
We spraken niet alleen uitgebreid over pensioenen, maar ook
over borsten en billen in beeld, over de rol van vrouwen in de
Arabische Lente, over tweedekansonderwijs en de positie van
migrantenvrouwen. Veel problemen passeerden de revue, maar
gelukkig ook minstens zoveel oplossingen hoe het beter kan.

Genoeg stof dus voor mijn Shevolution-speech voor de Alge-
mene Vergadering, waarin ik de delegaties opriep om erover na
te denken wat zijzelf konden doen om de positie van vrouwen
én mannen te verbeteren. Maar er was zoveel gezegd in die trein,
en ik had maar zeven minuten. Die waren veel te kort voor wat
ik allemaal te vertellen had. Ik wilde meer zeggen dan ik in een
toespraak of mijn column in het ad kwijt kon. Ik wilde een boek
om uit te leggen dat de wereld beter af zou zijn als vrouwen een
grotere rol zouden spelen. Ik besloot de zes meest genoemde
thema’s uit mijn treingesprekken nader te onderzoeken: vrou-
wen op de arbeidsmarkt (bestaat dat glazen plafond nou echt,
en hoe komt het dat vrouwen nog steeds minder verdienen dan
mannen?), vrouwen in beeld (waarom zijn er minder vrouwen
dan mannen op televisie?), de emancipatie van het ouderschap
(waarom werken vooral vrouwen parttime, en zijn moeders nou
echt betere ouders?), vrouwen en hun lichaam (hoe kan het dat
modellen sterven aan anorexia?), vrouwen en leiderschap (zijn
mannen betere leiders?) en huiselijk geweld (waarom slaan
mannen hun vrouw?). Ik legde mijn vragen voor aan een aantal
bekende en minder bekende Nederlanders en vond een markt-
onderzoeksbureau, Ruigrok NetPanel, dat me wilde helpen de
mening van het Nederlandse publiek te peilen.

Toch niet wéér dat gezeik?

Sinds ik begon aan dit boek ben ik regelmatig weggehoond. ‘O
nee… toch niet wéér zo’n feministisch zeikboek?’ Hoe vaak ik
dat niet gehoord heb sinds ik bezig ben met mijn onderzoek.
Ook als vn-Vrouwenvertegenwoordiger kreeg ik vaak te maken
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met scepsis. ‘Hoezo, Vrouwenvertegenwoordiger? Dat is toch
niet meer nodig?’ Zowel mannen als vrouwen zijn er klaar mee,
met die hele man-vrouwkwestie. ‘De emancipatie van de vrouw,
die is toch allang voltooid?’ Er zijn zelfs mensen die denken dat
vrouwen de strijd al hebben gewonnen.

‘Ik weet het zeker: dit wordt de eeuw van de vrouw,’ voor-
spelde de Braziliaanse president Dilma Rousseff, toen ze in sep-
tember 2011 als eerste vrouw in de geschiedenis (!) de Algeme-
ne Vergadering van de Verenigde Naties openende. Krijgt ze
gelijk? Het begint er inderdaad langzaam maar zeker op te lij-
ken. Een gestaag groeiend aantal vrouwen timmert aan de weg
als ondernemer of werkt in loondienst. Steeds meer vrouwelij-
ke presidenten en premiers laten van zich horen. En, misschien
nog wel belangrijker: nog nooit eerder in de geschiedenis stu-
deerden zoveel meisjes aan het hoger onderwijs.

Heel mooi allemaal natuurlijk, maar we zijn er nog lang niet,
getuige de hardnekkigheid van het glazen plafond, het deel-
tijddilemma, de loonkloof, huiselijk geweld.

En er zijn nog zoveel thema’s die niet aan de orde komen in
dit boek. De dubbele discriminatie die lesbische, bi- of trans-
seksuele vrouwen meemaken, bijvoorbeeld, of de ellende die
schuilgaat achter deuren van asielzoekerscentra, of de positie
van zwarte of migrantenvrouwen: allemaal onbesproken geble-
ven. Of wat dacht u van de misstanden in de prostitutie? Schrik
niet: het meest voorkomende land van herkomst van de slacht-
offers die geregistreerd staan bij het Coördinatiecentrum Men-
senhandel is… Nederland. Moderne slavernij dus, op nog geen
tien minuten fietsen van mijn huis.

Kortom, ellende genoeg voor nog minstens vijf boeken. Dus
klaar? Nee, dat is die emancipatie volgens mij nog lang niet. Lo-
gisch ook, want het is nog maar heel kort geleden dat we – op
papier – gelijke rechten hebben gekregen. Kiesrecht? Nog niet
eens een eeuw. Het recht zelfstandig een bankrekening te ope-
nen? Minder dan zestig jaar. Het recht niet verkracht te worden
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binnen het huwelijk? Twaalf jaar. Niet zo gek dus dat de erfe-
nissen van enkele millennia mannenheerschappij nog volop
voelbaar zijn. Zo sprak ik een tijdje terug met een groepje stu-
denten over man-vrouwverschillen. We hadden het over de op-
mars van vrouwelijke studenten, die ook in hun collegebanken
duidelijk zichtbaar was: driekwart dames, een kwart heren. Al
heel gauw schoten de jongens in het defensief. ‘Kan best zijn
dat vrouwen het steeds beter doen, maar wat hebben jullie nou
eigenlijk bijgedragen aan de wereldgeschiedenis?’ zei één van
hen. ‘Boekdrukkunst, buskruit, democratie: allemaal uitgevon-
den door mannen.’ En daar schoot ik weer van in de verdedi-
ging. ‘En madame Curie dan?’ sprak ik verontwaardigd. ‘En To-
ni Morisson en Hypatia uit Alexandrië? Cleopatra, Coco Chanel,
Oprah Winfrey? En trouwens, wie denk je dat al die uitvinders
van jou op de wereld heeft gezet?’

Dat defensieve gedrag kom ik vaker tegen als het over de She-
volution gaat. Zowel mannen als vrouwen voelen zich blijkbaar
heel snel aangevallen zodra het gaat over de man-vrouwkwes-
tie. Ik op mijn beurt voel dan de dringende behoefte me te ver-
dedigen. En zo draaien we rond in kringetjes van ‘ja-maar’.

Misschien zijn die reacties wel zo heftig omdat ons jarenlang
is verteld dat het wel goed is zo, dat we er al zijn met die eman-
cipatie. En we zijn erin gaan geloven met z’n allen, want het wás
toch ook prima zo? We hadden het toch best mooi voor elkaar
hier in ons Nederlandse bakfietsparadijs? Waren Nederlandse
vrouwen niet de gelukkigste ter wereld? En dan kom ik daar
even doodleuk vertellen dat het anders moet. Eeuw van de
vrouw? Kom nou toch!

Argumenten te over hebben ze, de Shevolution-sceptici.
Waarom het beter is dat vrouwen thuisblijven voor de kinderen.
‘Is kinderen opvoeden dan geen baan?’ zeggen ze dan. Ja, na-
tuurlijk is dat een baan. Een heel belangrijke baan zelfs, mis-
schien wel de belangrijkste die er is. Maar volgens mij is ook die
baan, net zoals bijna alle andere banen ter wereld, even geschikt
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voor mannen als voor vrouwen. En hoeft die baan, net zoals bij-
na alle andere banen ter wereld, niet fulltime te zijn.

‘Maar niet alle vrouwen wíllen naar de top,’ werpen de scep-
tici tegen. ‘Als vrouwen ervoor kiezen thuis te blijven bij de kin-
deren, is dat toch ook prima? Waar bemoei je je mee? Wie ben
jij om te zeggen dat ze Kamerlid moeten worden, of commis-
saris, of hoogleraar?’ Inderdaad, wie ben ik? Ik zou niet durven.
Iedereen, man of vrouw, heeft natuurlijk het recht zijn of haar
carrière te kiezen, of dat nou fulltime ouderschap is of fulltime
Kamerlidmaatschap. Waar het mij om gaat is dat die zoge-
naamde keuzevrijheid niet voor iedereen even vrij is. Ooit van
een ‘mamadag’ gehoord? Of aan een aanstaande vader horen
vragen: ‘Hoe ga je dat nou doen, met de kinderen?’ Heeft ie-
mand ooit tegen Balkenende of Obama gezegd: ‘Knap van je,
hoor, een carrière combineren met een gezin’?

Bovendien gaat het niet alleen om de top. Soms lijkt het
emancipatiedebat in Nederland zich voornamelijk af te spelen
in de bestuurskamers, maar ook huisvrouwen, caissières en se-
cretaresses hebben baat bij gelijke behandeling.

Er zijn gewoon niet genoeg vrouwen met ambitie? Mis-
schien. Dus moeten we misschien iets harder proberen om die
vrouwen op de juiste plek te krijgen. Beter zoeken. De beste
moet de baan krijgen? Helemaal mee eens. Maar wat nou als de
beste de baan niet krijgt, gewoon omdat ze vrouw is? Minder
verdient, omdat ze vrouw is?

Het grappige is: bijna iedereen is het erover eens dat man -
nen en vrouwen in dezelfde functies ook hetzelfde moeten ver-
dienen. Dat huiselijk geweld een schande is, dat vrouwen even-
veel recht hebben als mannen op een zetel in de Tweede Kamer,
in de directiekamer, of in de bestuurskamer: geen discussie.

Echt, in al die gesprekken die ik heb gevoerd als Vrouwen-
vertegenwoordiger is het maar heel weinig voorgekomen dat ie-
mand er openlijk voor uitkwam tegen gelijke kansen te zijn. Na-
tuurlijk lopen ze nog rond, de Oudere Witte Mannen die een
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vrouw steevast aanspreken met ‘meisje’, zelfs als ze de vijftig al-
lang is gepasseerd. Die gezellig met hun vriendjes een balletje
slaan en ondertussen de nieuwe bestuursposten verdelen. Die
er openlijk voor uit durven te komen dat leiderschap iets is voor
‘echte kerels’. Male, pale, Yale noemen ze dat in Amerika. Maar
ze zijn in de minderheid, moet ik met opluchting constateren.
En ze sterven uit.

De meeste mensen vinden oprecht dat mannen en vrouwen
gelijke rechten hebben, en gelijke kansen verdienen. So far, so
good.

Maar veel mensen haken af als het gaat over de manier waar-
op we dat alles moeten realiseren. ‘Dat komt vanzelf wel goed
toch?’ zeggen ze dan. Bij het woord ‘emancipatie’ trekken de
eerste wenkbrauwen al in een frons. En zodra het woord ‘femi-
nisme’ valt, ben ik ze kwijt. Dat is niet meer van deze tijd, vol-
gens 57 procent van de mannen en 35 procent van de vrouwen,
zo blijkt uit het onderzoek van Ruigrok NetPanel.

Lange tijd heb ik me daar erg boos over gemaakt. Er moest
gestreden en gevochten worden voor gelijke rechten en kansen
voor mannen en vrouwen. Hoe konden mensen nou níét zien
dat we daar allemaal beter van worden?

Arie Boomsma was degene die tegen me zei dat we, om die
laatste emancipatieslag te maken, de man-vrouwverhouding
niet meer als strijd moeten zien. Dat we niet moeten vechten te-
gen elkaar, maar moeten optrekken met elkaar. En dat vechten
was nou precies wat veel feministen (ikzelf incluis) jarenlang
hebben gedaan: gediscussieerd, gedebatteerd, gestreden voor ge-
lijke rechten. Bloedserieus, vanuit de beste bedoelingen, en vol
overtuiging van ons eigen gelijk. Maar het gaat er allang niet
meer om wie gelijk heeft. Het gaat om de vrijheid om je eigen
keuzes te maken, je eigen koers te varen. Was het daar ook niet
ooit allemaal om begonnen? Mijn Shevolution gaat niet over
‘wij’ versus ‘zij’. Het gaat alleen maar over ‘wij’. Dus om die laat-
ste emancipatieslag te maken, hebben we mannen nodig. Ze
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zijn niet de vijand, ze zijn onderdeel van de oplossing. Het is een
(S)hevolution: het gaat over ons allemaal. Vandaar die haakjes
om de s.

Elf linksbenige spitsen

Dus maakt u zich vooral geen zorgen. Ik bijt niet en ben niet
boos. Ik draag een bh en scheer mijn oksels. Ik heb bovendien
niets tegen mannen, integendeel. Een feminist? Ja, dat ben ik,
zolang we die gelijkheid nog niet hebben. Ik geloof namelijk in
de kracht van vrouwen en in ons recht om daar ten volle gebruik
van te maken. En ik geloof dat we daar allemaal beter van wor-
den, wij mannen en vrouwen.

Sterker nog: ik geloof dat als we er met z’n allen onze schou-
ders onder zetten, we de wereld kunnen veranderen. Dat als
vrouwen eindelijk die gelijke kansen en beloning krijgen, we tot
veel meer in staat zijn dan we denken. En ik geloof ook dat we
niet de luxe hebben om rustig af te wachten tot de wereld van-
zelf een stukje eerlijker wordt. Er staat namelijk nogal wat op
het spel. Crisis, werkloosheid en het milieu, om maar wat te
noemen.

Ik vergelijk de manier waarop onze huidige samenleving
functioneert wel eens met een belangrijke voetbalwedstrijd. Stel
je voor: een vol stadion. Uitzinnige fans. Het is nu of nooit, al-
les of niets, alle hens aan dek. Maar wat doen wij? Wij staan nog
steeds op het veld met een team van elf linksbenige spitsen, ter-
wijl gemotiveerd talent op de bank blijft zitten. En we zitten al
ruim in de extra tijd van de tweede helft. Het is tijd voor veran-
dering. Tijd voor nieuwe spelers op het veld. Tijd voor een (S)he-
volution: een radicale herverdeling van macht, middelen en
menskracht. Maar zoals Johan Cruijff ooit al eens opmerkte: ‘Je
gaat het pas zien als je het doorhebt.’

Het punt met revoluties is dat meestal niet iedereen zit te
wachten op zo’n radicale verandering. Stond de laatste tsaar te
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