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Vrouwen zijn
net mensen
Beiden zijn columnist en
wetenschapper, hebben
een scherpe pen en durven
vastgeroeste feministische
standpunten te ondermijnen.
Maar hun stijl en aanpak
verschillen aanmerkelijk.
Econome Heleen Mees
publiceerde Weg met het
deeltijdfeminisme!, van
sociologe Jolande Withuis
verschijnt dezer dagen
De vrouw als mens.
Even niet opgelet, en ineens blijken er allerlei soorten feminisme te zijn opgebloeid:
powerfeminisme, liberaalfeminisme, keuze,
deeltijd- en machofeminisme, funfeminisme
en tweedegolffeminisme, ook wel traditioneel
feminisme genoemd.
Heleen Mees (38), onmiskenbaar powerfeministe, kreeg veel aandacht met haar uitdagende bundel Weg met het deeltijdfeminisme!
Over vrouwen, ambitie en carrière. De auteur, econoom, jurist en NRC-columnist, komt met een
duidelijke boodschap die ze met verve brengt.
Goed opgeleide Nederlandse vrouwen moeten hun capaciteiten nu eens eindelijk serieus
nemen en een topfunctie ambiëren. Het Nederlandse anderhalfverdienersmodel is ‘een verraderlijk mengsel van traditionele rolpatronen,
aangelengd met een vleugje feminisme. Stop
met het huishouden! Women on Top!’
Mees houdt van polemiek, is internationaal georiënteerd en kent haar zaken. Ze komt
met een karrevracht aan alarmerende feiten
die aantonen dat de emancipatie van vrouwen
op de Nederlandse arbeidsmarkt stagneert.
Dat ligt voor een deel aan die arbeidsmarkt,
maar zeker ook aan vrouwen zelf. Vooral de
keuze- en de deeltijdfeministen moeten het

bij haar ontgelden. Kunnen alles, mogen alles,
maar hoeven niets. ‘Om het gebrek aan maatschappelijk engagement te maskeren, stemt
de keuzefeminist bij de verkiezingen op een
vrouw. Ze windt zich op over meisjesbesnijdenis, eerwraak, boerka’s en ander onrecht dat
allochtone vrouwen wordt aangedaan. Zaken
waarover ze zelf thuis, of op het werk, de strijd
in ieder geval niet hoeft aan te gaan. Het moet
immers wel fun blijven.’
Mees heeft een punt.
Waarom zijn vrouwen in Nederland zo
slecht vertegenwoordigd in de hoogste regionen van politiek, bedrijfsleven en wetenschap?
Zeker omdat we hier, na eeuwen calvinisme
en overheersing door generaties mannenbroeders (zie ook weer de laatste kabinetsformatie), nog steeds in een machocultuur leven.
Mees heeft het terecht over het neoseksisme dat in Nederland hoogtij viert, en dat
eraan heeft bijgedragen dat het aantal vrouwen in de politieke arena de laatste tijd is
geslonken. Maar het ligt ook aan vrouwen
zelf dat ze nog steeds de tweede sekse vormen. Feminisme, aldus Mees, behoort geen
kwestie van keuze te zijn maar een opdracht
voor iedere vrouw. ‘Deeltijdfeministen, dat
wil zeggen vrouwen die geen volwaardige carrière nastreven, doen niet alleen zichzelf en de
samenleving tekort, maar ze verkwanselen de
positie van alle andere vrouwen, inclusief hun
dochters, en hun dochters’ dochters.’
Klare taal, maar wat moeten we verstaan
onder een ‘volwaardige carrière’?
Het is te makkelijk om vrouwen die in
deeltijd werken gebrek aan maatschappelijke verantwoordelijkheid te verwijten. De
arbeidsmarkt is groot en divers genoeg voor
alle mogelijke soorten ambities. Sommige
vrouwen zijn geweldige topmanagers, anderen hebben er de capaciteiten niet voor of missen de ambitie. Het is ﬂauw om daar een emancipatiemeetlat naast te leggen.
Ook dilemma’s rond werk en moederschap komen er in dit boek bekaaid af. Ooit
was het egoïstisch en onbehoorlijk als moeders werk en ontplooiing voor zichzelf belang-

rijk vonden. Nu is die opvatting in het tegendeel verkeerd. Vrouwen die hun ambities op
de waakvlam zetten om meer tijd voor kinderen te hebben, wast Mees stevig de oren. Die
harde oordelen gelden niet voor vaders, en dat
is jammer.
Mees richt zich in haar boek vrijwel uitsluitend tot vrouwen – alsof ze de mannen al
heeft opgegeven. Ze heeft een nogal cynische
tip voor hoogopgeleide vrouwen om de kinderklem te omzeilen: een man kiezen die of
veel ouder, of veel jonger, of een drop-out is.
Jonge mannen hebben nog niet veel te verliezen, een oudere man is juist al klaar met
werken. En drop-outs zijn al helemaal economisch afhankelijk, dat schept onderhandelingsruimte over wie de kinderen opvangt.
Veel vragen en weinig nuances dus bij
Mees, maar veel polemische passie ook, en
dat maakt Weg met het deeltijdfeminisme! toch
tot een prikkelend en confronterend boek.
Want dat er in Nederland meer vrouwen moeten doordringen tot de top, staat buiten kijf.
Niet alleen omdat er anders talent verloren
gaat, maar ook om volgende generaties vrouwen te laten zien dat het kan.
Net als Mees heeft Jolande Withuis een missie. Er zijn meer overeenkomsten: beiden zijn
columnist en wetenschapper, hebben een
scherpe pen, gaan met merkbaar plezier en
ernst de confrontatie aan en durven vastgeroeste (feministische) standpunten te ondermijnen. Maar anders dan Mees is Withuis geen
powerfeministe; als we haar al moeten categoriseren, dan eerder als liberaal feministe. En
anders dan het pamﬂettisme van Mees, prefereert Withuis diepgravende sociologische verhandelingen. In haar nieuwe bundel De vrouw
als mens behandelt zij uiteenlopende onderwerpen als de ﬁctie van het sekseverschil, de
relatie tussen godsdienst en sekse, het belang
van lezen, verkrachtende soldaten en verzwegen misdaden tegen vrouwen. Waarbij ze zich
afvraagt waarom er geen monument bestaat
voor de Onbekende Verkrachte Vrouw, zoals
dat er ook is voor de onbekende soldaat. Haar
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