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Op het web: Vrouwenemancipatie

‘Hou je mond dicht en je buik in’
Sites:
www.women-on-top.nl
www.opzij.nl
www.viva.nl
Discussie:
In een ‘brief aan de informatrice’ stelt de actiegroep women-on-top dat de emancipatie nog lang niet af is.
Conclusie:
Duizend vrouwen hebben de
brief online ondertekend. De
brief zelf levert weinig discussiestof op, maar het onderwerp leeft wel.

T

och geen rok in de top!
riep de gepensioneerde
bankier Splinter Bussink verschrikt uit in de
legendarische dramaserie Oud Geld. Vrouwen op hoge
posities in het bedrijfsleven zijn
nog steeds een uitzondering.
Hun aantal wordt zelfs minder,
stelt Heleen Mees, voorzitter van
de actiegroep women-on-top, in
een ‘Brief aan de informatrice’
(Forum, 28 november). ‘Weg met
het deeltijd-feminisme! Voor
vrouwen met ambitie’, luidt het
motto van de groep van Mees.
Zij bepleit in haar brief minimaal 40 procent vrouwen in alle
bestuursraden. Ook minimaal 40
procent mannen, overigens.
Maar meer topvrouwen is slechts
één van haar eisen. Daarnaast
moet een nieuw kabinet de ‘feminisering van de armoede’ een
halt toeroepen: ‘Als de groei van
het aantal eenoudergezinnen
doorzet, zal het aantal in 2010
meer dan een half miljoen bedragen.’ Ten slotte moet een nieuw
kabinet zich volgens Mees meer
inzetten voor ‘internationale
vrouwensolidariteit’.
Op de site women-on-top.nl
kunnen sympathisanten de brief
ondertekenen, bijna duizend
vrouwen deden dit al. In alfabetische volgorde, van de voorna-

Het eerste kabinet-Balkenende poseert met Koningin Beatrix op het bordes van Paleis Huis ten Bosch. FOTO ANP

men, staan de bekende Nederlanders bovenaan, van Agnes Jongerius en Femke Halsema naar Leontien van Moorsel en Willeke
van Ammelrooy. Daarna volgt
een lange lijst van ‘onbekende
vrouwen’, met indrukwekkende
functies: adviseurs, kunstenaars,
zelfstandig journalisten. Alleenstaande moeders met een bijstandsuitkering staan er overigens niet tussen.
Maar ondanks het enorme aantal ondertekenaars van de brief
wordt er haast nergens op het
web over de tekst gediscussieerd.
Zelfs op de site van feministisch
maandblad Opzij, opzij.nl, komt
het manifest niet ter sprake. Op
het forum ‘voor lezeressen’, is
wel een verwante discussievraag
te vinden. ‘Moet je een bitch zijn

om aan de top te komen?’ Er
staan twee reacties onder. Management assistent Ingrid Struijs
beantwoordt de vraag bevestigend. ‘Ik ben onlangs door een
psychologisch bureau getest
voor een leidinggevende functie.
Ik ben afgewezen omdat ik een
gebrek aan dominantie en autoriteit had. Mijn sturende kwaliteiten worden niet herkend in
die test.’
Flod, waarschijnlijk een man,
schrijft de tweede reactie: ‘Lieve
vrouwen, dominantie en het
voortouw nemen is geen kwalijke eigenschap, in een leidinggevende positie heb je dat regelmatig nodig. Leidinggeven gaat niet
samen met een manipulatieve
Calimero-opstelling.’ Daarmee is
de discussie afgedaan.

Dan maar naar de site van het
vrouwenblad Viva, met 12 miljoen
pageviews per maand de best bezochte vrouwensite van Nederland. Het forum over seks kent
zonder twijfel de meest levendige discussies. Maar ook op de
fora over relaties, werk en studie,
baby’s en maatschappij wordt intensief geschreven. Op dat laatste
forum is de brief aan de informatrice ook terug te vinden.
Er staan tien reacties onder,
waarvan er enkele van mannen
zijn. Die gaan wat plagerig op het
verhaal in: ‘Mannen hadden geweten dat een informateur echt
niet in detail op beleid ingaat.’
Dat soort kreten.
Van de vrouwen reageert alleen
Krengetje inhoudelijk: ‘Je komt
nergens met dit emancipatiever-

‘Gevraagd:
dominantie.
Mijn
sturende
kwaliteiten
worden niet
herkend’

haal, zolang gezinnen er financieel op achteruit gaat als de man
minder en de vrouw meer gaat
werken. Daarnaast moet de mentaliteit veranderen, zo hoor je regelmatig dat je een ontaarde
moeder bent als je je kind vijf dagen per week in de opvang
‘dumpt’ en dat je vast alleen kinderen hebt omdat ze zo leuk
staan in je PC-Hoofttractor.’
Op basis van het beperkte aantal reacties mag je overigens niet
concluderen dat de brief niet op
steun van de Viva-lezeressen kan
rekenen. Veel topics op het forum
bevestigen impliciet de zorgen
van Mees cum suis.
Zo schrijft Karin 40: ‘Mijn dochter zit in het laatste jaar van het
vmbo. Ze haalt mooie cijfers, en
wil daarom ook verder gaan leren als verpleegkundige. Het eerste jaar is geen probleem, dan betaalt zij alleen boekengeld. De
drie jaren daarna kosten mij dan
gemiddeld 3000 euro per jaar.
Dit heb ik niet. Wie heeft de oplossing?’
Een tweede voorbeeld. December 77 solliciteert volgende week
naar een nieuwe baan en zij heeft
tot haar vreugde net ontdekt dat
zij in verwachting is van een
tweede kind. Maar moet zij dat
haar toekomstige werkgever gelijk vertellen? Met de kreet ‘Mond
dicht en buik inhouden’, verwoordt XX de algemene reactie.
‘Ja, dat was ook mijn gedachte’,
stelt December 77. ‘Bovendien, ik
heb op mijn cv staan dat ik een
dochtertje heb en ik word in december 29. Een nadenkend mens
zal wel beseffen dat de gemiddelde tussenpoos tussen twee kindjes een jaar of twee is?’
Annemoon regeert daar fel op:
‘Waarom zet je op je cv dat je een
kind hebt? Hoeveel mannen zouden dat doen? Vanmiddag had ik
een discussie met mijn collega’s
over zwangere bewindslieden. Zij
vonden dat niet kunnen. Het onderstreepte voor mij in elk geval
dat de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen nog lang niet
weg is.’
Tjerk Gualthérie van Weezel

