw beslist De PPR-fractie van de Tweede Kamer en de Kamerleden Bas de Gaay 
Fortman en Dolf Coppes distantieerden zich van de eisen en waren ‘zeer ongelukkig met 
de extreme manier waarop de kwestie door de vrouwen werd benaderd’. De weerzin van 
de vrouwen tegen de toenmalige minister Van Agt van justitie was groot. Men was 
tegenstander van de juridische en sociale bevoogding van vrouwen die Van Agt in de 
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wetgeving wilde vastleggen. Een van de leuzen was Een, twee, drie, vier, vijf, van Agt blijf 
van mijn lijf. 

• 4 december 1974: Tegendemonstratie onder leiding van Pater Koopmans 

• 21 juli 1975: Anti-abortusdemonstratie in Den Haag met als leus o.a. Abortus = 
moord en Redt het ongeboren kind[13]. Er was een stille tocht van het Malieveld naar 

het Binnenhof en er werd een petitie aangeboden aan minister Van Agt. 

• 24 april 1976 - Abortus demonstratie tegen van Agt, tegen het CDA en de VVD, met o.a. 
Anja Meulenbelt, Natasja Emanuels en Marjan Sax.  

• 10 september 1979 - Abortusdemonstratie in Eindhoven en een dag later in Amsterdam, 
met als leus Van politiek gesol hebben wij de buik vol 

• 27 september 1980 - Abortusdemonstratie in het Vondelpark in Amsterdam.  

 

 

 

Emmeline Pankhurst  
Emmeline Pankhurst (geboren Emmeline Goulden), Moss Side, Manchester, 14 juli 1858 – 
Londen, 14 juni 1928) was een van de oprichters van de Britse suffragettebeweging. Haar 
naam is meer dan enig andere naam verbonden met de strijd voor het vrouwenkiesrecht in 
Groot Brittannië, met name omdat ze een aantal organisaties oprichtte die zich te doel stelden 
het stemrecht voor vrouwen te bepleiten. Pankhurst was gehuwd met advocaat Richard 
Marsden Pankhurst (1834-1898).   
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Emmeline Pankhurst 

 

In 1903 richtte ze de Woman's Social and Political Union op. De beweging, waar ook haar 

dochters Christabel en Sylvia aan deelnamen, werd bekend vanwege haar militante acties. 
Pankhursts tactieken om de aandacht van het publiek te trekken brachten haar vaak in de 
gevangenis, maar ze kreeg een betere behandeling dan de meeste andere gevangenen omwille 
van haar hoge status. Enkele keren werd haar echter onder dwang voedsel toegediend om een 
hongerstaking te beëindigen.   

 

 

Emmeline Pankhurst bij haar arrestatie in mei 1914 
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Toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak werden de activiteiten voor het vrouwenkiesrecht 
opgeschort omdat Pankhurst van mening was dat niets de overwinning van haar land mocht 
tegenhouden. Ze begon te ijveren om vrouwen in de fabrieken de plaats van mannen te laten 
innemen, zodat deze konden gaan vechten aan het front. In het hele land hield ze speeches. 
Medestanders van de beweging deelden witte veren - een symbool van lafheid - uit aan alle 
mannen die in burgerkledij passeerden. In 1914 richtte ze ook de internationale 
vredesbeweging voor vrouwen op.  

 

  
1910, Emmeline Pankhurst wordt gearresteerd  

 
 

In maart 1918 begon de Britse regering vrouwenstemrecht (actief kiesrecht) toe te kennen in 
het Verenigd Koninkrijk van Groot Brittannië en Ierland. Hoewel de Representation of the 



73 

 

People Act van 1918 enkel stemrecht gaf aan vrouwen boven de dertig, en dan nog enkel met 

een vereiste van eigendom, terwijl alle mannen boven de eenéntwintig waren opgenomen, 
zagen de suffragettes dit niettemin als een grote overwinning. In november 1918 kregen 
vrouwen boven de eenentwintig het recht om parlementslid te worden (passief kiesrecht), wat 
inhield dat vrouwen in het Lagerhuis konden zetelen zonder zelf te mogen stemmen. In 1928 
verwierven vrouwen in het Verenigd Koninkrijk uiteindelijk dezelfde stemrechten als mannen. 

Emmeline Pankhurst stierf op 14 juni 1928 op negenenzestigjarige leeftijd, enkele weken 
voordat op 2 juli 1928 haar vurig bevochten doel was bereikt. 

Suffragette is een Engelse term die staat voor iemand (man of vrouw) die strijdt voor de 
vrouwenrechten, met name voor het vrouwenkiesrecht. Dat mannen ook de strijd voor 
vrouwenkiesrecht steunden blijkt onder meer uit de acties en publicaties van John Stuart 
Mill. De officiële naam van deze organisatie was de Sociale en Politieke Vrouwenunie (WSPU), 
deze werd opgezet in 1903.  

De term is afgeleid van het Franse woord suffrage, dat stemrecht betekent. 

De suffragettes zijn een beweging uit de eerste feministische golf. Emmeline Pankhurst was 
de stichter van de Britse suffragettebeweging, samen met haar dochter Christabel Pankhurst. 
Suffragettes werden vaak als 'onvrouwelijk' bestempeld: dames behoorden zich niet zo 
gedragen, en zeker niet in de publieke ruimte (een mannendomein). Leden van de actiegroep 
zetten grote demonstraties op. Groepen vrouwen ketenden zich bijvoorbeeld vast aan het hek 
van het parlementsgebouw of stichtten brandjes. Belangrijke brieven werden in brand 
gestoken en in de stembussen werd zuur gedaan zodat de stemmen onleesbaar werden. Om 
arrestaties uit te lokken gingen de demonstraties verder. Er werden zomaar winkelruiten 
ingegooid of gemeente-eigendom vernield. Vrouwen kwamen in de gevangenis en gingen uit 
protest in hongerstaking. Ze wilden dat de regering serieus ging praten over rechten van de 
vrouw. Ze kregen vaak het omgekeerde; er werd alleen maar opdracht gegeven aan de 
gevangenisbewaarders om de gevangenen gedwongen te voeren. Dwangvoeding was ook toen 
al een omstreden methode, die in het uiterste geval werd toegepast op gevangenen die niet 
wilsbekwaam waren. Een belangrijke suffragette, Emily Davison, stierf toen ze bij een 
paardenwedren de renbaan op liep en door het paard van de koning werd vertrapt. 

 

  

Suffragettes voor het Witte Huis   
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Veel vrouwen keurden dit soort gedrag af en begonnen hun eigen groepering, zoals de 
Nationale Unie voor het Vrouwenkiesrecht. Duizenden vrouwen namen deel aan vreedzame 
en georganiseerde demonstraties met spandoeken en liederen. Dit was vooral allemaal zo 
vreedzaam omdat vrouwen uit de arbeidersklasse zich het niet konden veroorloven om 
opgepakt te worden en naar de gevangenis te moeten, dan zouden zij hun gezin op het spel 
zetten. Maar zelfs deze demonstraties hadden weleens te maken met protest van 
tegenstanders of zelfs van de politie. In Nederland en België waren een andere groepen actief. 
Zo werd Aletta Jacobs in Nederland voorzitster van de VvVK, de Vereniging voor Vrouwen 
Kiesrecht. Het aantal leden nam toen snel toe. In België waren vooral Marie Popelin en Isala 
van Diest voortrekkers.  
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1918, Londen 
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Abortusboot  
Women on Waves is een Nederlandse non-profitorganisatie. Het doel van de organisatie is het 
kweken van bewustzijn en het bevorderen van de discussie over abortuswetten die Women on 
Waves te streng vindt, en daarnaast het bieden van niet-chirurgische abortussen voor 
vrouwen die in landen wonen waar abortus niet is toegestaan. Women on Waves biedt ook 
contraceptie en advies op het gebied van geboortebeperking. 

De diensten worden aangeboden op een speciaal hiervoor gebouwd schip dat voorzien is van 
een mobiele kliniek. Als Women on Waves een land bezoekt, worden vrouwen aangemoedigd 
een afspraak te maken. Eenmaal aan boord vaart het schip naar internationale wateren (waar 
op het schip de Nederlandse wet van toepassing wordt) om de abortussen met een 
abortuspil uit te voeren.  

De organisatie werd opgericht in 1999 door de Nederlandse arts Rebecca Gomperts, een 
voormalige Greenpeace-activist. Women on Waves voer in 2001 naar Ierland en in 2003 naar 
Polen. In 2004 werd hun poging de Portugese wateren binnen te varen geblokkeerd door de 
Portugese overheid die het schip tegenhield met een oorlogsschip. 

In 2005 werd Women on Waves aangevuld met Women on Web, een online hulpdienst die 
vrouwen helpt toegang te krijgen tot een veilige medische abortus. 

In 2017 moest de abortusboot wegvluchten uit de territoriale wateren van Guatemala toen de 
autoriteiten de crew dreigde te arresteren.  
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Man Vrouw Maatschappij 
Man Vrouw Maatschappij (MVM) was een Nederlandse feministische organisatie (1968-1988). 

In navolging van haar artikel ‘Het onbehagen bij de vrouw’ uit november 1967 lanceerde Joke 
Smit met Hedy d ‘Ancona het initiatief Vrouwen 2000. Deze oproep tot meer  
vrouwenemancipatie vond niet alleen bij vrouwen gehoor en werd herdoopt tot Man Vrouw 
Maatschappij. Op 26 oktober 1968 werd de vereniging officieel opgericht met Smit als 
voorzitter en d'Ancona als vicevoorzitter Op 24 maart 1969 werd koninklijke goedkeuring 
verleend aan de Vereniging Aktiegroep Man Vrouw Maatschappij. 

MVM maakte deel uit van de tweede feministische golf en zette volop in op beleidsverandering. 
Hiertoe werden werkgroepen opgezet rond onderwijs, deeltijd, betaling van werkende moeders, 
kinderopvang, gezinsplanning en politieke partijen. die acties en campagnes organiseerden 
zoals: 

• Op de vrouw af: een nationale actie op 9 en 10 november 1970 in samenwerking met Dolle 
Mina en de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming om meer bekendheid te 
geven aan het bestaan van emancipatiebewegingen. MVM probeerde aandacht te trekken 
voor het belang van betaald werk voor vrouwen, het gebrek aan goede parttime banen en 
de positie van ongehuwde en alleenstaande moeders.  

• Marie, word wijzer!: werkgroep sinds 1971 met oog op een verbetering van de positie van 
meisjes in het onderwijs. Meisjes verlieten het onderwijs veelal eerder dan jongens, 
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waardoor ze een achterstand hadden op de arbeidsmarkt. 'Marie' symboliseerde het 
Nederlandse schoolmeisje dat gestimuleerd diende om door te leren.  

De werkgroepen gingen vooral veel lobby bij de overheid. Beleidsdoelen waren onder andere: 
meer parttime werk, schooltijden en vakantietijden gelijktrekken, meer crèches, 
overblijfmogelijkheden op scholen, gelijke belasting voor mannen en vrouwen, 
werkloosheidsuitkering voor getrouwde vrouwen en gelijke kansen in het onderwijs voor 
jongens en meisjes. MVM zag vrouwenemancipatie als een gezamenlijke strijd van mannen en 
vrouwen. Het officiële doel van de vereniging luidde dus ook: de gelijke ontplooiingskansen 
van mannen en vrouwen in de maatschappij bevorderen. Mannen werden actief betrokken 
omdat de vereniging geloofde dat ook mannen moesten veranderen om de maatschappelijke 
problemen op te lossen. Van de leden was ongeveer tien tot vijftien procent man, maar van de 
actieve leden was dat nog minder.  

In de jaren zeventig won het radicaal feminisme aan populariteit met ludieke acties van Dolle 
mina of Paarse September rond een specifiek thema. MVM was meer gematigd en werkte meer 
achter de schermen, maar door de invloed van het radicalisme werd de rol van de man binnen 
de vereniging controversieel. Vanaf 1973 kwam er een bestuur zonder voorzitster en ook 
zonder enige man, waarna onder meer d'Ancona en Wim Hora Adema de organisatie verlieten.  

In 1974 werd MVM-nieuws, de nieuwsbrief van de vereniging, uitgebreid met een bijlage die 
zou groeien tot het (online)tijdschrift Lover. 

In 1976 ging de werkgroep Willem word wakker van start die zich richtte op de rol van de man 
in de maatschappij met oog op een verandering van de traditionele mannelijke genderrol. De 
werkgroep werd opgeheven in 1982.  

Op 27 februari 1988 werd besloten om de actiegroep op te heffen, waarna de vereniging op 19 
oktober 1988 officieel werd opgeheven. De vereniging gaf het emancipatiewerk door aan 
andere organisaties.  
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Bloemenhovekliniek  
 
De abortuskliniek ontstond in 1971 in Beverwijk als het Beahuis, een eerste trimester 
abortuskliniek, die op 7 juli 1971 opende. Eind 1971 waren er 1.170 abortussen uitgevoerd. 
In 1973 verhuisde het Beahuis naar Heemstede en werd uitgebreid met de tweede trimester 
kliniek Bloemenhove. Vrouwen konden zich in deze kliniek ook laten behandelen bij een 
verder gevorderde zwangerschap: tussen de twaalf en achttien weken. Vanwege de verwachte 
kritiek op die behandeling werden het Beahuis en de Bloemenhovekliniek van elkaar 
gescheiden zodat een eventuele sluiting niet voor beide klinieken zou gelden. Ze betrokken 
wel hetzelfde pand in Heemstede. 
 
Abortus is in Nederland bij wet geregeld en de zorg professioneel georganiseerd. Daar gingen 
in de jaren zestig van de vorige eeuw roerige tijden en politieke en maatschappelijke 
spanningen aan vooraf. De abortuskliniek Beahuis en Bloemenhovekliniek in Heemstede heeft 
een belangrijke rol gespeeld in de legalisering en acceptatie van abortus in Nederland. 
  
Tot in de jaren zestig gold abortus als een 'misdrijf tegen de zedelijkheid'. Gynaecologen 
voerden slechts een zwangerschapsafbreking uit op medische indicatie. Ongewenst zwangere 
vrouwen die een abortus wilden, waren aangewezen op het clandestiene circuit, met alle 
medische en juridische risico's van dien. 
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In 1971 ontstonden de eerste plannen voor de oprichting van een gespecialiseerde 
abortuskliniek in Beverwijk. Op 7 juli 1971 ging de abortuskliniek 'Beahuis' van start, met 
twee speciaal opgeleide huisartsen en een klein team van verpleegkundigen en medewerkers. 
  
Het Beahuis voorzag direct in een grote behoefte. Na drie patiënten op de eerste dag, waren 
de tweede dag alle vijf bedden bezet. Al op dag drie verschenen de eerste buitenlandse 
patiënten. Er kwamen zalen bij en al gauw werden er dagelijks twaalf vrouwen behandeld, zes 
dagen per week. Eind 1971 waren er in Beverwijk 1.170 abortussen uitgevoerd. Tegenwoordig 
vinden in Beahuis en Bloemenhovekliniek jaarlijks 3.000 abortusbehandelingen plaats. 
  
In 1973 werd het huidige pand van Beahuis & Bloemenhovekliniek in Heemstede aangekocht. 
Enerzijds vanwege de grote toestroom van patiënten, anderzijds omdat de kliniek ook 
zwangerschapsafbrekingen tussen de twaalfde en achttiende week ging uitvoeren. Voor deze 
‘tweede trimesterbehandeling’ werd de 'Bloemenhovekliniek' opgericht, dat samen met 
Beahuis het pand betrok. Voor deze scheiding was ook gekozen om te voorkomen dat justitie 
mogelijk de hele kliniek zou willen sluiten, bij de verwachte kritiek op de behandeling in het 
tweede trimester van de zwangerschap. 
  
Abortusklinieken hebben altijd voor- en tegenstanders gekend. Verontwaardigde burgers, 
kerken en politici keerden zich begin jaren zeventig fel tegen abortus. Minister van Justitie 
Van Agt riep in 1975 op tot een 'ethisch reveil' en was fel tegenstander van de legalisering van 
abortus. Daartegenover gingen voorstanders de straat op, zoals de Dolle Mina's met de slogan: 
'Baas in eigen buik'. Ook wist de Vrouwenbeweging met een bezetting in 1976 een dreigende 
sluiting van de abortuskliniek ‘Bloemenhovekliniek’ door minister Van Agt te voorkomen. Het 
is mede aan de strijd van de Vrouwenbeweging te danken dat abortus een aanvaarde plaats 
in de samenleving heeft gekregen. Bron: Bloemenhovekliniek.  
 

 

 
 
 
 
In 1972 diende Minister van Justitie Van Agt een wetsvoorstel in als tegenwicht tegen een 
voorstel van de PvdA om abortus te legaliseren. Het voorstel van Van Agt haalde net als het 
voorstel van de PvdA geen meerderheid. Van Agt wilde in de kliniek Bloemenhove waar ‘late’ 
abortussen plaatsvonden de apparatuur in beslag laten nemen. Rechtszaken, o.a. bij de Hoge 
Raad, staken daar een stokje voor. In 1976 kwam er een klacht van een Duits echtpaar tegen 
de Bloemenhovekliniek. Er was bij de abortus een tweede foetus over het hoofd gezien, 
waardoor de vrouw een miskraam kreeg. Op 18 mei 1976 gaf Van Agt opdracht om de kliniek 
te laten verzegelen, maar de verzegeling werd verbroken en Van Agt moest zich verantwoorden 
in de Tweede Kamer. De kliniek werd vervolgens twee weken lang bezet door vrouwen uit het 
hele land. Door nog een rechterlijke uitspraak haalde Van Agt bakzeil. De gedoogpraktijken 
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van abortus gingen door, niet alleen in de Bloemenhovekliniek, maar ook in andere klinieken 
van de Stimezo.  
 
 

 
 

Voorstanders van abortus demonstreren op het Binnenhof in verband met stappen van de 
regering tegen de Bloemenhovekliniek in Heemstede, Den Haag 30 oktober 1974. Leuzen zijn 
‘ Baas in eigen buik’, ‘bisschop Zeepsop’ (waarmee vermoedelijk bisschop Johannes Gijsen 
wordt bedoeld) en ‘Van Agt drijft af’. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

25 mei 1976, bezetting door voorstanders abortus Bloemenhovekliniek tegen sluiting 
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In 1986 werd in de Verenigde Staten de Rescue-beweging opgericht, wier militante activisten 
daar verschillende abortusklinieken vernielden en abortusartsen zelfs thuis bedreigden. Anno 
1990 waren er al dertigduizend activisten gearresteerd en velen hadden celstraffen gekregen. 
In 1989 werd door de overgebleven leden van die beweging de internationale groep 'Rescue 
Outreach' op met een kantoor in Londen, waarvandaan werd gepoogd om met gewelddadige 
acties ook in Europa de pro-lifebeweging te laten radicaliseren. De stichting ‘Michaël, red het 
leven’ werd de Nederlandse tak van Rescue Outreach. Op 9 september 1989 drongen veertien 
actievoerders (waarvan sommigen uit de Verenigde Staten, Canada en Australië kwamen) van 
‘Michaël, red het leven’ de Bloemenhovekliniek binnen en richten grootschalige vernielingen 
aan de apparatuur aan voor vele duizenden guldens Twee activisten die zich voordeden als 
klanten hadden een afspraak gemaakt; eenmaal binnen deden ze de brandtrapdeur open voor 
hun kameraden. De anti-abortusactivisten vielen patiënten in hun bedden lastig met plastic 
foetussen en praatten op hen in vernielden de lift, alle instrumenten uitgepakt, de zuigpomp 
kapotgemaakt, de slangen doorgeknipt. Bovendien hadden ze kinderen meegenomen en in 
alle ruimtes van het gebouw gestopt om gebedjes te prevelen. De politie moest de militanten 
het gebouw uit slepen. Alle deelnemers werden gearresteerd en de buitenlandse activisten 
later het land uitgezet. De verschrikte patiënten moest psychische nazorg worden verleend; 
de kliniek werd extra beveiligd 
 

De militanten van ‘Michaël, red het leven’ drongen daarna nog vele abortusklinieken binnen: 
het Mildredhuis in Arnhem (december 1989), de dr. Stormkliniek in Rotterdam (april 1990) 
en opnieuw Bloemenhove in Heemstede (mei 1990). Ze blokkeerden ook enige tijd de ingang 
van de klinieken in Leiden (november 1989), Den Haag (februari en maart 1990) en weer 
Rotterdam (juni, augustus en oktober 1990), waarbij de politie meerdere keren moest 
ingrijpen en pro-lifers arresteren.  

Anno 2017 werden er nog steeds wel eens anti-abortusprotesten gehouden buiten de 
Bloemenhovekliniek, zoals door de groep Recht zonder Onderscheid.  

 
 
Rosa Luxemburg  
 

 

  

Rosa Luxemburg 
 

Rosa Luxemburg (Zamosc (Polen), 5 maart 1871 – Berlijn, 15 januari 1919) was een Duitse 

marxistische politica, filosofe en revolutionaire. Ze werd geboren in een Pools-

joods middenklassengezin, in wat toen Russisch Polen was. 
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Op zestienjarige leeftijd ontwikkelde Luxemburg reeds revolutionaire activiteiten waardoor zij 
in 1889 gedwongen werd om naar Zwitserland te vluchten. Daar ontmoette ze verbannen 
Russische revolutionairen als Pavel Axelrod, Anatoli Loenatsjarski en George Plechanov Zij 
begon er universitaire studies in natuurwetenschappen en politieke economie, maar koos in 
1892 in plaats daarvan voor rechten. 

Van 1893 tot 1896 gaf ze samen met Leo Joqiches, die vijftien jaar lang haar partner was, en 
Julian Marchlewski een revolutionaire krant uit: Sprawa Robotnicza (Arbeidersbelang). Op 1 
mei 1897 promoveerde ze in Zürich magna cum laude tot doctor in de rechten op de Poolse 

industriële ontwikkeling. In deze periode nam ze voor het eerst deel aan een internationaal 
socialistisch congres, te Parijs. Ze werd echter weggestemd als afgevaardigde van de Poolse 
fractie.  

In 1898 keerde ze terug naar Polen en stichtte er de Sociaaldemocratische Partij van het 
Koninkrijk Polen en Litouwen (SDKPiL). Ze moest al snel vluchten, naar Duitsland deze keer, 
waar ze in datzelfde jaar trouwde met Gustav Lübeck om de Duitse nationaliteit te verkrijgen. 
In deze periode schreef ze een van haar belangrijkste werken: Reformisme of Revolutie, dat een 

polemiek begon tegen de reformistische ideeën van Eduard Bernstein. 

In Reformisme of Revolutie verdedigde zij de ideeën van het revolutionaire marxisme, nl. dat 

de verworvenheden van de klassenstrijd alleen maar door een vernietiging van het burgerlijke 
kapitalisme kunnen worden veiliggesteld. Bernstein bepleitte dat een geleidelijke overgang via 
parlementaire weg dit ook zou kunnen bereiken. Karl Marx had hier echter al tegen geageerd 
en noemde dit parlementair cretinisme (geestelijke onderontwikkeling). Luxemburg ontpopte 
zich als een van de leiders van de linkervleugel van de Sozial-demokratische Partei 

Deutschland (SPD) en ontmoette Karl Liebknecht.   

 

 

1895, Rosa Luxemburg 

 

In 1904 schreef ze het programma van de SDPKPiL in een brochure: Wat we willen?. Ze was 

getuige van de mislukte Russische revolutie (Petrogradse sovjet) van 1905 en trok daar een 
aantal theoretische conclusies uit. Luxemburg beschreef een socialistische revolutie in haar 
analyses als een proces waarbij er veranderingen ontstaan in de politieke en economische 
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relatie tussen de arbeiders. Deze veranderingen kunnen alleen maar een groter democratisch 
gehalte inhouden als de bepalende productiefactoren (zoals fabrieken) onder democratische 
arbeiderscontrole komen. Na het neerslaan van de Petrogradse sovjet werd zij in 1906 
gevangengenomen in Warchau, waar ze echter om gezondheidsredenen vrijgelaten werd. 

In 1907 kwam het op relationeel vlak tot een breuk met Jogiches. Luxemburg had daarna nog 
een korte flirt met Konstantin Zetkin, de zoon van Clara Zetkin. 

Zij keerde terug naar Duitsland, waar ze een aantal jaren doceerde aan de partijschool van de 
SPD. Ze gebruikte deze relatief rustige periode in haar leven om haar andere belangrijke 
werk, Accumulatie van het Kapitaal, te schrijven en om haar ideeën over een algemene 
staking als politiek wapen scherp te formuleren. In Accumulatie van het Kapitaal kwam ze tot 

de conclusie dat het kapitalisme, door een steeds grotere concentratie van kapitaal in handen 
van een steeds kleinere groep mensen, onvermijdelijk in een reeks crises ten onder moet gaan. 
Dit wordt samengevat in het aforisme waar ze de mensheid voor een keuze stelt 
tussen Socialisme of Barbarij. Dit aforisme komt niet voor in Accumulatie van het 
Kapitaal maar wel in het zogenaamde Juniuspamflet (1916) dat onder een schuilnaam 

(Junius) werd geschreven. Tijdens een toespraak, gehouden op 26 maart 1913 te Frankfurt, 
riep ze op tot verzet tegen de dreigende oorlog. Dit werd door een rechtbank geïnterpreteerd 
als een oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Hiervoor werd ze veroordeeld tot vier jaar 
gevangenisstraf, die ze tijdens de Eerste Wereldoorlog uitzat.  

Ondertussen polemiseerde ze binnen de SPD tegen de parlementaire goedkeuring van de 
oorlogskredieten. Tijdens de stemming van 21 december 1914 in de Rijksdag stemde alleen 
Liebknecht tegen. De SPD ontzegde haar de toegang tot de partijkranten. Hierdoor zag ze zich 
verplicht om een eigen krant op te richten, Die Internationale. Deze krant werd ondersteund 

door Liebknecht, Clara Zetkin en gefinancierd door Leo Jogiches. 

Uit onvrede over de gematigde houding van de sociaaldemocraten verliet zij de SPD en richtte 
in 1916 samen met Karl Liebknecht de Spartakusbund op. De gematigde houding van de SPD 
kwam onder meer tot uiting in het goedkeuren, tegen de richtlijnen van de Tweede 
Internationale in, van de oorlogskredieten die de Duitse oorlogsinspanning tijdens de Eerste 

Wereldoorlog moesten financieren. 

Op 28 juni 1916 werd zij tot een gevangenisstraf van twee jaar veroordeeld; zij moest het 
grootste deel van de Eerste Wereldoorlog in de gevangenis doorbrengen. Vanuit de gevangenis 
schreef zij het Juniuspamflet, een reeks brieven (de Spartakusbrieven) en de Russische 
Revolutie. In Russische Revolutie stelt ze dat de Oktoberrevolutie maar een eerste stap is naar 

een wereldrevolutie van het proletariaat. In 1918 ontbrandden er in Europa inderdaad 
verschillende revolutionaire haarden Hongarije, Italië, Duitsland). 

In december 1918 vormde ze samen met Liebknecht de Spartakusbund om tot de 
Communistische Partij van Duitsland (KPD). Deze partij zou zich later bij de 
Comintern aansluiten. In navolging van het Russische voorbeeld brak er ook in Duitsland een 
revolutie uit, de Spartacusopstand, onder leiding van Luxemburg en Liebknecht. Ze riepen 
een algemene staking uit, maar verschilden van mening over het doel. Anders dan Liebknecht 
wilde Luxemburg nog de parlementaire weg bewandelen en stond ze kritisch tegenover het 
Russische voorbeeld. De regering week uit naar Weimar en liet militairen en rechtse 
knokploegen vrij spel. Uit de kringen van deze rechtse Freikorpsen (Vrijkorpsen) zou later de 
SA van Ernst Röhm en Adolf Hitler gerekruteerd worden. 

De Communistische Internationale of Derde Internationale, in het Russisch afgekort tot 
Komintern, was een wereldwijd samenwerkingsverband van communistische partijen onder 
aanvoering van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie.  

In de nacht van 15 op 16 januari 1919 werden Luxemburg en Liebknecht gevangengenomen, 
ondervraagd in het Berlijnse Edenhotel en in de nabije Tiergarten vermoord door Hermann 
Wilhelm Souchon, lid van een Freikorps (Marine-Brigade Ehrardt). Het lijk van Rosa 
Luxemburg werd in het Landwehrkanaal gegooid ter hoogte van de Liechtensteinbrücke. In 
dit kanaal werden in de loop van de daarop volgende weken nog honderden vermoorde 
(vermeende) spartakisten gegooid. Wilhelm Pieck werd ook gevangengenomen, maar kon 
ontsnappen. Pas op 31 mei werd het lichaam van Luxemburg opgevist uit een sluis. Ze werd 
op 13 juni 1919 bij Liebknecht begraven op het Zentralfriedhof in Berlin-Friedrichsfelde. 
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De moord op Rosa Luxemburg leidde tot een gepolitiseerd proces, met de SPD die tussenkwam 
in de samenstelling van de krijgsraad. Het vonnis stelde in mei 1919 vast dat Otto Runge had 
geprobeerd haar te vermoorden en dat Kurt Vogel haar had neergeschoten maar gaf hen 
slechts twee jaar gevangenisstraf omdat niet kon worden uitgemaakt wie van beide de dood 
had veroorzaakt. Vogel ontkwam naar Nederland, naar achteraf bleek met behulp van rechter 
Wilhelm Canaris, en werd niet verder verontrust door uitleveringsverzoeken. De 
daadwerkelijke schutter, Hermann Souchon van de paramilitaire Garde-Kavallerie-Schützen-
Division, werd niet vervolgd. 

In 1962 uitte Waldemar Pabst, toenmalig generaal van de GKSD, zich als de trotse 
opdrachtgever van de moord. Hij identificeerde ook Souchon als de uitvoerder, maar liep 
prompt aan tegen een veroordeling wegens laster op basis van het vonnis uit 1919 dat als 
rechterlijke waarheid gold. De regering van West-Duitsland scheen de dubbelmoord op 
Luxemburg en Liebknecht te legitimeren door te spreken over ‘standrechtelijke 
executies’. Pabst stierf in 1969 en liet een brief na waarin hij stelde gedekt te zijn geweest door 
minister Gustav Noske en president Friedrich Ebert. 

In 1919 besloten Leo Jogiches, Clara Zetkin en Mathild Jacob om haar verzamelde werken uit 
te geven. Deze uitgave liep echter vertraging op vanwege de controversen die Rosa Luxemburg 
had gehad met Lenin rond het nationaliteitenvraagstuk. Lenin stelde in Over het recht der 
Volkeren op Zelfbeschikking dat een volk dat zich onderdrukt voelt het recht heeft op 

zelfbeschikking en onafhankelijkheid. Dit bracht hem ertoe om na de Oktoberrevolutie 
Finland onafhankelijkheid te geven. Rosa Luxemburg stelde echter dat meer onafhankelijke 
landen een verzwakking van de arbeidersklasse betekent. Nog meer vertraging werd er 
opgelopen toen Stalin aan de macht kwam. Hij beschouwde haar controverses met Lenin als 
zeer gevaarlijk. Dit maakte dat haar werken pas in 1970-1975 uitkwamen.  
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Rosa Luxemburg, links, Clara Zetkin, rechts 
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In de jaren zeventig van de twintigste eeuw herontdekte de vrouwenbeweging Rosa 
Luxemburg, hoewel zij zich nooit specifiek op dit thema heeft geprofileerd. Zij heeft steeds 
benadrukt dat de bevrijding van de vrouw integraal deel moest uitmaken van de bevrijding 
van de arbeidersklasse en dat, omgekeerd, de bevrijding van de arbeidersklasse nooit volledig 
kan zijn zonder de bevrijding van de vrouw. In 1986 maakte Margarethe von Trotta een film 
over Rosa Luxemburg met in de hoofdrol Barbara Sukowa. 

Op de vooravond van haar dood, terwijl de Spartacusopstand reeds zeer bloedig werd 
neergeslagen, schreef Luxemburg haar laatst bekende woorden. Ze zijn een uitdrukking van 
de wreedheid van de repressie en van de hoop dat haar idealen het ooit zullen halen: 

Orde heerst in Berlijn. Gij stompzinnige beulsknechten! Uw orde is op zand gebouwd. De 
revolutie zal zich morgen reeds met luide galm verheffen en tot uw schrik onder bazuingeschal 
verkondigen: ik was, ik ben en ik zal zijn. 

 

 

Blijf van mijn Lijf 
Blijf-van-mijn-lijfhuizen waren vanaf 1974 opvanghuizen, op een geheimgehouden locatie, 
voor vrouwen en hun kinderen die slachtoffer waren van huiselijk geweld. De huizen boden 
bescherming tegen geweld, maar ook hulp bij het aanpakken van praktische problemen. 
Daarnaast werkten de initiatiefnemers aan publieke aandacht voor het bestaan van huiselijk 
geweld. Binnen tien jaar waren er landelijk vijftien Blijf-van-m'n-lijfhuizen opgericht, vanaf 
1980 samenwerkend en bestuurlijk verenigd in de Blijf-groep. De huizen maakten een 
ontwikkeling door van zelfhulporganisaties naar onderzoek, institutionalisering en 
professionalisering. Sinds 2009 werkt een aantal huizen met de Oranje-Huisaanpak, op 
initiatief van Blijf-van-m'n-lijfhuis Alkmaar; daar werd in 2010 werd het eerste Oranje Huis 
geopend.  

Blijf van m'n lijf werd opgericht door onder anderen Noor van Crevel en Martine van Rappard. 

Als maatschappelijk werker en docent aan de sociale academie De Aemstelhorn constateerde 
Van Crevel dat in de hulpverlening het belang van vrouwen consequent ondergeschikt werd 
gemaakt aan dat van het gezin of de echtgenoot, met name op het gebied van geweld in de 
privésfeer. Zij ontmoette Martine van Rappard die bij het JAC (Jongeren Advies Centrum) had 
geprobeerd een sectie vrouwenwerk op te richten. In 1973 bezochten zij samen met Grietje 
Bosma, Betty Vinken en Marga van Rijen Chiswick Women’s Aid, het eerste opvanghuis voor 

mishandelde vrouwen, in 1971 in Londen gestart door Erin Pizzey. Dat initiatief was voor hen 
een voorbeeld. Zij kraakten een pand en richtten in 1974 het eerste blijf-van-mijn-lijfhuis voor 
vrouwen op, in Amsterdam aan de Omval. Het adres werd strikt geheimgehouden, net als dat 
van de opvanghuizen die daarna in Nederland zijn ingericht. In 1976 in Zwolle en Groningen, 
in 1977 in Nijmegen, in 1980 in Alkmaar. In 1982 waren er al twintig Blijf-van-mijn-
lijfhuizen. In de eerste tien jaar werden naar schatting twaalfduizend vrouwen en 
vierentwintigduizend kinderen opgevangen.  

De Blijf-van-mijn-lijfhuizen boden niet alleen bescherming tegen geweld, in de huizen konden 
de mishandelde vrouwen ook hulp krijgen bij het vinden van juridische of gerechtelijke 
bijstand, en eventueel bij het vinden van woonruimte na de opvang. De huizen functioneerden 
de eerste jaren volgens de zelfhulp-methode: met behulp van vrijwilligsters hielden de vrouwen 
zelf het huishouden draaiende, vingen nieuwe bewoners op en bij de hulpvraag ging het om 
wat vrouwen zelf als hun belang formuleerden. De medewerksters waren geen hulpverleners 
en werkten onbetaald. Aan de zelfhulp-methode ging het principe van horizontaliteit gepaard: 
ieders mening was belangrijk, iedereen beslist mee, de plenaire vergadering was het 
beslissingsorgaan. De huizen werden gefinancierd met giften van particulieren en fondsen. 

De andere belangrijke doelstelling van de actiegroep Blijf van mijn lijf was het verkrijgen van 
publieke aandacht voor het fenomeen van geweld in de privésfeer, bij de politiek, de overheid, 
de reguliere hulpverlening. De actiegroep verzorgde onder andere voorlichtingsbijeenkomsten 
waaraan ook bewoonsters meewerkten. Huiselijk geweld moest niet langer gezien en 
behandeld worden als een individueel probleem, een probleem in de relatie, maar als een 
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maatschappelijk probleem, het resultaat van een sociaal systeem van ongelijkheid tussen 
mannen en vrouwen. Vrouwen waren over het algemeen financieel afhankelijk van hun man, 
waardoor het voor hen moeilijk werd om het geweld te ontvluchten: zij kregen slechts minimale 
ondersteuning om buiten het huwelijk een zelfstandig leven op te bouwen. De actiegroep wilde 
erkenning van huiselijk geweld als een serieus probleem op maatschappelijk en politiek 
niveau.  

Blijf van m'n lijf werd in de loop van de jaren zeventig van de vorige eeuw een landelijke 
beweging, de discussies over de visie, uitgangspunten en strategie werden besproken op 
landelijke dagen. Ook werd er praktisch samengewerkt in landelijke werkgroepen zoals de 
'poen'-groep en het kinderwerkgroepenoverleg. Belangrijke discussiepunten waren 
bijvoorbeeld het kinderwerk, het vrijwilligersprincipe en de opvang van zwarte, migranten en 
vluchtelingenvrouwen.  

Voor het kinderwerk werd van begin af aan professionele en betaalde begeleiding wel gepast 
gevonden. De discussie ging over het wel of niet aannemen van mannen als kinderwerkers. 
Er was meer discussie over het vrijwilligersprincipe. De meeste huizen stelden na verloop van 
tijd en indien mogelijk een betaalde 'huismoeder' of een administratieve kracht aan; zij 
droegen zorg voor de beleidsadvisering en de uitvoering door het collectief. Een kleine 
minderheid van de huizen was in het algemeen tegen het vrijwilligersprincipe: vrouwen 
dienden betaald te krijgen voor het werk dat zij deden. Een ander argument was dat de 
bewoonsters niet zelf voor het zelfhulpprincipe hadden gekozen. 

Begin jaren tachtig kwam een toestroom van migrantenvrouwen naar de Blijf-van-mijn-
lijfhuizen op gang, veelal Turkse en Marokkaanse vrouwen die in het kader van de 
gezinshereniging naar Nederland waren gekomen, beperkt Nederlands spraken, vaak 
afgesloten van de Nederlandse samenleving leefden. Het grootste probleem was dat zij voor 
hun verblijfsvergunning afhankelijk waren van hun echtgenoot. Uit angst voor uitzetting 
voelden zij zich vaak gedwongen bij hun mishandelende man te blijven. Er werden tolken 
ingeschakeld, ook werd samenwerking gezocht met advocates rond de juridische 
problematiek. De actiegroepen Blijf van m'n lijf en Vrouwen voor een Zelfstandige 
Verblijfsvergunning ijverden voor een zelfstandig verblijfsrecht. 

De komst van zwarte en migrantenvrouwen in de Blijf-van-mijn-lijfhuizen zette ook het 
concept van de hulpverlening - zelfhulpmethode, horizontaliteit en vrijwilligerswerk - onder 
druk. Die was bedacht vanuit een witte middenklassepositie, zo luidde de kritiek, en sloot niet 
aan bij de wensen en de situatie van de zwarte en migrantenvrouwen. Zij waren vaak uit de 
arbeidersklasse afkomstig, en voor hen waren de banden met de familie en de gemeenschap 
vaak juist heel belangrijk. 

Niet alleen de methodiek moest aangepast worden, er was ook een meer etnisch divers 
personeelsbestand nodig en interculturele deskundigheid. [6] Blijf van m'n lijf Amsterdam 
ontwikkelde vanaf 1986 een anti-racismebeleid. In de jaren negentig werden professionele, 
betaalde medewerksters aangetrokken, al probeerde men zo min mogelijk aan het zelfhulp-
principe te tornen.  

Daarnaast traden de Blijf-van-mijn-lijfhuizen eind jaren zeventig gezamenlijk op naar het 
ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk (CRM). Financiële 
onafhankelijkheid van de overheid bleek niet langer haalbaar. In 1980 kwam er een 
subsidieregeling die echter ook voorwaarden stelde aan professionaliteit en organisatie. Zo 
stelde CRM als eis dat alle Blijfhuizen gezamenlijk een landelijke  gesprekspartner moesten 
aanwijzen die hen als geheel kon vertegenwoordigen. Dat werd de stichting Blijf. Voor het 
overige bleven de verschillende Blijfhuizen autonoom.  

Vanaf 1990 was echter de overheidsfinanciering van vrouwenopvang, zowel van Blijf-van-
mijn-lijfhuizen als de reguliere opvang, gedecentraliseerd van landelijke naar gemeentelijke 
overheid. De Blijfhuizen moesten met regionale partners concurreren om subsidies. Sommige 
Blijfhuizen sloten, de meeste fuseerden al dan niet noodgedwongen met reguliere 
opvanghuizen. Zo fuseerde het Blijf van m'n Lijfhuis Amsterdam in 2000 met Het Eliashuis 
tot de stichting Vrouwenopvang Amsterdam. 

De actiegroep Blijf van m'n lijf slaagde erin duidelijk te maken dat vrouwenmishandeling geen 
privéaangelegenheid is maar een serieus te nemen maatschappelijk probleem. Mede gesteund 
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door andere initiatieven binnen de vrouwenbeweging tegen geweld tegen vrouwen, 
zoals Vrouwen tegen verkrachting, Tegen haar wil, de Stichting tegen Vrouwenhandel, Zwarte 
vrouwen tegen geweld. Een belangrijke stap werd gezet toen in 1981 Hedy d ‘Ancona aantrad 
als staatssecretaris van Emancipatiezaken (1981-1982) en later als minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur (1989-1994). Zij gaf de aanzet tot de eerste beleidsnota, 
'Bestrijding seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes' (1984). Daarin erkende de regering 
dat  seksueel geweld een van de ernstige gevolgen is van ongelijke machtsverhoudingen 
tussen mannen en vrouwen; er werden wettelijke maatregelen aangekondigd. In 1991 werd 
verkrachting en gedwongen seks binnen het huwelijk strafbaar gesteld, in 2003 werden de 
mogelijkheden voor een zelfstandige verblijfsvergunning voor slachtoffers van seksueel geweld 
verrruimd. In 2008 volgde de Wet Tijdelijk Huisverbod. 

Ook gaf D' Ancona de opdracht voor een grootschalig onderzoek naar geweld tegen vrouwen. 
In 1986 verscheen een eerste verkennend literatuuronderzoek en in 1989 een groot onderzoek 
door Renee Romkens, 'Geweld tegen vrouwen in heteroseksuele relaties: een onderzoek naar 
de omvang, de aard, de gevolgen en de achtergronden'.  

Er volgden onderzoeken naar de factoren die leiden tot geweld. In 1987 werd het begrip 
'eerwraak' en 'eergerelateerd geweld' geïntroduceerd. Er kwam aandacht voor de emotionele 
band in de relatie waardoor veel vrouwen vaak toch terugkeerden naar hun partner, voor de 
daders en het feit dat ook mannen, jongens en ouderen slachtoffer konden zijn van huiselijk 
geweld. Uit de onderzoeken werd duidelijker dat huiselijk geweld een probleem is van het hele 
gezin en soms verschillende generaties: niet alleen slachtoffers, daders en kinderen hebben 
hulp nodig, ook is er een aanpak nodig voor het hele gezin, soms met andere familieleden erbij 
(gezinssysteem-aanpak), met aandacht voor preventie en nazorg. 

Het ministerie van Justitie startte in 2000 een project dat de samenwerking en effectiviteit 
van alle op landelijk niveau bij huiselijk geweld berokken organisaties wilde verhogen, een 
landelijk netwerk werd opgezet. De activiteiten van dit netwerk leidden tot de regeringsnota 
'Privé geweld - Publieke zaak' (2002), waarin onder andere het plan voor een infrastructuur 
om de landelijke en regionale samenwerking tegen huiselijk geweld en de kwaliteit van de 
hulpverlening te verbeteren. Reguliere instanties als politie, justitie, het maatschappelijk 
werk, de GGZ en Jeugdzorg werden daarbij betrokken. Zo ontstond er nauwe samenwerking 
tussen vrouwenopvang en politie die vaak als eerste signalen opvangt van huiselijk geweld. 
Er kwamen Steunpunten Huiselijk Geweld. 

Begin eenentwintigste eeuw is een structurele aanpak van huiselijk geweld op gang gekomen 
en een landelijk dekkend netwerk van organisaties betrokken bij huiselijk geweld en 
vrouwenopvang waar de Blijfhuizen deel van uitmaken. In 2006 verscheen een 
onderzoeksrapport van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), 'Maat en 
baat van de vrouwenopvang, een onderzoek naar vraag en aanbod' (Wolf e.a.), over welke 
vrouwen waar werden opgevangen, hun profiel en achtergrond. Naar aanleiding van dit 
onderzoek werkte de brancheorganisatie Federatie Opvang aan verdere methodiek-
ontwikkeling en kwaliteitsverbetering (Verbeterplan Vrouwenopvang)  

Een belangrijke steun voor de maatschappelijke acties van de Blijfgroep was het VN-
Vrouwenverdrag, aanvaard in 1979 en in werking getreden in 1981. Daarin werd door de VN 
onder andere het huiselijk geweld vermeld als vorm van discriminatoir geweld op basis van 
gender, omdat het wereldwijd vooral vrouwen en meisjes treft en omdat het geweld met name 
door mannen (87%) wordt gepleegd.  

In september 2008 vond de eerste World Conference of Women's Shelters plaats, in Canada, 
waaraan circa achthonderd vrouwen en mannen deelnamen uit meer dan vijftig landen, het 
begin van een internationaal netwerk van vrouwenopvang-organisaties en organisaties die 
zich richten op het bestrijden van geweld tegen vrouwen. In 2012 vond in de Verenigde Staten 
de tweede wereldconferentie plaats, met vijftienhonderd deelnemers uit vijfennegentig landen. 
Aan beide conferenties nam een delegatie uit Nederland actief deel. Ook werd actief 
samengewerkt in het Europese netwerk voor vrouwenopvang (WAVE). 

Een Oranje Huis is een Blijf-van-mijn-lijfhuis nieuwe stijl dat herkenbaar is en eerder en 
completer hulp biedt bij huiselijk geweld. 
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De geheimhouding van de adressen van de Blijf-van-mijn-lijfhuizen stond al langer onder 
druk. De locaties waren vaak bekend bij uitkeringsinstanties, gemeenteliike diensten, 
scholen, soms werden fouten gemaakt bij de vertrouwelijke behandeling waardoor adressen 
bekend werden. Buurtbewoners waren vaak op de hoogte van de locatie, bewoonsters of hun 
kinderen konden onzorgvuldig geweest zijn. Maar geheimhouding van de adressen hield in 
zekere zin ook het probleem van huiselijk geweld 'verstopt' en onzichtbaar. 

Onder het motto 'Van geheim naar veilig' werd de Oranje Huis-aanpak ontwikkeld, op initiatief 
van Blijf-van-mijn-lijfhuis Alkmaar. De naam verwijst naar de kleuren van een stoplicht. 
Groen betekent: geen geweld, rood: de situatie is geëscaleerd, het slachtoffer is in groot gevaar, 
een strikt geheime opvang is nodig. Oranje staat voor: let op, er is sprake van huiselijk geweld 
maar er is nog veel aan te doen. Als doel van de Oranje Huis-aanpak werd geformuleerd: het 
stoppen van geweld, niet per se het beëindigen van de relatie. De verschillen met de Blijf-van-
mijn-lijfhuizen zijn de zichtbaarheid en herkenbaarheid, opvang en Steunpunt Huiselijk 
Geweld op één plek, een geïntegreerd aanbod van advies, coördinatie, hulpverlening en 
opvang, directe hulp aan alle gezinsleden. Voorwaarden voor een Oranje Huis waren een 
gebouw dat veilig is ontworpen met bijvoorbeeld cameratoezicht en sluizen, een centrale 
locatie in een druk gebied, altijd aanwezigheid van personeel, een goede risicoscreening voor 
de veiligheid van bedreigde slachtoffers en goede samenwerking en afspraken met de 
politie. Het eerste Oranje Huis werd in 2010 geopend in Alkmaar. 

In 2007 verscheen het rapport 'Bekend maakt onbemind' (VWS), een onderzoek naar 
mannelijke slachtoffers van eergerelateerd geweld. Het eerste blijf-van-mijn-lijfhuis voor 
mannen werd in 2004 door Stichting Humanity geopend in Rotterdam. In 2008 begon een 
proef met vier opvangmogelijkheden met elk tien plaatsen voor mannen, met name bedoeld 
voor slachtoffers van geweld en mensenhandel. Een evaluatierapport, 'Pionieren in de 
mannenopvang', verscheen in 2012, met als conclusie dat de proef nog enige jaren zou worden 
doorgezet. 
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Nederlandse Vereniging voor Seksuele 
Hervorming  
 

Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming ofwel NVSH werd in 1946 opgericht. Het 
was de voortzetting van de in 1881 opgerichte Nieuw Malthusiaanse Bond in 
Amsterdam begon de eerste vrouwelijke arts Aletta Jacobs in dat jaar een spreekuur voor 
geboorteregeling, met als uitgangspunt Thomas Malthus' theorie. 

Seksuoloog, arts en abortusbepleiter Jan Rutgers was een markant figuur uit de begintijd van 
de Nieuw-Malthusiaanse Bond, naar wie de Rutgers Stichting en de Rutgers Nisso Groep zijn 
genoemd. De Rutgers Stichting bemande tussen 1969 en 2002 consultatiebureaus voor 
problemen rond seksualiteit en om voorbehoedsmiddelen te verstrekken. 

De bloeitijd van de NVSH lag in de jaren zestig toen er meer dan zestig consultatiebureaus 
voor anticonceptie en seksualiteit waren. Het ledental bedroeg op het hoogtepunt in 
1966 meer dan tweehonderdduizend. In die tijd brak de NVSH een lans voor pedofilie; 
de senator Edward Brongersma ondersteunde de Vereniging meermaals. 

In 1971 werd er een stichting Directe Hulpverlening NVSH opgericht om mensen te helpen 
met geboorteregeling; deze stichting nam in september 1971 de abortus  van dokter 
Schlebaum in Den Haag over. In mei 1972 werd vanuit de NVSH een abortuskliniek in 
Zwolle geopend Tegen april 1989 waren de Zwolse en Haagse abortusklinieken overgenomen 
door Stimezo.   
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Na de seksuele revolutie werd anticonceptie in de reguliere gezondheidszorg opgenomen 
waardoor een van de bestaansredenen van de NVSH wegviel. In 1985 was de NVSH bijna 
failliet en anno 2002 had de NVSH ongeveer 1500 leden. Eind 2008 had de NVSH ongeveer 
zevenhonderd leden en draaide volledig op vrijwilligers. 

De vereniging begon in 1904 met het uitgeven van een eigen tijdschrift onder de naam Het 
Gelukkig Huisgezin (1904-1928), later omgedoopt in Verstandig Ouderschap (1928-
1968), Sextant (1968-1972), Sekstant (1972-1994), De Nieuwe Sekstant (2001-2007) 
en Sekstant Nieuwsbrief (2007-2008). Deze laatste werd alleen digitaal verspreid. Het 
tijdschrift had tussen 1934 en 1985 de brievenrubriek Wij Willen Weten (WWW) met 

ingezonden vragen van lezers die werden beantwoord. Dit was een voorlichtingsmiddel in een 
periode in Nederland dat jongeren nog vrijwel geen seksuele voorlichting kregen op school, en 
ouderen er vrijwel niet over durfden te spreken. 

Sinds 2009 is er geen papieren tijdschrift meer en gaat de informatie via de website van de 
NVSH. Deze site trekt zoveel bezoekers (in de eerste weken van 2007 300.000 personen) dat 
opnieuw kan worden gesproken van een hoogtepunt in het bestaan van de NVSH. Ook komen 
er nog dagelijks vragen binnen van mensen die iets willen weten over seksualiteit, op vrijwillige 
basis zit een team van academici klaar om deze vragen te beantwoorden. Naast de uitgebreide 
Nederlandstalige site zijn er ook versies in het Engels, Frans, Duits en Russisch. 

In 1969 en 1970 gaf de NVSH drie voorlichtingsboeken uit waarin door middel van foto's 
seksuele variaties, ‘standjes’ in beeld waren gebracht. Deze boeken hadden aan de ene kant 
als effect dat de openheid over seks in hoge mate werd bevorderd, maar veroorzaakten aan de 
andere kant dat velen zich gingen concentreren op oefeningen in seksuele acrobatiek.  

• 1969 – Variaties (Mogens Toft en John Fowlie, uit het Deens: Stillingen) 

• 1969 - Variaties bij voorspel en zwangerschap (Mogens Toft en John Fowlie) 

• 1970 - Variaties voor de homosexuele man en vrouw (Mogens Toft en John Fowlie) 

 

In 2007-2010 kreeg de uitgeverij NVSH een nieuwe impuls en werden er drie boeken 
uitgegeven; 

• De kunst van het vrijen, Andere voorlichting over de liefde (Dik Brummel, 2007) 

• Het seksuele systeem (Dik Brummel, 2008) 

• De eerste Nederlandse vertaling van het boek van Thomas Robert Malthus An essay on 
the principle of Population onder de titel Over bevolking (Vertaling van Dik Brummel en 

Stieneke Kamp, 2009) 
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Bekende leden 

• Annemarie Grewel, PvdA politicus. Gedeeld voorzitterschap NVSH (1980-1982), samen 
met Jeanne van Velse-Hoogland. 

• Kim Holland, pornoactrice. 

• Jan Knot, (bestuurslid NVSH), Tweede Kamerlid PvdA. 

• Ed van Thijn, PvdA politicus. 

 

 

Bekende medewerkers 

• Ariane Amsberg, redacteur van Sekstant en voorlichter 

• Jaap Bax, ook werkzaam als sportverslaggever 

• Hermine Heijermans, columniste van Sekstant 

• Paul Schnabel, socioloog, medewerker wetenschappelijk bureau Nederlandse Vereniging 
voor Seksuele Hervorming (NVSH) (1969-1973);[11] Assistent Wetenschappelijk Bureau 
van de NVSH (1962-1972)  

 

In maart 2009 kwam de vereniging in verband met haar Praatgroep voor pedofielen negatief 
in het nieuws, na onderzoek door Alberto Stegeman. Leden van de praatgroep lieten 
doorschijnen de groep als platform voor pedofielen en voor onderlinge tips te gebruiken.  

De ‘Nederlandse Vereniging Voor Seksuele hervorming, Afdeling Den Haag’ (Seksuele 
hervorming aan elkaar geschreven) staat geregistreerd als algemeen nut beogende instelling. 

 

Zelfstandige voormalige afdelingen 

• AVSH - Amsterdamse Vereniging voor Seksuele Hervorming 

• LVSH - Leidse Vereniging voor Seksuele Hervorming - heeft sinds men geen eigen ruimte 
meer heeft alleen nog een niet-erotische naturistische activiteit. 
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Feministische Uitgeverij Sara 
 

Feministische Uitgevrij Sara was een Nederlandse feministische uitgeverij die tussen 1977 en 
1987 heeft bestaan.  
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De uitgeverij werd opgericht omdat feministische schrijfsters het idee hadden elders niet goed 
terecht te kunnen. De bedoeling van de oprichters was om een overzicht te bieden van wat er 
in de vrouwenbeweging gaande was. Men koos ervoor een stichting op te richten, Sara's 
Moeder geheten, die de financiën moest veiligstellen. Deze had de vorm van een collectief 
waarin iedereen evenveel zeggenschap had.  

De dertien oprichters hadden vrijwel allen al gepubliceerd, waren allemaal actief in de 
vrouwenbeweging en beschreven hun ideologie als feministisch-socialistisch. Tot de dertien 
behoorden Jeannne Doomen, Ria Van Hengel, Selma Leijdesdorff, An Luttikholt, Anja 
Meulenbelt, Joyce Outshoorn, Marijke Rawie, Ria Sikkes, Loes van der Snoek, Marjo Van 
Soest, Aafke Steenhuis, Mieke Westerink en Henny Van der Zande. 

Sara gaf verschillende feministische boeken uit, waaronder historische romans, vertalingen 
en stripboeken, maar ook praktische onderwijsboeken en kinderboeken. Door Sara uitgegeven 
boeken zijn onder meer Wat is feminisme? (Anja Meulenbelt, 1981), Huisvrouwen (Aukje 
Holtrop, 1981), Wat doet de politiek met ons? (Liesbeth Kroon, 1981), Alleen Staan (Lize Alink 
en Joke Broekhuis, 1982) en Gelukkig kan je er nu over praten dat naar aanleiding van het tv-
programma Ot en hoe zit het nou met Sien? is uitgekomen (Agna Arens, Anja Meulenbelt, 

Marijke Rawie, Ynske Rodenhuis). Ook verschenen enkele bloemlezingen van poëzie.  
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Een geruchtmakend boek dat bij de uitgeverij verscheen was de vertaling van Het kleine 
verschil en de grote gevolgen van de Duitse schrijfster Alice Schwarzer. 

An Dekker was directeur van Sara van 1984 tot 1986. Na het ontstaan van financiële 
problemen nam zij ontslag. In 1987 ging de uitgeverij failliet, waarna ze werd opgekocht door 
uitgeverij Van Gennep.   
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Centraal Wonen 
Centraal wonen of cohousing is een alternatieve woonvorm waarbij een groep bewoners in 

verschillende woningen van meerdere, gemeenschappelijke voorzieningen gebruikmaken. Dit 
kan bijvoorbeeld een centrale ontmoetingsruimte zijn, een washok, een werkplaats en/of een 
gemeenschappelijke tuin. Een woning in een centraal wonen project kan een koopwoning zijn, 
maar ook een huurwoning 

In Vlaanderen wordt de term cohousing voorbehouden voor projecten waar op niveau van de 
volledige gemeenschap een keuken en eetzaal aanwezig zijn en de bewoners regelmatig samen 
(kunnen) eten. Het koken voor deze gemeenschappelijke maaltijden gebeurt per toerbeurt. 

In een heel aantal Nederlandse centraal wonen projecten of complexen bevinden zich soms 
één of meerdere woongroepen, maar de meerderheid bestaan uit zelfstandige wooneenheden. 
Bij een aantal centraal wonen woongemeenschappen zijn de wooneenheden gegroepeerd in 
clusters van woningen, waarbij elke 'cluster' haar eigen gemeenschappelijke voorzieningen 
heeft. 

In Nederland en Vlaanderen wordt de term gemeenschappelijk wonen als koepelterm gebruikt 
voor alle alternatieve woonvormen waarbij men infrastructuur en voorzieningen of vrijwillige 
basis deelt met andere bewoners. Het begrip samenhuizen wordt in Vlaanderen als synoniem 
gebruikt.  

 

 

De Wandelmeent in Hilversum is het eerste centraal wonen project in Nederland. 

 

In Denemarken bestaat het idee al sinds de jaren zestig. 

Het eerste project in Nederland is uitgedacht en ontwikkeld vanaf 1969. Aanleiding was een 
advertentie in de krant van Lies van den Donk-Dooremaal uit Nijmegen. Zij schreef in juli 
1969: ‘wie ontwerpt een wooneenheid met een centrale keuken, een eetzaal, een wasserij, een 
kindercrèche, studieruimte, gezamenlijk te gebruiken logeerkamers, en daarboven of 
daaromheen eigen kleine wooneenheden voor elk gezin: een woonkamer, wat slaapkamers, 
een piepklein keukentje, een douche en een toilet?’ De eerste samenkomst van de groep 
mensen die op deze advertentie reageerde was de start van een moeizaam proces, dat 
uiteindelijk tot de realisatie van het eerste centraal wonen-project in Nederland heeft geleid. 
Er werd onder andere nagedacht over hoe het project eruit moest zien, hoe de bestuursvorm 
moest zijn, hoe er om gegaan zou moeten worden met conflicten, wie er met wie wilde wonen, 
hoe nieuwe bewoners gekozen zouden worden en hoe de financiën geregeld zouden worden. 
In 1977 kon de eerste groep bewoners zijn intrek nemen in de 'Wandelmeent' in Hilversum.  
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De redenen om in een centraal wonen-project te gaan wonen, kunnen van zeer uiteenlopende 
aard zijn. Was het voor de jaren negentig vooral uit ideologische of religieuze redenen, 
tegenwoordig ook vooral uit sociale, financiële, ecologische of praktische redenen. Het behoud 
van eigen privacy blijft met name binnen centraal wonen gewaarborgd. 

In Nederland zijn er relatief meer centraal wonen-projecten dan in België. Sinds de jaren 
negentig komen er steeds meer centraal wonen-projecten in Nederland en België, naast 
volledige gezinnen, eenoudergezinnen en alleenstaanden blijkt er behoefte bij senioren en 
bejaarden. De projecten worden in Nederland gecoördineerd door de Landelijke Vereniging 
Centraal Wonen uit Utrecht. In Vlaanderen promoten Samenhuizen vzw, Abbeyfield vzw en 
Cohousing Projects cvba deze alternatieve woonvorm.  

 

  

Centraal wonen Lelystad 
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Het Venussymbool 
Het venussymbool (♀) is een grafisch teken dat bestaat uit een cirkel met een kruis eronder. 
Het is een gestileerde weergave van de handspiegel van de Romeinse godin  Venus. Daarom 
wordt het in het Duits ook Venusspiegel genoemd. Ook wordt het wel gezien als een 
schematische voorstelling van de baarmoeder. Het symbool heeft in Unicode de waarde 
U+2640. 

Het symbool wordt gebruikt om te verwijzen naar diverse zaken. 

In de wetenschap: 

• Het vrouwelijk geslacht 

• Het chemische element koper. Koper werd gebruikt om spiegels te maken. Bovendien is 
Cyprus, waarvan het woord koper is afgeleid, de geboortegrond van Aphrodite, de 
Griekse equivalent van Venus.  

• Feminisme in filosofie en sociologie. Daar wordt het symbool 
het vrouwenteken genoemd. 

In mythologie: 

• De Romeinse godin Venus of de Griekse godin Aphrodite - de godin van de liefde, het 
erotische verlangen en de schoonheid 

In astronomie en astrologie: 

• De planeet Venus 

In de oudheid stond het vrouwenteken bekend als symbool voor leven, liefde en seksualiteit. 
Met een vuist erin is het een symbool van het feminisme, en was het in het begin van de jaren 
zeventig het logo van de feministische actiegroep Dolle Mina. Het werd toen symbool voor de 
vrouwenstrijd. Er bestaan veel variaties op, bijvoorbeeld twee vrouwentekens verbonden met 
elkaar als symbool voor lesbianisme. 

Symbolen gelijkend op het Venussymbool komen onafhankelijk van elkaar in verschillende 
culturen voor. In vele gevallen is het eveneens een symbool van vrouwelijkheid, 
vruchtbaarheid, of meer algemeen het leven:  

• De ankh is een  Egyptisch hiëroglief dat leven betekent. 

• De Akwaba is een van de vruchtbaarheidspoppen van de Ashanti. 

• Het teken voor de Noord-Afrikaanse godin Tanit, beschermer van de vruchtbaarheid, 
geboorte en groei. 

• Het astronomische symbool voor de planetoïde Pallas (⚴, U+26B4).  

 

                                               

 Spiegel in de vorm van een ankh uit het   

graf van Toetanchamon                                           Symbool van de planetoïde Pallas 

 



105 

 

  

                                                    

Vruchtbaarheidspop van de Ashanti                Symbool van Tanit       het Venussymbool 

  

  

 Symbool van het feminisme                                   
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Het proletariaat 
De arbeidersklasse of het proletariaat is de klasse van mensen die voor hun levensonderhoud 
afhankelijk zijn van de eigen arbeid die verhandeld wordt op de arbeidsmarkt. Het ontstaan 
van deze klasse in moderne samenlevingen hangt samen met de opkomst van 
kapitalisme (vanaf  ongeveer 1500) en vooral de industriële revolutie (vanaf eind 18e eeuw). 

De term is afgeleid van het Latijnse proletarius. In het Oude Rome begon in de tweede eeuw 

v.Chr. de klasse van bezitlozen, die massaal naar de hoofdstad trokken, fel toe te nemen. 
Omdat er geen grootschalige industrie bestond, moesten deze families leven van allerhande 
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klussen en bij tijden van de gratis brooduitdelingen. Het woord proletarius betekent in het 
Latijn een man die niets anders bezit dan zijn kinderen (proles). 

 Loonarbeid is een verschijnsel dat al sinds de oudheid bekend is, maar in de meeste voor-
moderne samenlevingen was het grootste deel van de bevolking nog gebonden aan het land, 
hetzij als vrije boer, hetzij als horige, hetzij in enige vorm van slavernij. Het verrichten van 
arbeid tegen betaling was beperkt tot de steden, waar het een redelijk marginaal verschijnsel 
was naast de uitoefening van ambachten door vrije handwerkslieden (alleen of in 
gildeverband). 

De opkomst van een grote klasse van vrije loonarbeiders (vrij in de zin van: ongebonden aan 

de bestaansmiddelen, d.i. de landbouw) deed zich in de vroegmoderne tijd voor in West-
Europa. Deze ontwikkeling (proletarisering) ging hand in hand met de verstedelijking en de 

ontwikkeling van een op winst en markthandel gebaseerde, kapitalistische economische 
ordening. Een belangrijke ontwikkeling hierin was het proces van enclosure in Engeland (later 
herhaald in andere landen), waarbij de eertijds gemene gronden in particuliere handen 
gebracht werden. De boeren die deze grond gebruikten werden van het land gejaagd en 
afhankelijk gemaakt van de armenzorg, terwijl de voormalige landbouwgrond gebruikt werd 
voor de lucratieve wolproductie. 

Het duurde nog enkele eeuwen voordat de onteigende plattelandsbevolking volledig was 
getransformeerd in een klasse van arbeiders. De Engelse armenzorg behelsde vaak een vorm 
van tewerkstelling en op werkloosheid stonden fikse lijfstraffen, maar grootschalige 
werkgelegenheid kwam pas beschikbaar met de industriële revolutie, vanaf eind achttiende 
eeuw. De fabrieken (aanvankelijk eerder grote werkplaatsen dan machineparken) trokken de 
proletariërs van het land naar de steden. In Engeland ontstonden nieuwe steden die 
grotendeels opgetrokken waren uit fabrieken en arbeiderswijken, zoals Manchester; in 
Frankrijk groeide vooral Parijs explosief. 

Gedurende het grootste deel van de negentiende eeuw leefden de nieuwe industriële arbeiders 
in doorgaans erbarmelijke omstandigheden. Ze werkten lange dagen (een twaalfurige werkdag 
was geen uitzondering) tegen lage lonen, meestal net genoeg om in leven te blijven, mits de 
kinderen ook naar de fabriek gingen. Een beweging voor sociale hervorming kwam vanaf de 
jaren dertig op gang in de vorm van de chartisten, die kiesrecht voor de proletariërs bepleitten, 
en pogingen om het fabriekswerk van overheidszijde te reguleren. De Engelse Factory Acts van 

1847 beperkten de werkdag tot tien uur en perkte de mogelijkheid van kinderarbeid in. Een 
Nederlandse tegenhanger, het kinderwetje van Van Houten, werd in 1874 ingevoerd. 

Vanaf het jaar 1870 verbeterde in de meeste Europese landen de materiële situatie van de 
arbeiders. In de sociaaldemocratie en de christendemocratie vonden ze een politiek thuis. 

In de klassieke marxistische theorie is het proletariaat de voornaamste 
revolutionaire tegenstrever van de bezittende/heersende klasse(n) binnen het kapitalisme. 
Doel van de proletarische strijd is om het kapitalisme en de ’burgerlijke democratie’  omver te 
werpen en te vervangen door een socialistisch economisch en politiek regime. 

De opkomst van het proletariaat hangt samen met de industriële revolutie die in de achttiende 
eeuw begon in Engeland en zich in de negentiende eeuw over Europa en Noord-Amerika 
verspreidde. Het gebruik van machines was voortaan een belangrijk middel om de 
concurrentie voor te blijven. Machines waren echter zeer kostbaar, waardoor de industrie in 
handen kwam van een steeds krimpende groep eigenaars, de bourgeoisie. De weinige 
werktuigen die de armen bezaten werden min of meer waardeloos. 

Een ander belangrijk middel in de concurrentiestrijd, als zodanig geïdentificeerd door Adam 
Smith, is arbeidsdeling: arbeiders maakten niet meer een geheel eindproduct, maar vervulden 
elk een deelfase van de ontwikkeling van het product. Dit alles had als bedoeling de productie 
te versnellen met het oog op meer winst. 

Het uitgangspunt van de marxistische theorie is dat alleen arbeid waarde voortbrengt, maar 
dat in het kapitalistische systeem een groot deel van deze waarde, de meerwaarde, aan de 
kapitalisten ten goede komt. Deze theorie maakt dan ook een scherp onderscheid tussen het 
proletariaat dat arm is omdat het maar een klein deel van de opbrengst van haar eigen arbeid 
krijgt en het lompenproletariaat dat geen nuttige arbeid verricht. 
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Het revolutionaire potentieel van de arbeidersklasse zagen Marx en Engels juist in de 
organisatorische discipline die arbeiders in de fabrieken aangeleerd werd. Op deze manier zou 
het kapitalisme uiteindelijk ‘zijn eigen doodgravers’ scheppen: schaalvergroting zou de 
politieke organisatie van het proletariaat in de kaart spelen en het uiteindelijk in staat stellen 
het systeem omver te werpen. Hierin onderscheidt het proletariaat zich ook van andere 
onderdrukte klassen zoals de boeren. 

In latere (vooral 20e-eeuwse) versies van het marxisme wordt het beeld van het proletariaat 
bijgesteld. Voor Lenin, in navolging van Plechanov, was het proletariaat de leidende klasse in 
een revolutionaire coalitie waar ook andere klassen deel van uitmaakten. In het leninisme en 
maoïsme worden ook de door imperialistische mogendheden gekoloniseerde volkeren als 
potentieel revolutionaire subjecten beschouwd. Waar het nationalisme in industriële 
maatschappijen in navolging van Marx doorgaans werd verworpen als ‘vals bewustzijn’, werd 
het nationale streven in de derde wereld erkend als legitieme anti-kapitalistische strijd. 

 

 

 

 

Wat hebben vrouwen bereikt? 

De emancipatie van vrouwen in Nederland is te veel beperkt gebleven tot de hoger opgeleiden, 
schrijft het dagblad Trouw. Laagopgeleide moeders zijn eerder gedwongen een traditioneel 
patroon te volgen. Het beleid moet daar meer rekening mee houden, schreef Kees de Hoog in 
2003.  

In 1967 publiceerde Joke Kool-Smit in de Gids haar roemruchte artikel over 'het onbehagen 
bij de vrouw'. Haar protest tegen de positie van vrouwen sloeg vooral aan bij studentes en bij 
afgestudeerde jonge vrouwen. Zij eisten dat de achterstand van vrouwen binnen- en 
buitenshuis werd opgeheven. 

Velen schaarden zich achter leuzen als 'meer recht dan het aanrecht' en 'baas in eigen buik' 
en zij verenigden zich in pressiegroepen als 'man, vrouw en maatschappij'. Financiële 
ondersteuning voor deze organisatie door het ministerie van cultuur, recreatie en 
maatschappelijk werk werd overigens pas verleend, nadat het woord man was toegevoegd. 
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Het was begrijpelijk dat juist vrouwen met een hogere opleiding zich achter de Tweede 
Emancipatiegolf schaarden. Zij zagen het huisvrouwenbestaan en het traditionele 
moederschap als een verkwisting van hun talenten. Zij vormden de voorhoede die een eind 
trachtte te maken aan, zoals de onderzoekster Komter later treffend heeft genoemd, 'de macht 
van de vanzelfsprekendheid'. 

Het lag voor de hand dat politici en beleidsvoerders zich actief met de emancipatie van 
vrouwen gingen bemoeien. Er waren opportunistische redenen. Vrouwen vormden immers 
meer dan de helft van het electoraat. Er waren praktische redenen. Er was, zoals gezegd, 
sprake van verkwisting als vrouwen met een goede opleiding niet op de arbeidsmarkt zouden 
verschijnen. 

Er waren ook ideologische redenen. Discriminatie op grond van het geslacht strookte niet met 
de bestaande wetgeving en ook niet met de gewijzigde maatschappelijke opvattingen over de 
positie van vrouwen. 

Er verschenen uitvoerige nota's waarin emancipatie werd omschreven als het vergroten van 
kansen voor mannen en vrouwen. Mannen moesten de achterstand in hun persoonlijke 
levenssfeer opheffen. De juridische achterstand van vrouwen diende te worden opgeheven. De 
achterstand in het onderwijs en in de deelname aan het maatschappelijk leven moest worden 
weggewerkt. 

De nota's bleven niet zonder gevolgen. Er werden door de overheid, onafhankelijk van de 
samenstelling van de kabinetten, vele maatregelen getroffen, variërend van kinderopvang tot 
moeder-mavo, om de positie van vrouwen te verbeteren. 

In de loop van de tijd trad er echter ook een versmalling op van het emancipatiebeleid. In de 
jaren negentig werd emancipatie door de overheid steeds meer gezien als een synoniem voor 
arbeidsdeelname door vrouwen. Daarom wordt er nu gesproken over een geslaagde 
emancipatie. Geslaagd, omdat Nederlandse vrouwen, op de Scandinavische landen na, de 
hoogste arbeidsparticipatie van Europa hebben. Maar de gunstige cijfers worden wel bereikt 
door de kleinste deeltijdbanen, vanaf één uur per week, mee te tellen. Elders in Europa is dit 
niet het geval. 

Verontrustend zijn de cijfers als naar de arbeidsparticipatie van moeders met thuiswonende 
kinderen wordt gekeken. Uit de emancipatiemonitor 2002 van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek trek ik de conclusie dat we te maken 
hebben met een gemankeerde emancipatie. Gemankeerd omdat de huidige 
emancipatiedoelstellingen bovenal op betaalde arbeid van vrouwen zijn gericht. Het belang 
van mantelzorg en van vrijwilligerswerk valt kennelijk buiten het blikveld van de 
beleidsmakers. De huiselijke situatie wordt afgedaan met de reclamecampagne 'mannen 
worden er beter van en vrouwen ook'. Concrete maatregelen om de emancipatie binnenshuis 
te bevorderen blijven uit. 

Maar ook als de huidige doelstellingen van de emancipatie worden bezien is er sprake van een 
gemankeerde emancipatie. In Nederland hebben we te maken met een damesemancipatie. Het 
opleidingsniveau van moeders is de bepalende factor bij de arbeidsdeelname. De hoogste 
arbeidsdeelname hebben moeders met een academische opleiding (77 procent). De laagste 
arbeidsparticipatie is te vinden bij moeders met alleen basisonderwijs (19 procent). 

Vrouwen met een hogere opleiding zien kans om een omvangrijke betaalde baan te 
combineren met het moederschap. Deze moeders beschikken over de financiële middelen om 
kinderopvang op maat of om een eigen oppas te betalen. 

Bovendien hebben juist deze vrouwen een partner die zelf eveneens een hogere opleiding heeft 
genoten, want 'soort vindt soort' is tegenwoordig gebaseerd op het opleidingsniveau en vormt 
de bepalende factor bij de keuze van een (levens)partner. Er wordt gezegd dat 'liefde blind is', 
maar de liefde wordt wel versterkt door het opleidingsniveau en daardoor wordt de sociale 
ongelijkheid tussen gezinnen versterkt. 
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Vrouwen met een lagere opleiding hebben veel minder financiële mogelijkheden om een baan 
en het moederschap te combineren. Daarom is hun keuzevrijheid beperkt. Zij zijn gedwongen 
om een traditioneel patroon te blijven volgen en stoppen daarom met werken na de geboorte 
van een kind of moeten in deeltijd gaan werken. Alleen als ze geluk hebben kunnen zij een 
beroep doen op hun (schoon)moeder of andere intimi om op hun jonge kind(eren) te passen. 

Het lijkt erop dat de emancipatiebeweging pronkt met de veren van een bovenlaag. Een 
bovenlaag die nog steeds de warme belangstelling heeft van politici en anderen. Er wordt door 
hen gesproken over een 'glazen plafond', omdat de topfuncties onder mannen en vrouwen 
ongelijk verdeeld zijn. 

Het is een juiste constatering, maar veel belangrijker zou het zijn om te beseffen dat de 
emancipatie niet geslaagd is en dat de sociale ongelijkheid eerder groter dan kleiner wordt. 
Daarom is het hoog tijd, dat ook in deze tijd van bezuinigingen, aandacht wordt besteed aan 
de feminisering van de armoede. Armoede die het grootst is bij eenoudergezinnen met een 
vrouw als hoofd en die langdurig van een uitkering moet rondkomen. Voor deze moeders geldt 
dat emancipatie een loze kreet is gebleven. 

Er zijn oplossingen te noemen. Waarom wordt de kinderbijslag niet afhankelijk gemaakt van 
het gezinsinkomen? Waarom wordt de vroegere moeder-mavo niet onder een andere naam 
heropend? Waarom wordt er nooit meer gesproken over de invoering van een zorgloon voor 
gezinnen die langdurig van een uitkering moeten rondkomen of voor mantelzorgers die 
aantoonbare hulp aan familieleden en anderen geven? 

Het zijn slechts enkele vragen. In ieder geval dient in het emancipatiebeleid centraal te staan 
dat de maatschappelijke deelname en de keuzevrijheid juist niet beperkt mogen blijven tot 
relatief welgestelde vrouwen met een hogere opleiding, maar ook bereikbaar dienen te zijn 
voor minder welvarende vrouwen en moeders met minder scholing. Bron: Kees de Hoog. 

Het Westen is even vrouwonvriendelijk als de islam. Hoewel, die erkent tenminste nog de 
verschillen tussen man en vrouw. Feministen willen de vrouw in een man veranderen. 
Tegenwoordig is het een compliment als je zegt dat een vrouw ‘'een vrouw met ballen’ is. Het 
is maar wat je charmant vindt. Maar belangrijker; hoe heeft het zover kunnen komen, aldus 
Charles van den Broek, schrijver en historicus. 

Seksisme is aan de orde van de dag, schreef minister Jet Bussemaker begin dit jaar (2018) 
nog. Vrouwen zouden volgens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) 
regelmatig oordelende of denigrerende opmerkingen te horen krijgen zoals: „Wat goed dat je 
kinderen en carrière kunt combineren’, ‘Wil je echt meer salaris? Je hebt je schoonheid toch?’ 
en ‘Wat vindt je man ervan dat je zoveel werkt?’ 

Volgens Bussemaker zijn stereotypering en seksisme hardnekkige problemen. ‘Nog steeds 
verdienen vrouwen in Nederland minder dan mannen. Nog steeds is nog maar de helft van 
alle vrouwen in Nederland economisch zelfstandig.’  

Dat blijkt ook uit de recentste emancipatiemonitor van 2014. Daarin staat dat het 
loonverschil tussen mannen en vrouwen in Nederland op zestien procent ligt. Dat is fors hoger 
dan het Europese gemiddelde. Enerzijds heeft dat met discriminatie te maken, anderzijds ook 
met deeltijdwerken en het feit dat vrouwen in Nederland nog altijd vaker voor de kinderen 
zorgen en het huishouden doen (76 procent). Alleen in de Scandinavische landen zorgen 
mannen en vrouwen ongeveer in gelijke mate voor de kinderen en het huishouden. 

Uit een ander rapport van het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht bleek onlangs 
dat zwangere vrouwen vandaag de dag nog altijd veel last hebben van discriminatie op de 
werkvloer. Drieënveertig procent van de vrouwen gaf aan last te hebben van 
zwangerschapsdiscriminatie. Deze groep zou loonsverhoging, opleiding of promotie zijn 
misgelopen door hun zwangerschap. Sommige vrouwen gaven zelfs aan dat zij tijdens 
sollicitaties expliciet werden afgewezen vanwege hun zwangerschap. Dit soort discriminatie 
wordt echter nauwelijks gemeld bij instanties. 
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Seksisme komt echter niet alleen op het werk of in de privésfeer voor. Wat eraan voorafgaat, 
heeft natuurlijk met geschiedenis en cultuur te maken, maar media spelen ook een 
belangrijke rol. Zo kondigde de multinational Unilever onlangs aan af te willen van 
seksistische reclamespotjes op tv. 

Het bericht kwam naar aanleiding van een eigen onderzoek waaruit blijkt dat vrouwen in 
reclames vooral worden geportretteerd als dienstbaar. In maar drie procent van de reclames 
zouden vrouwen voorkomen in een ‘professionele’ rol. Negentig procent van de vrouwen heeft 
volgens het onderzoek het gevoel te worden neergezet als sekssymbool. 

Met die resultaten in het achterhoofd lijkt de emancipatie in Nederland dus toch nog niet 
helemaal geslaagd. Toch zijn er nóg zwaardere problemen waar Nederlandse vrouwen mee 
kampen, blijkt uit onderzoek (2014) van het Europees Agentschap voor Grondrechten in 
Wenen (FRA). Zo zou vijfenveertig procent van de Nederlandse vrouwen eenmalig of meerdere 
keren slachtoffer zijn geworden van fysiek of seksueel geweld. Als het specifiek om seksueel 
geweld gaat, zei achttien procent van de vrouwen daar weleens mee te maken te hebben gehad. 
Dat terwijl het Europese gemiddelde op elf procent ligt. 

Door de vrouwonvriendelijke opmerkingen van Trump staat Amerika momenteel op z'n kop 
en gaan vrouwen de straat op om te protesteren tegen seksisme. Ook werd er al snel op Twitter 
een hashtag Not Okay in het leven geroepen. In Nederland is dezelfde discussie ontstaan door 
het nieuws over de bangalijsten bij de Groningse studentenvereniging Vindicat. In de ‘De 
Oprechte Almanak 2016’ stonden de namen van drieëntwintig studentes (hete herten) met 
telefoonnummer en een beoordeling erbij. 

Uit een reportage van NRC bleek afgelopen weekend dat er net als in het studentenleven ook 

in het bedrijfsleven dit soort lijstjes bestaan. De krant ging langs op de Amsterdamse Zuidas 
en ook daar bleken lijsten te circuleren waar de lekkerste vrouwen op staan.  

Dan is er nog de politiek. Net als in de topfuncties in het bedrijfsleven zijn vrouwen daar ook 
ondervertegenwoordigd. Het percentage vrouwen schommelt tussen de tweeëntwintig procent 
bij gemeenteraden en zesendertig procent in de Tweede Kamer. Bij het openbaar bestuur komt 
het aandeel vrouwen vaak zelfs niet boven de tien procent. Daar komt bij dat in veel andere 
westerse landen inmiddels een vrouwelijke premier aan de macht is of is geweest. In de VS 
was Hillary Clinton in de race om het presidentschap (en verloor van Trump), in Groot-
Brittannië was Therese May aan de macht, in Duitsland hebben we al drie termijnen Angela 
Merkel en verder is er een lange lijst met landen waar vrouwelijke staatshoofden aan de macht 
zijn. Nederland hoort daar echter niet bij en vooralsnog lijkt daar ook nog geen verandering 
in te komen. Geen van de grote partijen heeft een vrouw als fractievoorzitter of als kandidaat 
voor de positie van premier. Bron: Metro nieuws. 

Met die resultaten in het achterhoofd lijkt de emancipatie in Nederland dus toch nog niet 
helemaal geslaagd. De Volkskrant vindt echter dat vrouwen het voor elkaar hebben. 

Saskia Keuzenkamp, hoofd onderzoek emancipatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau 
in Den Haag, is van mening dat de gelijkheid op tal van terreinen is toegenomen. Op het vlak 
van onderwijs hebben vrouwen, zij het nog niet alle allochtone vrouwen, hun achterstand op 
mannen ingehaald. De arbeidsparticipatie neemt nog altijd toe en het percentage vrouwen dat 
stopt na het krijgen van een kind is laag, en neemt af. De meeste hoogopgeleide vrouwen 
blijven sowieso werken na de geboorte van een kind.  

In recht en regelgeving is nauwelijks meer sprake van discriminatie en een thema als seksueel 
geweld wordt niet langer als een privéprobleem gezien, maar geldt als overheidskwestie: nog 
zo'n overwinning van de vrouwenbeweging. 

Dat mannen, al blijven ze grotendeels vijf dagen werken, meer doen aan huis en haard en 
kinderschaar, blijkt alleen al uit het feit, zo is Keuzenkamp opgevallen, dat kinderwagens en 
de attributen eromheen steeds stoerder en handiger worden: papa moet er ook mee over 
straat. 
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Ware emancipatie zou moeten inhouden dat een ieder, man of vrouw, kan doen of laten wat 
hij of zij wil. Niet een leefwijze opgedrongen krijgen door een zelfbenoemde groep voortrekkers 
die hun eigen leefstijl en ambities als enig maatgevend zien. Maar aan dit inzicht ontbreekt 
het de huidige emancipatiewerkers nogal eens.  

Monique Evers is van mening dat veertig jaar emancipatie dus aan een hele groep, meestal 
goed opgeleide vrouwen niet voorbij gegaan is. Echte zorgen zijn er wel over vrouwen die 
economisch niet zelfstandig zijn, kleine banen hebben, slachtoffer zijn van huiselijk geweld of 
in de bijstand zitten. Hier ligt anno 2019 ook een taak voor de vrouwen die wel economisch 
zelfstandig zijn. Zij moeten meer dan ooit als rolmodel fungeren. Verder moeten we vooral 
samenwerken en verbinden, want dat is wat de huidige samenleving van ons vraagt.   

 

 

 
 

Mijn dagboek 
Het sneeuwt en het regent tegelijk; de huizenrijen kruipen huiverend tegen elkaar aan. Ik ben 

ouder geworden en leefde het leven. Het is al veertig jaar geleden toen ik om tien voor zeven 

met de bus naar Goor reed en verder tufte met de stoptrein naar Hengelo. De winterochtenden 

waarop we in de wachtkamer om een grote kolenkachel op de trein wachten. De dromerige, 

meestal slapende tochten door de besneeuwde en bevroren weilanden. Werken voor de firma 

Dikkers Hengelo (afsluiters) op een hollerith (pons) machine op de mechanische administratie. 

Tobben met de regels, voor meisjes veel, voor jongens weinig. De OAD-bus hobbelde over de 

hard bevroren toegangsweg tot de stad Goor. De passagiers zaten diep weggedoken in hun 
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dikke mantels. Achter een van de raampjes viel tegen de rode achtergrond van het interieur 

mijn meisjesgezicht te onderscheiden, blank binnen de plooien van mijn kap.  

Thuis leefde ik degelijk, gereformeerd, met gezelschapsspelen, muziek luisteren en 

familiebezoek als voornaamste vertier. Ik was in de gevoeligste jeugdjaren door een 

goedbedoelde maar kortzichtige opvoeding gedwongen in een richting die geen rekening hield 

met eigen aanleg en voorkeur. Ik heb me pas na lang verzet onderworpen aan de strenge 

discipline die de maatschappij, dus ook mijn ouders, de enige juiste vond. De welvaart begon 

te gloren en met het boekje ‘Uitzet op Stapel’ in de hand vergat ik het verleden. Trouwen in 

een gezin waarvan vader en moeder alcoholist waren en vrienden probleemjongeren.  

Ik gooide mijn trenchcoat weg en kocht een parka, kreeg drie kinderen en stormde de toekomst 

tegemoet. Zwevend op de vleugels van het feminisme, het socialisme, het humanisme en de 

wetenschap van het gezonde leven; ik werd een natuurmens met blauw bloed in de aderen. 

Grapje!! De kleine, subtiele symptomen tijdens de zwangerschappen, zoals het veranderen 

van het gezicht, gingen ook niet aan mij voorbij. De controle die ik vroeger over mijn uiterlijk 

uitoefende, ontglipte me volkomen. De toekomst die uit mij tevoorschijn trad, beschikte 

helemaal over me.  

Het is een bekend verschijnsel dat mensen die langere tijd in instituten zitten opgesloten op 

den duur tot allerlei vormen van creativiteit komen. Het is bewezen dat het goed is voor de 

patiënt of gevangene als hij zich zet aan het ontspannen borduren, kleien of figuurzagen. Het 

geeft de mensen wat te doen en hoeven even niet aan hun wanen en frustraties te denken. Ik 

heb nog steeds het handwerk dat ik maakte in het ziekenhuis in Emmeloord tijdens de 

zwangerschap waaruit Grisjo werd geboren. Ik streepte de dagen op een kalender weg en ik 

zag patiënten met ontslag gaan en nieuwe binnenkomen. Elza breide elke avond, jaren 

achtereen, hele lappen zonder er iets van te maken. Ook in buurthuizen worden deze 

activiteiten aangeboden. De resultaten van de handvaardigheid zijn te bewonderen aan de 

muren van de instellingen. Wie kent niet het eens zo populaire gekleurde draad, in de vorm 

van een scheepje, op een plank gespannen. Zo nu en dan kom ik in de hal van het verpleeghuis 

het geschilder op doeken tegen. Op zulke dagen is het leven geen lolletje. 

Na al die jaren zijn we op het punt gekomen waarop woorden ons niet zo achteloos over de 

lippen komen. We denken langer na, wegen zorgvuldiger af. We dragen al te veel mislukte 

pogingen met ons mee. Ik heb besloten dat het beter is dat ik onze relatie beëindig. Ik wist 

heel goed wat ik wilde. En ik wist heel goed dat vrouwen het kind van de rekening waren. De 

bezuinigingen, ook thuis, werden voornamelijk op mij verhaald. Ik kon niet echt leuke dingen 

doen, zelfs geen kleding kopen. Het werd hoog tijd dat ik eens goed kwaad werd. Het ging 

allang niet meer. Wat was ik onwetend en onvolwassen, en wat wist ik van mijzelf toen ik 

trouwde? Ach ja, ik wist niet beter of het hoorde zo. Ik zorgde voor manlief en de kinderen, 

deed het huishouden. Best leuk allemaal, mijn eigen gezin, mijn eigen huis, maar het nieuwe 

ging eraf. Ik voelde me alleen en opgesloten. Ik stond overal buiten. De kinderen op school, 

mijn man op zijn werk, achter de krant, in de kroeg, sporten of slapend voor de televisie. En 

ik, waar zou ik heen moeten? Ik voelde het leven aan mij voorbij gaan, en besefte dat ik niet 

echt leefde zoals ik zou willen. Ik kwam niet toe aan mijn ontwikkeling en ontplooiing, het 

gezin ging immers voor. Ik voelde me schuldig, maar wilde toch iets voor mijzelf opbouwen.  

En toen werd ik me bewust van mezelf als mens. Ik ging me ontwikkelen door te studeren. En 

toen kwam het moment dat ik niet meer dezelfde was dan toen ik trouwde. En zoals ik werd 

beviel mijn man helemaal niet. Hij voelde zich bedreigd in zijn mannelijkheid. Ik emancipeerde 

maar hij emancipeerde niet met mij mee. Hij ging extra domineren en werd hoe langer hoe 

dominanter. En toen … had ik het wel gezien. Ik ging scheiden. Daar stond ik dan. Met drie 

kleine kinderen en een bijstandsuitkering. De kinderen hadden extra steun en liefde nodig. 

Ze hadden er niet om gevraagd. En dat terwijl ik het al zo moeilijk had, met mijzelf en mijn 

schuldgevoel. Ineens moest ik alles tegelijk zijn (vader en moeder) en doen. Hij zei: ‘Je moest 

toch zo nodig?’ De kinderen zagen hun vader geregeld, maar hij liet alleen zijn slachtofferkant 

zien. Hij had wel weer een vrouw die voor hem zorgde en hem troostte.  
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Hij deelde de dagelijkse verantwoording niet meer en zorgde niet meer voor de kinderen. Hij 

maakte ze niet de hele dag mee, wanneer ze ruzie maakten en vervelend waren. Hij uitte wel 

kritiek over de manier waarop ik de kinderen grootbracht. Niemand had aandacht voor mij en 

mijn probleem. Ach ja, zo ging dat. Maar ik wist dat ik veel meer mogelijkheden had dan ik 

dacht. Voor de kinderen vond ik altijd wel een oplossing toen ik wilde studeren en werken. 

Toen ik aan mijzelf toekwam en me prettig voelde, was ik voor mijn kinderen de beste 

opvoedster en moeder. Mijn kinderen hadden immers niets aan een onvolwassen en 

gefrustreerde moeder. Ik hoefde heus niet de hele dag voor hen klaar te staan en mijn leven 

op te offeren. Ik zou dan geen mens maar een antwoordapparaat zijn. De kinderen hadden 

meer aan echte aandacht, al was dat maar twee uur per dag. Als ik de boel had geforceerd 

zouden de kinderen het alleen maar moeilijker hebben gehad. Dus deed ik gewoon en werd zo 

gauw mogelijk mijzelf, en zelfstandig en onafhankelijk. Ik begon opnieuw met mijzelf en de 

kinderen. 

Ik ging naar cafés en vrouwentrefcentra. Ik leerde en stelde mijzelf op de hoogte van de 

politieke situatie en economische toestanden. Ik hield mij niet langer van de domme. Ik kwam 

uit mijn isolement en liet mijn stem horen. Ik, als vrouw, behoor tot de helft van de 

wereldbevolking. Dus bleef ik niet langer passief en werd actief. In de tijd van Aletta Jacobs 

was er tussen mannen en vrouwen een ruimtelijke scheiding. Daar is tegenwoordig bij de 

westerse vrouwen geen sprake van. Wettelijk zijn ze handelsbekwaam, daar is niet zoveel op 

aan te merken. Maar ergens stopt het. We worden nog steeds opgevoed met het idee dat 

mannen en vrouwen twee heel verschillende wezens zijn. Wanneer men hen niet in seksen 

indeelt worden mannen niet meer bang om een vrouw als zijn baas op zijn werk boven zich te 

hebben. Laten we ons individualiseren als vrije wezens, die allemaal baas kunnen zijn. 

Vrouwen mochten vroeger niet meedoen aan sport. Alleen ritmische gymnastiek was 

toegestaan. Sport zou hun eileiders bederven.  

Abortus is geen zaak van de overheid. Het is een typische vrouwenzaak. De vrouw moet het 

kind immers krijgen? Wat wil die overheid nou eigenlijk? Ongewenste kinderen op de wereld 

zetten? Zorgt diezelfde overheid voor het ongewenste kind als het toch geboren moet worden? 

Nee toch? Als een vrucht binnen de zes weken wordt afgevoerd is dit geen moord. Het kind is 

dan immers nog niet levensvatbaar. Laten ze zich maar eens wat drukker maken over echte 

moordenaars. Die worden zo weer vrijgelaten om een volgende moord te plegen. Met of zonder 

verkrachting van het kind. Er wordt teveel tijd besteed aan details en te weinig aan echt 

belangrijke dingen. Het is gewoon zo dat iedere vrouw zelf het beste kan bepalen of zij het 

kind wel of niet wil krijgen. Uiteindelijk is zij degene die ervoor opdraait, dertig jaar van haar 

leven te geven en op te offeren voor het kind. Er is niemand die zal zeggen: ‘Laat mij nu maar 

eens een poosje voor het kind zorgen, en de verantwoording dragen’. Of je nu wel of niet een 

man hebt. Als het een ongewenste zwangerschap is, dan is daar altijd een reden voor. Het feit 

is dat je het kind (nog) niet wilt omdat je er nog niet aan toe bent om voor een kind te zorgen 

en verantwoordelijk te zijn. Deze reden moet toch genoeg zijn voor een abortus? Zonder met 

artsen te moeten spreken die alleen maar op schuldgevoel uit zijn. Als abortus gewoon een 

zaak van de vrouw is, dan is er geen schuldgevoel en heel wat kinderleed minder. Want waar 

dacht je dat kindermishandeling uit voorkomt? Juist! Uit het feit dat vrouwen ongewenste 

kinderen krijgen, terwijl ze daar psychisch nog niet aan toe zijn. Het is ook niet zomaar iets, 

een kind. Je zit er je hele leven aan vast. En je hebt er nooit voor geleerd. Het is niet eerlijk te 

veronderstellen dat een vrouw die een kind baart, er ook voor zou kunnen zorgen dat het 

gelukkig en zonder frustraties opgroeit. En vooral niet als zijzelf ongelukkig en gefrustreerd 

is. Zulke vrouwen zouden moeten wachten met kinderen of ze helemaal niet moeten nemen. 

Daarom zou abortus een gewone vrouwenzaak moeten zijn. De overheid denk daar niet over 

na. Zij hebben grote huizen, genoeg geld, een of twee auto’s en een hulp in de huishouding. 

Zij hebben dus makkelijk praten. Er zijn vrouwen die geen kinderen kunnen krijgen en ze 

graag willen hebben. Deze vrouwen zeggen dat het niet eerlijk is om de foetus weg te halen. 

Maar wat schiet dat nog ongeboren, ongewenste kind daar mee op. En zelfs een ongewenst 

kind geef je niet zomaar weg. Dan krijg je nog eens last van schuldgevoel ook bij al de andere 
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problemen. Dat doe je niet, het is geen handdoek dat je weggeeft. De noodzaak is dat abortus 

gewoon een vrouwenzaak moet zijn. Net zoiets als een knobbeltje weg laten halen. En dat 

knobbeltje laat je trouwens ook zo snel mogelijk verwijderen, voordat het groter wordt.  

Vrouwen meppen steeds vaker van zich af. Geweld is niet langer een mannenzaak. Vrouwen 

laten zich fysiek gelden. Ze durfde hem niet te slaan, want hij was te sterk. Dus bedacht een 

zesendertig jarige vrouw uit Tiel een ander plan. Ze belde haar man, met wie ze in scheiding 

lag, en vroeg of hij nog benzinegeld nodig had. Eenmaal in zijn oude huis kreeg de vader de 

handboeien om van zijn dertienjarige dochter, zogenaamd vanwege een spreekbeurt over de 

politie. Hem vervolgens blinddoeken met een keukendoek was kinderspel voor de tengere 

vrouw. Van de kast pakte ze een glazen vaas met bloemetjesmotief. Het kunstwerk was dertig 

centimeter hoog, het glas een centimeter dik. Drie klappen kreeg de man op zijn schedel. De 

zoon van vijftien stond al klaar met een mes. Hij had van zijn moeder opdracht gekregen de 

genadesteek toe te brengen. Het slachtoffer overleefde de aanslag doordat de boeien braken 

en hij naar buiten kon vluchten. Hij wist het alarmnummer te bellen net voordat hij op straat 

flauw viel. Hoewel de vrouw twee keer naar een vuurwapen had gezocht voordat ze het plan 

met de handboeien en de vaas bedacht, vertelde ze de rechter dat ze haar man niet wilde 

doden. ‘Ik wilde alleen dat hij de pijn zou voelen die hij mij had aangedaan’. Haar wereld was 

volledig ingestort nadat bleek dat hij niet van zins was hun niet al te beste huwelijk nog te 

redden. In plaats daarvan had hij een nieuwe vriendin.  

Hoe de rechters erover denken is nog niet duidelijk. Maar de officier van justitie houdt het op 

een zuivere poging tot moord. Ze eist zes jaar cel. Het besef groeit dat vrouwen ook pleger 

kunnen zijn in plaats van slachtoffer. Het taboe voor mannen om aangifte te doen neemt af. 

Steeds meer zaken, die in de helft van de gevallen al langer dan twee jaar duren, komen aan 

het licht. Waar de mannen slachtoffers duwen, stompen, slaan, wurgen of bedreigen met een 

vuurwapen, gaan vrouwen eerder over tot krabben, bijten, aan haren trekken, schoppen, met 

spullen gooien of een mes trekken. De vrouwen zouden bij een echtelijke twist het gevecht ook 

eerder opzoeken. Vrouwen denken sneller dat ze hun tegenstander toch niet zullen verwonden 

en dat die zich kan verdedigen, terwijl mannen hoffelijk blijven. Wel is het zo dat gemiddeld 

genomen de slachtoffers van een vrouw iets minder ernstig gewond raken dan de slachtoffers 

van een man. Nederlandse schattingen houden het erop dat bij huiselijk geweld een op de vijf 

daders een vrouw is.  

Buitenshuis blijven vrouw zich rustiger gedragen. Criminologe Bruinsma van de universiteit 

van Tilburg vond tussen metingen in 1998 en 2002 geen verschil in het aantal vechtpartijen 

in het openbaar waarbij vrouwen betrokken waren. Haar collega’s van de Vrije Universiteit in 

Amsterdam gingen op zoek naar meisjesbendes in Noord-Holland. Tussen de tientallen 

jongensgroepen vonder ze er een. Dat was veel minder dan dat op grond van berichten in de 

media was verwacht. Wanneer het hen zelf gevraagd wordt, geven meisjes immers net zo vaak 

als jongens aan dat ze wel eens iets stelen. En hoewel meisjes van nu op zich net zo vaak als 

meisjes van vroeger zeggen geweld te gebruiken, is dat nog steeds meer dan de politiecijfers 

doet vermoeden. Misschien dat jongens eerder worden opgepakt, terwijl een meisje naar de 

hulpverlening wordt gestuurd. De vrouw uit Tiel hoopt ook op professionele hulp in plaats 

van celstraf. ‘Ik besef dat ik heel wat goed te maken heb. Maar vijf of zes jaar weggestopt 

worden, red ik nooit’. Bron: Dagboek van een Barbaar, Anneke Koers, 2007. 

 

VOS 
In 1972 ontwikkelde Krijnie Verlaan (1931-2016) de cursus ‘Vrouwen Oriënteren zich op de 

Samenleving’ (VOS-cursus). Zij deed dat als vormingsleidster in dienst van de Culturele Raad 

van Noord-Holland. De VOS-cursus werd een groot succes. De cursus telde twaalf ochtenden, 

de cursusprijs was vijfentwintig gulden en de onderwerpen waren: de vrouw als vrouw, de 

vrouw als partner en de vrouw als burger. Het ruime concept maakte het mogelijk met 
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verschillende groepen vrouwen te werken. De bijeenkomsten vonden meestal plaats in een 

buurtcentrum of plaatselijk vormingscentrum. Huisvrouwengroepen konden ermee uit de 

voeten en feministen pasten het aan: Vrouwen Onderzoeken hun Situatie.  

 

 

1972, Krijnie Verlaan 

 

Tienduizenden vrouwen kregen door hun deelname aan een VOS-cursus een nieuwe impuls 

in hun leven: leren praten over eigen ervaringen, luisteren naar anderen, leren dat al die 

ervaringen serieus genomen mochten worden en te maken hadden met de wijze waarop de 

samenleving in elkaar zit. 

In de cursussen, die begeleid werden door getrainde begeleidsters, gaven gastsprekers 

informatie, maar de opzet was niet primair op kennisoverdracht gericht. Het kijken naar het 

eigen leven en de wensen wat men eigenlijk zou willen, was de hoofdzaak. Communicatieve 

en sociale vaardigheden werden geoefend, assertiviteit werd aangeleerd en een ieders horizon 

werd verruimd. 

Het effect van de VOS-cursussen was verbluffend. Vrouwen gingen lezen en een opleiding 

volgen. Relaties en opvoeding werden onder de loep genomen en aarzelend werd hier en daar 

gewerkt aan verandering. VOS-cursussen werden tot begin jaren negentig georganiseerd. 

Aansluitend werden cursussen ontwikkeld als ‘Samen denken, Samen praten’, ‘Kom eens om 

een bestuurster’ en ‘Vrouwen leren actief meedoen’ (VLAM). Volkshogescholen organiseerden 

trainingsweekends voor VOS-begeleidsters en terugkomdagen voor deelneemsters. 

 

Krijnie groeide op in een hervormd arbeidersgezin in Leidschendam. Na de MULO ging zij naar 

kantoor, er was geen geld voor een vervolgopleiding. Ze had talent om met kinderen om te 

gaan. Op de zondagsschool hingen de kinderen aan haar lippen. Ze volgde in de avonduren 

de catechetenopleiding (4 jaar) en was in 1954 de jongste catechete in Nederland. Ze trok naar 

Almelo waar ze godsdienstonderwijs verzorgde op vijftien scholen. Via het hervormde 

jeugdleidersoverleg kwam ze al regelmatig op Kerk en Wereld in Driebergen en ze besloot de 

opleiding op Academie de Horst te gaan doen (1959-1963). 

In een interview met Opzij (1983) blikte ze terug: ‘De Horst was een omwenteling in mijn leven, 

vooral wat het geloof betreft. Tot die tijd had ik een traditioneel godsbeeld. Dat kwam ook door 

het lesgeven aan kinderen: ik geloofde op dezelfde manier als zij. Nog steeds speelt het geloof 

een grote rol in mijn leven, maar ik beleef het nu totaal anders. Op De Horst verdwenen de 

uiterlijkheden, maar mijn levensovertuiging bleef geworteld in bijbel en evangelie. Voor mij 

zijn liefde, gerechtigheid en hoop de basis in het leven. Dat zijn grote woorden, dat wel, maar 

ik probeer er gestalte aan te geven vanuit de opdracht die er in de bijbel ligt. Ik ben niet 

iemand die denkt: we zien wel. Ik denk voortdurend na bij alles wat ik doe, over mezelf en 

over anderen. Ik vertrouw erop dat het zin heeft dat ik er ben en dat alles een doel heeft.’ 
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Na De Horst werkte ze drie jaar bij het jeugdwerk in Zuid-Oost Drenthe, een half jaar in 

de Anti-Poverty Campaign(1966) van president Johnson en vervolgens als cursusleidster bij 

de Protestantse Opleidingen Bejaardenzorg in Utrecht. Zij bedacht opleidings- en 

vormingsprogramma’s voor de vrouwen die als helpster en verzorgster werkten met ouderen. 

Ze kwam onder de indruk van deze vrouwen, die weinig schoolopleiding hadden, maar wijs en 

leergierig waren en hoge cijfers haalden voor de toetsen. Ze kwam met haar cursisten 

regelmatig op het vrouwenvormingscentrum De Born in Bennekom en daar kreeg ze de tip: 

‘Er is een vacature bij de Culturele Raad van Noord-Holland. Ze zoeken iemand om het 

‘vormingswerk voor vrouwen’ op te zetten. Dat is jou op het lijf geschreven.’  

 

 

 

 

Krijnie werd aangenomen en bedacht de VOS. Het concept werkte door, onder meer naar de 

Vrouw-en-Geloof beweging, en breder naar de Open School. ‘Ik heb de eerste lichting 

begeleidsters getraind. Vrouwen gingen met elkaar praten over de betekenis van het geloof in 

hun leven, maar ook over de positie van de vrouw in de kerk. Als vrouwen met elkaar gaan 

praten in een veilige omgeving, dan gebeuren er bijzondere dingen. Dan gaat het ook over de 

dingen waar ‘normaal’ over gezwegen wordt. De machtsverschillen, het machtsmisbruik, 

geweldservaringen, seksueel geweld, incest. Hoe dat altijd weer werd toegedekt.’  Bron: Canon 

Sociaal Werk. 
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1977, Vos cursus Den Haag  
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1980, Vos cursus 

 
1981, VOS cursus 
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Mannen emanciperen  
De #MeToo-beweging heeft duidelijk gemaakt dat geweld tegen vrouwen een gigantisch 

probleem is. Maar hoewel de meeste plegers van geweld mannen zijn, zijn de meeste mannen 

geen pleger. Om een eind aan geweld tegen vrouwen te maken moeten mannen deel uit gaan 

maken van de oplossing.  

De rol en positie van jongens, mannen en mannelijkheid is in de eenentwintigste eeuw niet 

meer zo vanzelfsprekend als die vroeger blijkbaar was. Uit de ervaringen in onze workshops 

met jongens en jonge mannen blijkt dat er veel vragen zijn die feitelijk neerkomen op één 

vraag: hoe kun je als jongen een leuke man worden? Of eigenlijk: een leuk mens. 

 

Veel jongens worstelen met het keurslijf van mannelijkheid dat hun door de samenleving in 

het algemeen en hun leeftijdsgenoten in het bijzonder wordt opgelegd. Ze ervaren weinig 

veiligheid om te praten over onderwerpen waar ze wel veel mee bezig zijn, zoals relaties en 

seksualiteit, maar ook zingeving, studiekeuze, werk, en de toekomst. 

 

De jongens in onze workshops vragen geregeld of ze niet een extra lesuur kunnen besteden 

aan vraagstukken rond mannelijkheid, vrouwelijkheid, seksualiteit en intimiteit, grenzen en 

relaties. 

Meisjes en vrouwen hebben de afgelopen honderd jaar succesvol toegang bevochten tot 

traditioneel mannelijke domeinen als hoger onderwijs, politieke besluitvorming en de -

arbeidsmarkt. Ze hebben de omstandigheden veranderd en de benodigde menselijke 

eigenschappen in zichzelf aangeboord en benut. Eigenschappen die voorheen vaak als 

mannelijk werden gezien. 

Jongens en mannen moeten zich nog altijd verhouden tot een vrij nauwe definitie van 

mannelijkheid, de 'man box'. En daarin is geen ruimte voor vrouwelijkheid. Jongens leren nog 

altijd dat mannen sterk en stoer en onafhankelijk moeten zijn, actief, een winnaar, 
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grensoverschrijdend en onkwetsbaar, een jager, een kostwinner. Wanneer je dat niet bent, 

ben je een mietje, een sissy, een watje, geen echte man. 

Het gaat dan echt niet alleen om mannen die op mannen vallen, maar om alle mannen die 

niet willen of kunnen voldoen aan het ideale beeld van mannelijkheid. In feite zitten alle 

mannen in de kast van afgedwongen mannelijkheid. Les één voor jongens is dat je vooral niet 

vrouwelijk mag zijn. Die eigenschappen die we zien als vrouwelijkheid kan je als man beter 

onderdrukken. En dan overcompenseren met extra ingrediënten uit de man box. 

 

Deze overdreven mannelijkheid van jongens en mannen leidt tot grote problemen, voor henzelf 

en voor hun omgeving. Het is die mannelijkheid die mannen ontmenselijkt en ze vraagt geweld 

te gebruiken tegen zichzelf, tegen andere mannen - je kunt beter dader zijn dan slachtoffer - 

en tegen vrouwen en kinderen. Die jongens van een intieme ontwikkeling van hun eigen 

seksualiteit berooft: want hoe kan je je seksualiteit ontdekken als er voortdurend bagger over 

je wordt uitgestort? Die je vertelt dat het belangrijker is aan status te werken dan een 

zorgzame vader te zijn en die voortdurend de genderpolitie afstuurt op mannen die buiten de 

lijntjes van mannelijkheid kleuren. 

Feminisme is goed voor jongens, omdat het ruimte biedt om over dingen te praten waar ze 

anders niet over praten. Het blijkt dat ze dat graag willen. Feminisme erkent dat jongens meer 

mens zijn dan man-in-wording en gaat ervan uit dat jongens en meisjes over een volledig 

menselijk potentieel beschikken dat erom vraagt te worden ontplooid en ingezet. 

 

Feminisme is goed voor jongens en mannen, omdat het betrokken vaderschap bevordert. 

Rolpatronen, (on)gelijkheid en geweld worden tussen generaties doorgegeven. Feminisme 

erkent dat mannen mensen zijn die net zo goed voor kinderen kunnen zorgen als vrouwen en 

stimuleert ze om hun zogenaamd vrouwelijke eigenschappen te erkennen, te ontplooien en in 

te zetten. 

Mannen hebben zo veel meer in hun mars dan de stereotypen ons doen geloven. Als mannen 

zichzelf meer als mens dan als man konden zien, zouden ze hun zorgkwaliteiten kunnen 

ontwikkelen en kiezen voor werk in zogenaamd vrouwelijke sectoren waar grote vraag is naar 

deskundig en gemotiveerd personeel, zoals de zorg, hulpverlening en onderwijs. Als mannen 

de traditionele opvattingen over mannelijkheid konden loslaten, hoefden ze niet steeds zichzelf 

en elkaar te overbluffen, overschreeuwen en overtroeven.  

Het feminisme heeft mannen nodig voor een betere wereld, en mannen hebben feminisme 

nodig voor een beter leven. Bron: Het Parool, Jens van Tricht, 9 juni 2018. 

 
Veel jongens worstelen met het keurslijf van mannelijkheid dat hun door de samenleving in 

het algemeen en hun leeftijdsgenoten in het bijzonder wordt opgelegd 
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Laatste woorden   
Anders dan veel mensen denken is de vrouwenemancipatie nog helemaal niet voltooid. Vrouwen 

kunnen er onderling ook wat van. Er is maar weinig begrip. Er wordt raar gekeken naar vrouwen 

die fulltime werken. En andersom kijken moeders met een carrière weer neerbuigend naar vrouwen 

die thuisblijven voor de kinderen. Zijn we niet allemaal teveel met onszelf bezig? Is er nog wel 

solidariteit als het gaat om zorgen voor elkaar?   

Het inkomen is niet gelijk verdeeld over mannen en vrouwen. Vrouwen verdienen zesenvijftig 

procent van wat mannen ontvangen. Binnen de blinde vlekken in de emancipatie is armoede een 

ondergeschoven kind. De ervaringen uit mijn jeugd hebben veel invloed gehad op mijn persoonlijke 

ontwikkeling. Ik zag van dichtbij was uitsluiting en discriminatie met mensen doet. Ik weet als 

geen ander wat voor effect dat heeft op emancipatie en doorgeven van kansen aan mijn kinderen. 

Door meer te werken, zouden vrouwen hun netto besteedbare inkomen kunnen verbeteren. 

Helaas treft de armoedeval vooral vrouwen. Uit berekeningen naar aanleiding van de 

rijksbegroting blijkt dat alleenstaande moeders er vijf procent in inkomen op achteruit gaan 

als ze vier dagen tegen minimumloon gaan werken en het recht op inkomensafhankelijke 

regelingen (gedeeltelijk) vervalt. Veel vrouwen kampen met schulden die zijn veroorzaakt door 

hun mannen of zonen. Uit een onderzoek naar alleenstaande moeders in de 

schuldhulpverlening komt naar voren dat vrouwen in meer dan de helft van de gevallen alleen 

opdraaien voor de schuld. 

Volgens onderzoek en studies, lopen vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van geweld 

meer kans om arm te worden. Dat komt doordat dit geweld gevolgen heeft voor hun 

gezondheid en ertoe kan leiden dat zij hun baan kwijtraken. Als zij besluiten hun 

gewelddadige partner te verlaten, heeft deze scheiding meestal ook negatieve financiële 

consequenties.  Partnergeweld, zeker als dit langdurig plaatsvindt, vergroot het risico op 

armoede en sociale uitsluiting van zowel vrouwen als hun kinderen. Doorzetten, niet opgeven, 

uitdagingen trotseren en alles aanpakken wat de overheid aan kansen aanbiedt. Alle 

inspanningen van de overheid dragen bij aan de sociale vooruitgang van de bijstandsvrouw. 

Samen kunnen ze voor een doorbraak zorgen. De overheid biedt altijd nette banen aan of 

creëert deze. Het is belangrijk dat de bijstandsvrouwen alle kansen grijpen en geen enkele 

kans laten liggen. Mannen zijn in het emancipatieproces van vrouwen onmisbaar. De 

meerderheid van de mannen gaat over de verdeling van geld en werk. In ons streven naar 

gelijke rechten en een volwaardige plaats in de samenleving moeten mannen en vrouwen 

samen optrekken. Mannen kunnen, net zoals de feministen dat in de jaren zestig en zeventig 

hebben gedaan, helpen de maatschappelijke verschillen verder te verkleinen en scheve zaken 

voor de vrouw rechttrekken.  

 

 

Enter, 30 december 2019 


