
van vrouwen in de politiek was dat het femi-
nisme als politieke stroming nagenoeg was ver-
dwenen. De nawerking van de Tweede Wereld-
oorlog met haar sterke hang naar veiligheid en
een hecht traditioneel gezin en de druk van de
Koude Oorlog, waardoor feminisme werd geas-
socieerd met op tractors rijdende vrouwen uit
het Oostblok, resulteerden in een verzwakking
van de tijdens het interbellum nog tamelijk
sterke beweging. Er waren wel vrouwenorgani-
saties, maar deze hadden voor het overgrote deel
geen politiek karakter. Een van de bekendste uit-
zonderingen op deze regel werd gevormd door
de organisatie ‘Vrouwenbelangen’, die in kleine
kring het feministisch debat levend hield. Daar-
naast moet worden gewezen op het Nederlandse
Vrouwen Comité, dat als belangrijkste adviesor-
gaan voor de regering op het terrein van vrou-
wenzaken een politieke pressiegroep van ge-
wicht vormde. Maar alles bijeen ging het hier om
druppels op een gloeiende plaat. 

tweede golf

Deze situatie zou echter veranderen. In het kiel-
zog van de brede vernieuwingsbeweging van de
jaren zestig ontstond de tweede feministische
golf, die op alle mogelijke terreinen, waaronder
het politieke, de traditionele genderverhoudin-
gen ter discussie stelde. Heeft deze tweede femi-
nistische golf in de verhouding tussen vrouwen
en politiek verandering gebracht? Het antwoord
moet genuanceerd luiden: als we anno 2004 de
balans opmaken kan ook nu nog niet gezegd
worden dat de politiek haar mannenkarakter
heeft verloren. Toch zijn vrouwen in vergelijking
met 1967 er wel op vooruit gegaan, in kwantita-
tief en ook in kwalitatief opzicht. In de jaren ze-
ventig en tachtig is het percentage vrouwelijke
Kamerleden fors toegenomen en sinds 1998 is
meer dan een derde van de Tweede-kamerleden
vrouw.4

Juist de toename in de jaren zeventig en
tachtig duidt op een positieve uitstraling van de
tweede golf in dit opzicht. Ook inhoudelijk werd
succes geboekt. De oproep van Kool-Smit uit

1967 bleef niet onbeantwoord, getuige het feit
dat in 1981 met de aanname van de nieuwe abor-
tuswet door de Tweede Kamer meteen het groot-
ste politieke succes van de feministische bewe-
ging was bezegeld. Voor- en tegenstanders wa-
ren ontevreden over de wet, maar in de praktijk
bleek het een realisering van de wens uit de fe-
ministische strijd, dat de vrouwen zelf moesten
kunnen beslissen over een abortus.5 In tal van
debatten en demonstraties werden nieuwe gene-
raties vrouwen bij de politiek betrokken en wer-
den nieuwe onderwerpen op de agenda gezet.
Toch is het feministische politieke pad niet
steeds over rozen gegaan. Met name de verhou-
ding van feministen tot de traditionele mannen-
sfeer van overheid, parlement en politieke par-
tijen ¬ de politiek in engere zin ¬ was nogal
eens moeizaam. 

De vraag kan dan ook gesteld worden of het
feminisme niet essentiële kansen heeft gemist
op het moment suprême. Het feminisme was in
de late jaren zestig op de politieke agenda gezet
door debatten in allerlei media en de oprichting
van de groeperingen Man Vrouw Maatschappij
(1968) en Dolle Mina (1969). Laatstgenoemde ac-
tiegroep was weliswaar succesrijk, maar wars
van het gevestigde politieke bedrijf, immers deel
van het establishment, waaraan de Mina’s , als
rechtgeaarde kinderen van zestig een broertje
dood hadden. In die zin waren ze voorlopers van
het wantrouwen jegens de gevestigde politiek
dat een kenmerk was van het radicaal-feminisme
dat in 1971 in Nederland werd geïntroduceerd. 

het patriarchaat

Afkomstig uit de Verenigde Staten, ging deze va-
riant van het feminisme uit van een universele
mannenheerschappij, het ‘patriarchaat’, waarin
vrouwen en het vrouwelijk element onderdrukt
werden. Politiek gesproken hield dit in dat man-
nen, de onderdrukkende sekse, niet thuis hoor-
den in de feministische beweging. Varianten van
de radicaal-feministische ideologie werden met
name in de tweede helft van de jaren zeventig
toonaangevend in het feminisme, alhoewel zij in
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‘Het lijkt mij dan ook tijd dat vrouwen eens wat
politieke druk gaan uitoefenen, op allerlei ter-
rein. Zij zouden bij voorbeeld kunnen nagaan
welke partij de moed heeft een principiële veran-
dering van de abortuswetgeving op haar pro-
gramma te zetten. Ik heb het gevoel dat dit één
van de terreinen is waarop de geringe deelname
van vrouwen aan het politieke leven zich tegen
hen keert.’

Dit citaat van Joke Kool-Smit uit haar be-
roemde artikel over ‘het onbehagen bij de vrouw’
uit 19671 legt een zwakke plek bloot: aan de voor-
avond van de tweede feministische golf kon be-
paald niet gezegd worden dat de relatie tussen
vrouwen en de politiek een erg soepele was. Poli-
tiek gold voor beide sexen als mannenterrein,
ondanks het feit dat vrouwen in 1917 het passief
en in 1919 het actief kiesrecht hadden verwor-
ven. Vrouwen bekleedden slechts in geringe
mate leidende functies in politieke partijen en
waren slecht vertegenwoordigd in de Tweede Ka-
mer. In datzelfde jaar 1967 waren slechts 12 van
de 150 leden, 8 %, van het vrouwelijk geslacht.
Onze eerste ¬ en lange tijd enige ¬ vrouwelijke

minister, Dr. Marga Klompé, was pas in 1956
aangetreden.2

Niet alleen getalsmatig waren politiek en
vrouwen geen vrienden van elkaar, ook inhoude-
lijk wrong het, zo blijkt uit het proefschrift van
de historica Anneke Linders over de belangrijke
sociaal-democratische politica uit de jaren vijf-
tig, Corry Tendeloo. Als vrouwen zich al met poli-
tiek bezig hielden, werd vaak als argument om
dit te legitimeren gebruikt, dat zij door hun
vrouwelijke aard beter geschikt waren om pro-
blemen uit het alledaagse leven en van sociaal
zwakkeren te begrijpen. Vrouwen zouden in de
benadering van politieke vraagstukken ook meer
hun intuïtie laten spreken dan mannen. 

Maar naarmate vrouwen op hoger niveau
kwamen, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer,
werd door de betrokken politica’s steeds meer af-
stand genomen van deze argumentatie, uit te-
rechte vrees minder serieus te worden genomen.
Ze wensten niet langer geassocieerd te worden
met typische ‘vrouwenzaken’ als maatschappe-
lijk werk en cultuur en wilden daarentegen laten
zien dat ze ook verstand hadden van ‘mannenza-
ken’ als defensie en economie. Maar eenmaal dat
doel bereikt, doemde er een nieuw gevaar op:
dan liepen ze weer de kans onvrouwelijk te wor-
den gevonden. Met andere woorden: vrouwen
moesten als het ware op eieren lopen om te kun-
nen slagen als politica; in feite konden zij het zel-
den goed doen.3

Een belangrijke oorzaak van de afwezigheid
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golf-feminisme gold als een beweging van links.
In een in 1982 gepubliceerd interview hebben
enkele van die partijvertegenwoordigsters, leden
van de Tweede Kamer, zich hierover beklaagd. In
feite zouden alleen CPN en psp, typische getuige-
nispartijen, acceptabel zijn voor de hoofdstroom
van het tweede-golf-feminisme.7

Zelfs het emancipatiebeleid, toch bedoeld om
de situatie van vrouwen in feministische zin te
verbeteren, stuitte aanvankelijk op weerstand bij
grote delen van de feministische beweging. Voor
zover die weerstand de eerste staatssecretaris
voor emancipatiezaken, Jeltien Kraayeveld-Wou-
ters, had gegolden, die immers deel uitmaakte
van het ‘rechtse’ kabinet Van Agt-Wiegel (1977-
1981), is dit nog begrijpelijk. Wat niet weg neemt
dat Kraayeveld-Wouters wel degelijk probeerde
een goed emancipatiebeleid van de grond te trek-
ken en daarvoor ook geld tot haar beschikking
had. Tot haar beleidsmaatregelen behoorde on-
der meer de instelling van regionale vrouwenbu-
reaus, die binnen grote delen van de feministi-
sche beweging omstreden waren. Dergelijke bu-
reaus, bedoeld om ingezet te worden ten be-
hoeve van vrouwenemancipatie, werden door
veel feministen beschouwd als uitingsvormen
van de inkapselende en bureaucratische werking
van de gevestigde politiek.8

Volstrekt niet op zijn plaats echter was het
wantrouwen waarmee ook Hedy d’Ancona, de
tweede staatssecretaris van emancipatiezaken,
werd verrast. Zij maakte deel uit van het coalitie-
kabinet van cda, PvdA en D’66 (1981-1982). Deze
mede-oprichtster van Man Vrouw Maatschappij
en van het feministische blad Opzij (1972) kreeg
bij haar aantreden niet het krediet waarop ze als
oudgediende in het feminisme recht had. Veel-
zeggend is het volgende citaat uit haar onlangs
verschenen memoires: 

‘en een aanzienlijk deel van de vrouwenbewe-
ging zag al helemaal geen heil in welke over-
heidsbemoeienis dan ook. Mijn benoeming, die
je eventueel zou kunnen zien als een hommage
aan meer dan tien jaar vrouwenstrijd, werd eer-
der beschouwd als een verachtelijk heulen met
de vijand.’9

Het wantrouwen jegens de gevestigde poli-
tiek manifesteerde zich ook binnen de Rooie-
Vrouwenorganisatie, waar een stroming aanwe-
zig was die zich groepeerde rond het thema ‘an-
ders omgaan met macht’. Deze stroming, die kri-
tiek had op de mannencultuur in de politiek met
zijn eindeloos lange werktijden, haantjesgedrag
en het bekende opereren in achterkamertjes, had
zowel banden met het verleden als met het femi-
nisme uit de jaren zeventig. Enerzijds was ze een
voortzetting van de ‘vrouwelijke’ manier van po-
litiek bedrijven uit de jaren vijftig, anderzijds
was ze verwant met de radicaal-feministische
kritiek op de mannenpolitiek. Binnen de Rooie
Vrouwen heeft ze positief en negatief gewerkt. 

Positief omdat deze richting een creatieve im-
puls vertegenwoordigde voor de bestaande poli-
tieke cultuur. Het best kwam dit streven tot ui-
ting in de pogingen van vrouwelijke Kamerleden
in de late zeventiger en begin tachtiger jaren om
het politieke bedrijf te veranderen. ‘Jelskeline’
was de geuzennaam van drie Rooie Vrouwen ¬
Elske ter Veld, Eveline Herfkens en Jeltje van
Nieuwenhoven ¬ die poogden de omgangsvor-
men in de Tweede Kamer te veranderen: men
wilde geen concurrentie en mannetjesmakerij
meer, maar onderling overleg en wederzijdse
steunbetrachting.10 De keerzijde van de medaille
werd gevormd door de tweespalt en uiteindelijk
scheuring binnen de Rooie Vrouwen die deze
richting eveneens heeft veroorzaakt. 

Landelijk contactvrouw (voorzitster) van deze
organisatie en vertegenwoordigster van de stro-
ming ‘anders omgaan met macht’ Frouke Stoec-
kart, trad in 1982 af omdat zij opliep tegen de
structuur van de Rooie-vrouwenorganisatie. Die
liet in haar opvatting te weinig ruimte voor wer-
kelijke democratisering en voor de inbreng van
emoties en deed een te groot beroep op tijd en
energie van vrouwen, inclusief die van de lande-
lijke contactvrouw zelf.11 Deze kritiek op de
structuur van de Rooie Vrouwen, die teveel een
kopie zou zijn van die van de (mannen-)partij
waarin ze functioneerde, heeft niet alleen twee-
spalt veroorzaakt, maar ook de slagvaardigheid
van de Rooie Vrouwen ernstig bemoeilijkt. Hal-
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haar pure vorm slechts door kleine groepjes
werd beleden. 

Doeltreffend was het radicaal-feminisme in
die zin dat het een alomvattende zienswijze le-
verde, die door haar alles verklarende kracht de
beweging van een ongewoon elan voorzag, na-
tionaal en internationaal. Weliswaar waren er
maar weinig feministen die alle mannen en al
het mannelijke uit hun levens wilden bannen,
maar het overheersende gevoel was toch dat
vrouwen ‘onderdrukt’ waren en dat verzet daar-
tegen geboden was. Verzet dat onder invloed van
de radicaal-feministische leuze ‘het persoonlijke
is politiek’ werd uitgebreid naar de privé-sfeer.

In de tweede helft van de zeventiger jaren be-
reikte de beweging in Nederland dan ook haar
hoogtepunt qua omvang. Nauwkeurige gege-
vens zijn niet beschikbaar, maar een redelijk be-
trouwbare schatting is dat de beweging tegen het
eind van dit decennium rond de zeven- à negen-
duizend vrouwen telde, die actief waren in femi-
nistische organisaties en groeperingen.6 Het
grote elan dat kenmerkend was voor deze peri-
ode zorgde ook voor massale opkomst bij de-
monstraties voor de legalisering van de abortus
provocatus, zoals die in februari 1972 te Utrecht.
Dergelijke politieke manifestaties zijn zeer be-
langrijk geweest voor de uiteindelijke legalise-
ring.

Het elan van deze fase heeft ook positief ge-
werkt voor de deelname van vrouwen en femi-
nisten aan politieke partijen en vertegenwoordi-
gende lichamen. In 1972 was het percentage
vrouwen in de Tweede Kamer iets gestegen tot
9,3 en in 1977 zelfs tot 14. Daarna zou het blijven
stijgen. Een organisatie als Man Vrouw Maat-
schappij werkte grotendeels door volgens haar
oorspronkelijke stramien, dat zich richtte op ver-
werven van politieke macht in bestaande gre-
mia, ondanks dat ook zij de invloed van het radi-
caal-feminisme onderging. Deze werkwijze re-
sulteerde in aanzienlijke beïnvloeding van poli-
tiek verwante partijen, met name de Partij van de
Arbeid en haar vrouwenorganisatie, de Rooie
Vrouwen. Een ander belangrijk wapenfeit van
Man Vrouw Maatschappij was de totstandko-

ming van een landelijk emancipatiebeleid onder
het kabinet-Den Uyl in 1974.

Maar niettemin deed het radicaal-feministi-
sche wantrouwen toch zijn werk in de hoofd-
stroom van de beweging. Er bestond veel arg-
waan jegens het establishment en de gevestigde
politiek, die zich nu eenmaal schuldig maakte
aan ‘vuile handen’ en het sluiten van compromis-
sen. Vanuit een ‘jaren-zestig-optiek’ in combina-
tie met een radicaal-feministisch sentiment wer-
den deze gremia beschouwd als ‘rechts’, horend
tot de verfoeide gevestigde (mannen-) orde. Hier
was sprake van versterking van de trend die zich
onder Dolle Mina al had aangekondigd.

de autonome vrouwenbeweging

De indruk moet niet ontstaan alsof er geen basis
was voor dat wantrouwen. Die was er wel. De ge-
vestigde politiek had in het verleden immers zel-
den vooraan gestaan als het erop aankwam de
vrouwelijke sekse vooruit te helpen.Maar het
gaat erom dat dit wantrouwen een belemmering
vormde om de openingen te zien en de kansen te
grijpen die zich wel degelijk voordeden in de
voor het feminisme gunstige jaren zeventig. Dit
wantrouwen kwam op diverse manieren tot ui-
ting.

Vanuit de zogenoemde autonome vrouwen-
beweging ¬ dat deel van het feminisme dat los
stond van elk gevestigd instituut ¬ die de hoofd-
stroom vormde eind zeventiger jaren, bestond
veel argwaan jegens de Rooie Vrouwen in de
PvdA als betrokkene bij de kwestieuze mannen-
politiek. Dit wantrouwen werd, begrijpelijker-
wijs, vergroot nadat de Rooie Vrouwen hun par-
tij waren blijven steunen toen deze in de abor-
tusdebatten in 1977 een compromis voorstelde
dat niet de steun van de feministische hoofd-
stroom had.

Uit het voorgaande vloeit voort dat het wan-
trouwen van de feministische beweging jegens
een groot deel van de politieke partijen ook die
ter linkerzijde betrof, inclusief de vrouwen die
deze partijen vertegenwoordigden. Dit was aller-
minst vanzelfsprekend, aangezien het tweede-
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carrière geaccepteerd. Vermoedelijk was sprake
van een zich voegen in de trend van een in dit de-
cennium onder invloed van de economische re-
cessie harder wordende samenleving. Deze werd
gekenmerkt door een no-nonsense mentaliteit,
mede in verband met uit de hand gelopen infla-
tiecijfers, dito uitgaven in de collectieve sector en
een aanhoudend hoge werkloosheid.15 Boven-
dien werden de scherpe kanten in de verhouding
tussen feminisme en gevestigde politiek er afge-
slepen onder invloed van een zekere mate van
institutionalisering die ondanks alles plaats-
vond. Een voorbeeld van die institutionalisering
was de aanstelling van medewerksters vrouwen-
studies aan de meeste Nederlandse universitei-
ten in de jaren tachtig, waardoor een belangrijk
segment van de feministische beweging werd
‘ingekapseld’.  

Een ander voorbeeld vormt het emancipatie-
beleid. Na haar moeizame start is Hedy d’Ancona
erin geslaagd een brugfunctie te vervullen tus-
sen overheid en feministische beweging,
waardoor het emancipatiebeleid meer geaccep-
teerd raakte in feministische kringen. Tijdens
haar bewind, hoe kortdurend ook, werden de
bouwstenen aangedragen voor het verdere
emancipatiebeleid in de jaren tachtig. Zij be-
noemde onder meer een commissie die zich be-
zighield met de vraag hoe de feministische theo-
rievorming vertaald kon worden op beleidsni-
veau. 

Deze commissie publiceerde een in feministi-
sche kringen veelbesproken rapport, waarin een
duidelijk verband werd gelegd tussen de econo-
mische en seksuele onderdrukking van vrou-
wen.16 Hiermee werd de basis gelegd voor een
overheidsbeleid dat aandacht besteedde aan de
bevordering van de economische zelfstandig-
heid van vrouwen en daarnaast aan bestrijding
van het seksueel geweld. Met name de welwil-
lende attitude van overheidszijde met betrek-
king tot het laatstgenoemde item, radicaal-femi-
nistisch thema bij uitstek, maakte het voor femi-
nisten gemakkelijker om op hun beurt het vroe-
gere wantrouwen jegens de gevestigde politiek
en de overheid te laten varen. Er was zonder

meer sprake van een ommekeer in de feministi-
sche attitude, die veel toeschietelijker werd, on-
der invloed van het groeiend pragmatisme.

In 1986 steeg het percentage vrouwen in de
Tweede Kamer naar 20. Ook het aandeel vrou-
wen in Gemeenteraden, Provinciale Staten en
Eerste Kamer was nog nooit zo hoog geweest als
in de late tachtiger jaren.17 Hoewel er geen recht-
streeks verband bestaat tussen deze toegenomen
aantallen politica’s en een veranderde houding
van het feminisme ten aanzien van de gevestigde
politiek, is wel sprake van een indirecte relatie. 

Activiteiten in de gevestigde politiek werden
niet langer meer gekritiseerd door het femi-
nisme, hetgeen de betrekkingen tussen de poli-
tiek en vrouwelijke politici enerzijds en de bewe-
ging anderzijds versoepelde. Als vrucht van het
emancipatiebeleid met zijn subsidies voor pro-
jecten voor positieve actie hadden de diverse po-
litieke partijen sinds de jaren tachtig hun pogin-
gen om meer vrouwelijke kandidaten in eigen
gelederen en in de vertegenwoordigende licha-
men te krijgen sterk geïntensiveerd. De Partij
van de Arbeid liep in dit opzicht op kop, met haar
streven sinds 1986 naar een 50%-vertegenwoor-
diging van vrouwen in alle relevante politieke
gremia.

In de ogen van menigeen wellicht een nadeel
was dat, als gevolg van het toegenomen pragma-
tisme, experimenten met een ‘andere manier
van politiek bedrijven’ in de loop van dit decen-
nium verdwenen. De vrouwelijke parlementari-
ërs hadden zich rond 1985 in behoorlijke mate
aangepast aan de traditionele parlementaire
(mannen-)cultuur.
Aan het eind van de tachtiger jaren bleek het tij
voor het feminisme van de tweede golf geheel te
verlopen. ‘Emancipatiemoeheid’ binnen en bui-
ten de beweging begon haar tol te eisen in de
vorm van verminderde actiebereidheid. Boven-
dien kon de beweging bogen op een aantal suc-
cessen, vooral in de sfeer van het onderwijs, de
mentaliteitsverandering en de ‘lijfpolitiek’: femi-
nisme was dan weliswaar niet overbodig, maar
leek toch minder noodzakelijk dan voorheen.
Deze neerwaartse tendens werd versterkt door
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verwege de jaren tachtig ontwikkelden zich dan
ook steeds meer netwerken van vrouwelijke
PvdA-politici buiten de Rooie Vrouwen om.12

mentaliteitsverandering

Begin jaren tachtig had de feministische bewe-
ging veel vooruitgang geboekt op het terrein van
bewustwording en mentaliteitsverandering. Het
was niet gering dat het eenzijdige toekomstbeeld
van meisjes en jonge vrouwen van de eeuwige
full-time huisvrouw en moeder, dat in de jaren
zestig nog dominant was, ruim tien jaar later al
definitief was doorbroken. Echter de spanning
tussen het compromisloze streven van de femi-
nistische beweging enerzijds en de stugge ge-
vestigde politieke en ambtelijke structuren an-
derzijds had er in geresulteerd dat op het
machtspolitieke terrein door de feministische
hoofdstroom minder winst was behaald dan op
grond van haar elan en omvang gerechtvaardigd
lijkt. 

Tijdgenoten hekelden het gebrek aan goede
kinderopvangvoorzieningen en het feit dat de
herverdeling van de betaalde en onbetaalde ar-
beid nauwelijks op gang was gekomen. Illustra-
tief was de geringe toename van vrouwen in de
hogere arbeidsregionen. Hoogconjunctuur en fe-
ministische invloed brachten gezamenlijk sinds
eind jaren zestig een toename van betaalde vrou-
wenarbeid tot stand. Vrouwen bleven echter
oververtegenwoordigd in de lagere en deeltijd-
banen, slecht betaald en met weinig promotie-
kansen. Aan het begin van de jaren tachtig was
het percentage betaald werkende vrouwen geste-
gen van 22 in de jaren zestig naar 32, maar zij be-
kleedden slechts 5 tot 10 procent van de hogere
en beleidsfuncties. Overigens hadden vrouwen
die toegang zochten tot de arbeidsmarkt vanaf de
late zeventiger jaren ook te kampen met forse
tegenwind in de vorm van de neergaande lijn in
de conjunctuur die toen steeds meer zichtbaar
werd.13

Een ondersteuning van de hier gepresen-
teerde stelling over de te geringe politieke winst
behaald door de feministische beweging als ge-

volg van haar compromisloze houding is te vin-
den in het thema van de geweldbestrijding. In de
jaren zeventig kwamen diverse feministische ac-
tiegroepen op die zich organiseerden rond
kwesties als bestrijding van (seksueel) geweld je-
gens vrouwen, zowel in de openbare als in de
privé-sfeer. In de latere jaren van dit decennium
ontstonden tevens groeperingen gericht tegen
harde (in de zin van gewelddadige) pornografie.
Theoretisch paste deze strijd in een radicaal-fe-
ministische opvatting die geweld en porno be-
schouwde als uitingen van de machtsongelijk-
heid tussen mannen en vrouwen. Ook dit seg-
ment van de feministische beweging vertoonde
grotendeels een patroon van wantrouwen jegens
de overheid als patriarchaal en inkapselend insti-
tuut. 

Een voorbeeld vormden de Stichtingen Blijf
van mijn Lijf, begin zeventiger jaren opgericht om
hulpverlening te bieden aan slachtoffers van
mannelijk geweld. Deze stichtingen wantrouw-
den de overheid en weigerden om daarmee sa-
men te werken. Er volgden jaren van moeizame
onderhandelingen over subsidievoorwaarden en
over de vraag of er überhaupt subsidie moest
worden aanvaard, iets waarover sommige groe-
peringen van Blijf van mijn Lijf grote twijfels had-
den. In de loop der tachtiger jaren werd de hou-
ding van de stichtingen pragmatischer, onder in-
vloed van ontwikkelingen die in de volgende
paragraaf worden beschreven, maar ook omdat
de stichtingen kampten met grote financiële te-
korten. Het is niet moeilijk te bedenken dat Blijf
van mijn Lijf het zich met een minder rechtlijnige
opstelling makkelijker had kunnen maken, ze-
ker gezien het feit dat in gevestigde politieke
kringen een redelijke mate van sympathie voor
de strijd tegen (seksueel) geweld aanwezig
was.14

pragmatisme

In de loop der tachtiger jaren raakten binnen de
feministische beweging eerder verwerpelijk ge-
achte doeleinden als streven naar macht in poli-
tiek en samenleving en naar een goed betaalde
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tweede feministische golf. In dit opzicht is er
weinig verbeterd, eerder is de zaak nog verslech-
terd als men de huidige reclame in ogenschouw
neemt. En ook in allochtone kring bestaat veel
kritiek op dit westerse reclamebeeld van meisjes
en vrouwen, dat denigerend en ontluisterend
wordt gevonden. Een dergelijk actiepunt heeft
als voordeel dat het niet als breuk met de eigen
allochtone cultuur ervaren hoeft te worden. Het

kan tevens als vertrekpunt dienen voor moge-
lijke actie op andere gebieden op een later tijd-
stip, indien gewenst. Een bijkomend voordeel
van een dergelijk gemeenschappelijk optreden is
dat het kan bijdragen tot overbrugging van cul-
turele tegenstellingen. En dat is in een tijd
waarin het wederzijds onbegrip tussen autochto-
nen en allochtonen welig tiert geen overbodige
luxe.
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een rechtser wordenden tijdgeest, tengevolge
waarvan ook andere nieuwe sociale bewegingen
in kracht afnamen. Een politiek klimaat waarin
een aanhoudend stringent bezuinigingsbeleid
van regeringswege noodzakelijk werd geacht,
gekoppeld aan de ineenstorting van het commu-
nisme in Oost-Europa, werkte niet bevorderlijk
voor een links-gericht actiewezen.18 Begin jaren
negentig was er van de oorspronkelijke femi-
nistische beweging niet veel meer over. 

derde golf van allochtone vrouwen?

Sedert een aantal jaren wordt regelmatig ge-
schreven over de mogelijkheid of noodzaak van
een derde feministische golf. Dat er op korte ter-
mijn een nieuwe feministische beweging van
autochtone vrouwen (en mannen) zal komen is
echter twijfelachtig. Weliswaar leeft het femi-
nistisch gedachtegoed voort in instituties en in
feministische wetenschapsbeoefening, maar er
is geen manifest krachtig onbehagen, zoals dat
eind jaren zestig wel het geval was. 

Integendeel, de sinds de jaren negentig her-
nieuwde marginalisering van het feminisme als
politieke stroming zet zich voort. De oorzaak
hiervan is gelegen in de afwezigheid van vers ka-
der. De jonge generatie autochtone vrouwen van
nu plukt de vruchten van de tweede feministi-
sche golf en beschouwt zichzelf niet als achterge-
steld. Volgens Sanderijn Cels, auteur van een be-
kend boek over dit onderwerp, delen jonge vrou-
wen met sympathie voor het feminisme de idea-
len van de tweede golf, maar voelen ze niet de be-
hoefte daarvoor in actie te komen via een bewe-
ging.19

Er zijn hier en daar wel initiatieven, zoals de
oprichting van feministische cafés, waar gelijk-
gezinde jonge vrouwen met elkaar discussiëren
over feministische onderwerpen, maar daar
blijft het voorlopig bij. Er zijn echter nog niet ge-
realiseerde punten. Niet gerealiseerd, deels van-
wege politieke en maatschappelijke tegenwer-
king, deels vanwege gemiste kansen tengevolge
van de feministische scherpslijperij in de jaren
zeventig, waarvan in dit artikel sprake is. Zaken

die toen speelden, met name de gebrekkige her-
verdeling van de betaalde en onbetaalde arbeid
over de seksen en de problemen rond kinderop-
vangzieningen, zijn ook nu niet opgelost, on-
danks het inhaaleffect van de laatste twee decen-
nia.

Maar de impuls voor een nieuwe feministi-
sche golf zal van een andere kant moeten komen.
En dan gaan de gedachten onmiddellijk uit naar
een mogelijke beweging van migrantenvrou-
wen, waarover veel wordt gespeculeerd. Zeker is
dat er met name onder veel jonge Turkse en Ma-
rokkaanse vrouwen onbehagen heerst. De media
staan bol van verhalen over onvrede tengevolge
van de botsing tussen niet-westerse culturen,
waarin de ondergeschiktheid van vrouwen vaak
een gegeven is en de westerse samenleving,
waarin de vrouwenemancipatie een feit is. Maar
onvrede is een ding en de stap naar een bewe-
ging een ander. 

Sociale bewegingen, zo leren de geschiedenis
en sociologische theorieën ons, ontstaan pas als
op basis van breed gedeeld onbehagen voldoende
gelijkgezinden te mobiliseren zijn. De mobilisa-
tie van migrantenvrouwen, mocht die plaatsvin-
den, zal met veel meer pijn en moeite gepaard
gaan dan bijvoorbeeld het ontstaan van de ‘witte’
feministische beweging eind jaren zestig. Rebel-
lerende vrouwen hadden het toen ook zeker niet
gemakkelijk, maar hun vertrekbasis was toch
doorgaans aanzienlijk geëmancipeerder dan die
van veel migrantenvrouwen, zo lijkt het. Hoe-
veel van deze vrouwen zullen bijvoorbeeld be-
reid zijn voor hun emancipatie de hoge prijs te
betalen van uitstoting door de familie? Tot nu toe
horen we vooral het geluid van Ayaan Hirsi Ali,
die oproept tot een derde feministische golf. Niet
duidelijk is in hoeverre zij spreekbuis is van een
bredere achterban dan wel in hoofdzaak preekt
voor eigen parochie.20

Een gemeenschappelijk punt van onvrede van
kritische allochtonen en autochtonen, waarop
een begin van politieke actie tot stand zou kun-
nen komen, is het beeld van vrouwen in de re-
clame. ‘De vrouw als lustobject’ was een belang-
rijk punt van kritiek uit de beginfase van de
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