
U itgeëmanci peerd 
Wie heeft ooit de onzinnige uitspraak gedaan dat we klaar waren met het femi
nisme, omdat Nederland nu geëmancipeerd is? Inderdaad, we hebben in Nederland 
met z'n allen gesproken over emancipatiezaken. Maar het gaat een paar stappen te 
snel om te concluderen dat daarmee ook de problematiek die het feminisme 
terecht aankaartte van tafel is. Hooguit hebben we enige achterstand bijgewerkt, 
maar klaar zijn we helaas nog lang niet. 

DOOR HENRI~TTE BOUT 

Ooit was de discussie in Nederland dat ook vrouwen toegang moesten krijgen tot de arbeids
markt. Het stemrecht was begin vorige eeuw afgedwongen, nu moest ook de economische zelf
standigheid bevochten worden. Dat arbeidsparticipatie niet de verbindende zaak was tussen 
alle feministen wereldwijd, is ons vaak nagedragen. Wij zouden zelf niet eens weten wat vrou
wen willen, om Freud maar eens te parafraseren. In veel landen deden vrouwen al lang mee op 
de arbeidsmarkt. Arbeidsparticipatie was een hangijzer voor Westerse feministen, niet voor 
vrouwen in bijvoorbeeld de zich ontwikkelende landen. Het zij zo. Feit bleef dat hier de vrou
wen minder makkelijk toegang hadden tot arbeid en dat als zij werkten, hun beloning structu
reel lager uitkwam dan dat van mannen. Dat is maatschappelijk besproken en we horen er niet 
vaak meer iets over. Maar is het ook opgelost? Zeker niet. Cijfers wijzen nog steeds uit dat het 
weliswaar een beetje gelijk aan het trekken is, maar dat de lonen van mannen en vrouwen, die 
hetzelfde beroep uitoefenen, nog altijd verschillen. Een groot onrecht, waar tot op de dag van 
vandaag nog altijd strijd over gevoerd moet worden. 



Zo ook de baas in eigen buik discussie . 
Gestart in de jaren '70 door feministen die 
meenden dat vrouwen zelf behoren te bepa
len of zij zwanger worden en/of willen blij 
ven. Die keuze is aan hen en niet aan hun 
partner . of hun arts. Discussies over de arts
patiënt relatie, het belang ·van gelijkwaardi
ge partnerrelaties en de morele status van 

. een embryo volgde·n. Wellicht voor velen 
vermoeiende of bedreigende discussies, 
maar mijns inziens deden ze niets af van 
het principe dat de vrouw zelf beschikt over 
haar eigen lichaam. Of ze 
nu zwanger wil worden , een 

verzekeraars dekken zwangerschap niet. De 
vrouwen mogen zelf hun verlof bekostigen, 
zij het dat zij door de overheid enigszins 
tegemoet worden gekomen door middel van 
de WAZ. Kinderopvang is nog altijd vreselijk 
duur (€ 730,- per maand, 3 dagen per week), 
waardoor je salaris wel erg hoog moet zijn , 
wil je dit als vrouw zelfstandig kunnen 
bekostigen. We wisten al dat vrouwen min
der. verdienden dan mannen, dus tel uit je 
winst. Een vrouw met kind en werk is in 
Nederland nog altijd erg afhankelijk van een 

tweede inkomen. En zo 
zijn er nog tal van zaken · 

zwangerschap wil voor
komen of juist haar zwan
gerschap wil verbrèken. Het 
is een groot goed dat in 
Nederland vrouwen al ·deze 
drie mogelijkheden tot hun 
beschikking hebben gekre
gen. Ook voor de baas in 
eigen buik discussie geldt 
dat we er niks meer over 
horen in de publieke dis-

De pil uit het 
die verbetering behoeven, 
als we de feministische . 
meetlat er langs zouden 
leggen. Urgente zaken. ziekenfonds 

is de klok 
De pil (voor vrouwen 
boven de 18 jaar) uit het 
ziekenfonds halen en de 
kosten voor IVF deels ver
halen op de vrouwen zelf, 

terugdraaien 

cussie. Is het vrouwen- en 
kinderen vraagstuk dan opgelost? Zeker 
niet. Het combineren van werk en kinderen 
is nog altijd erg moeilijk. Dat zou moeten 
gelden voor zowel mannen als vrouwen, 
maar in de praktijk liggen de problemen nog 
altijd hoofdzakelijk op het bordje van vrou
wen. Zwangerschapsverlof is bijvoorbeeld 
geregeld voor vrouwen in loondienst. Een 
groot goed! Maar voor vrouwen die niet in 
loondienst werken, maar bijvoorbeeld zelf
standig ondernemer zijn, is het nauwelijks 
mogelijk zich te verzekeren tegen zwanger
schap. De meeste arbeidsongeschiktheids-

met het argument dat we 
nu (slechts een jaar of 25 

na de baas in eigen buik discussies) wel geë
mancipeerd zijn, . i ~ doof, blind en achterlijk 
tegelijkertijd. We zijn nog maar net begon
nen! Of vrouwen nu 16,18, 21 of 41 zijn, 
allemaal hebben we het recht om zelf te ' 
beschikken over ons lichaam. Dat is wat een 
regering aangeeft als het alle kosten voor de 
anticonceptiepil en voor IVF procedures col
lectief verzekert. Dat eruit halen, is de klok 
terugdraaien. En we liepen al niet echt voor. 
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