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1
Inleiding
wie is dolle mina?
De naam Dolle Mina is in tegenstelling tot wat menigeen denkt niet gekozen omdat
het zonder meer goed aanspreekt, maar omdat het de scheldnaam was van Wilhelmina
Drucker, de eenzame en vrij onbekende pionierster van de Nederlandse
vrouwenbeweging Waarom haar naam en niet die van meer bekende historische
vrouwen als Aletta Jacobs en Henriëtte Roland Holst?
Aletta Jacobs (1854-1929), 1e Nederlandse vrouwelijke doctorandus (medicijnen),
streed voor randus (medicijnen), streed eerst voor gelijkstelling van de vrouwen in
háár kring en later voor die van vrouwen in alle kringen voor de (formele) wet. Zonder
zich een werkelijk beeld to kunnen vormen van de positie van de arbeidersvrouw,
dacht zij dat formele gelijkstelling ook werkelijke gelijkstelling met zich mee zou
brengen.
Ze realiseerde zich niet, dat die werkelijke gelijkstelling helemaal niet zo belangrijk
was zolang de vrouw er niet toe in staat zou zijn daar ook gebruik van te maken.
De dichteres Henriëtte Roland Holst (1869-1952) wordt geïdentificeerdmet het
algemeen kiesrecht en de socialistische strijd, ma ar wat de bewustmaking van de
vrouw van haar specifieke situatie betreft, bleef zij toch ook in gebreke.
De rol van Wilhelmina Drucker (1847-1925), die wel met deze vrouwen heeft
samengewerkt, was van veel groter betekenis voor de vrouwenemancipatie.
Als kind van een ongehuwde moeder, in de steek gelaten door haar vader, werden
zij en haar zusje al vroeg geconfronteerd met de moeilijkheden die een alleenstaande
vrouw ondervond (en ondervindt). De basis voor haar strijd werd gelegd door haar
besef van het onrecht dat haar moeder werd aangedaan, verontwaardiging over het
feit, dat haar moeder moest werken zonder ooit genoeg geld te hebben en dat hun
vader hen nooit wilde helpen hoewel zij zijn kinderen waren. Daarnaast bracht haar
milieu met zich mee, dat zij al vroeg in aanraking kwam met de gedachte dat sommige
mensen onrechtvaardig rijk en sommige onrechtvaardig arm waren. Haar moeder
was naaister en behoorde tot de armen (hoewel het hen later wat beter ging). Onder
een schuilnaam heeft zij hierover een boek-
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je geschreven. Pas op. 39-jarige leeftijd kwam Mina werkelijk in kontakt met de
socialistische beweging. Zij begon de socialistische bijeenkomsten op zondagmiddag
in het ‘Volkspark’ to bezoeken. Het viel haar daar op dat de vrouwen alleen maar
als versiering van hun mannen dienden, maar zelf weinig of niets aan de discussie
bijdroegen. Met een groepje vrouwen besloot zij hier iets aan te doen en het resultant
was in 1889 de oprichting van de Vrije Vrouwenvereniging in Amsterdam. Hoewel
zij en haar medewerksters belachelijk gemaakt werden, won hun gedachte toch meer
veld en werden grotere groepen vrouwen gemobiliseerd. Na diverse publikaties werd
het weekblad Evolutie opgericht, waarin Mina tegen de maatschappij ten strijde trok.
Later kwamen er in de redaktie van Evolutie ook konflikten voor, o.a. toen zij het
huwelijk ‘de meest belachelijke en onkiese vorm van de sexuele samenleving’
noemde, waarop de schrijfster en paedagoge Elise van Calcar uit de redactie trad.
Mina ging door. Zij zag de werkelijke vrijheid en gelijkheid van de vrouw in het
licht van een nieuwe samenleving, waarin ook arbeiders vrij en gelukkig zouden
zijn. Om aan dit doel rechtstreeks mee te werken sloot zij zich bij ‘De Dageraad’
van Domela Nieuwenhuis aan. Zij werd zelfs het eerste, vrouwelijke hoofdbestuurslid.
Maar ook in deze groep kreeg zij vaak ruzie, vooral met Domela, omdat zij er
zijns inziens to veel nadruk op legde, dat de bevrijding van de arbeider samenhing
met de bevrijding van de vrouw.
Aan het eind van haar leven, toen de vrouwenbeweging een grote internationale
organisatie was geworden en het algemeen kiesrecht bijna overal was ingevoerd of
ingevoerd zou worden, was Wilhelmina Drucker totaal vereenzaamd. Zij bleef van
mening dat er in feite nog weinig bereikt was, dat men nog aan het begin stond en
omdat wij haar standpunt delen besloten wij ons naar haar te noemen.
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Is vrouwenemancipatie een vrouwenzaak?
Dat er in onze maatschappij ten aanzien van man en vrouw met dubbele maten
gemeten wordt behoeft eigenlijk geen betoog. Hoe diep de sociale vooroordelen in
de hoofden van de meeste mensen zitten, wordt pas iets duidelijker als men over
schijnbaar vanzelfsprekende dingen en verschijnselen na gaat denken. In de volgende
hoofdstukken van dit boekje zullen er een aantal aspekten en gebieden van de
diskriminatie van de vrouw krities bekeken worden, hetgeen -naar wij hopen- bepaalde
vastgeroeste waarden en normen ten aanzien van de vrouw en de man, en ook onze
samenleving als geheel, aan het wankelen zal brengen.
In dit inleidend hoofdstuk zullen wij ons met het bredere kader bezig houden, waarin
de diskriminatie van de vrouw zich afspeelt. Voorts zullen wij trachten enkele
principiële aspecten van deze gehele problematiek nader te belichten Om to beginnen
kan men stellen, dat alle vrouwen -als groep genomen- gediskrimineerd worden ten
aanzien van alle mannen -weer als groep genomen-. Aan vrouwen worden bepaalde
eigenschappen en kapaciteiten toegedacht, zoals lief, zacht, naïef, intuïtief,
gevoelsmatig, bescherming zoeken, enz. Keuken, bed, huishouding, worden als
plaatsen bestempeld, waar de vrouw thuis hoort, waar zij zich, naar het algemeen
vooroordeel het wil, het best kan ontplooien. Vrouwen mogen zich best een beetje
buiten het gezin wagen, zij mogen bepaalde beroepen uitoefenen (sekretaresse, typiste,
ongeschoold arbeidster, kinderarts), het wordt van hen zelfs verwacht dat zij bepaalde
beroepen uitoefenen (zoals kleuterleidster, maar ook verpleegster of hoer). Maar het
ideaal blijft toch, het gezinnetje waarbij de vrouw niet buitenshuis werkt. En
merkwaardig genoeg is deze voorstelling in onze maatschappij niet geheel onjuist.
Waarom?
Voor wij deze vraag kunnen beantwoorden moeten we ons eerst nog iets anders
afvragen: zijn de noden en belangen, is de achterstelling van ALLE vrouwen dezelfde?
Is er iets wat alle vrouwen in één belangengemeenschap met elkaar verbindt?
Biologies vormen vrouwen uiteraard een ge-
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heel afzonderlijke groep. Zij kunnen kinderen baren, ze hebben in het algemeen
grotere tieten dan mannen, en ze hebben ook een gat en geen stikkie. Men zou hier
kunnen tegenwerpen, dat, daar vrouwen fisiek anders zijn dan mannen, zij ook wel
bepaalde andere karaktereigenschappen zullen vertonen als mannen, of dat vrouwen
bepaalde geestelijke eigenschappen sterker -of juist in mindere mate- zullen hebben
dan mannen. Ongetwijfeld is dit een aanvaardbare redenering. De zaak is alleen, dat
er nog niemand in geslaagd is aan te tonen, wat dan precies het specifiek vrouwelijke
aan de vrouw zou moeten zijn. Alles wat men weet is alleen maar, dat ‘vrouwen’
zich al of niet ‘vrouwelijk’ gedragen onder invloed van allerlei kulturele en sociale
bepaaldheden. Wat evenwel vaststaat, is dat vrouwen niet minder geschikt zijn voor
wat voor baan, beroep of verantwoordelijkheid dan ook, dan mannen.
Er zijn natuurlijk bepaalde soorten werkzaamheden, die een bijzonder grote
lichamelijke inspanning vereisen, zoals bv bouwvak, staalgieterij, enz. Uiteraard
willen wij niet dat vrouwen zich op deze werkzaamheden zullen werpen. Dit soort
arbeid moet juist ook voor de man lichter gemaakt worden door mechanisatie en
automatisering. Om dit to beseffen hoeft men maar naar het werk van vrouwen in
oorlogstijd te kijken of naar vrouwen in de socialistiese landen. Er is geen enkel
gebied in de maatschappij waar de vrouw zich niet als volwaardig mens zou kunnen
handhaven en verantwoorden. Zien we af van de gelijke biologiese gegevens van
alle vrouwen, dan moeten we de vraag stellen: gaat de gelijkheid van alle vrouwen
ook nog verder?
Men moet hier ongetwijfeld op antwoorden, dat ons maatschappelijk systeem er
inderdaad in geslaagd is, een zekere belangengemeenschap tussen alle vrouwen te
scheppen. Vrouwen behoren bepaalde dingen niet te doen, vrouwen behoren bepaalde
beroepen (de meeste wel) niet uit te oefenen, vrouwen behoren bepaalde dingen wel
te doen, maar dan met de opmerking erbij, dat mannen dan deze dingen niet behoren
te doen. Ook wettelijk wordt er ten aanzien van alle vrouwen gediskrimineerd, denk
bv aan de ongehuwde moeder of aan belastingregelingen. Maar hiermee is dan de
gemeenschappelijkheid van alle vrouwen uitgeput.
Een strijd, gebaseerd op een dergelijke diskriminatie, voor de bevrijding van de
vrouw te willen voeren zou dan ook betekenen, dat wij, de zg. mannenmaatschappij
als een ideale stand van zaken zouden beschouwen.
Onze (mannen)maatschapppij zit echter alles behalve ideaal in elkaar. Protesten
van zeer verschillende zijden tegen de huidige gang van zaken zijn dan ook niet uit
de lucht gegrepen. Demokratisering, meer gelijke kansen voor ieders ontwikke-
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ling, grotere welvaart voor de sociaal-ekonomisch lagere groepen dat zijn de
hoofdtema's, die de laatste jaren overal de aandacht vragen. Hier komt nog bij, dat
vrouwelijke mensen als geheel niet alleen geen overwegend gelijkluidende belangen
hebben maar dat er een aantal vrouwen zijn die over veel grotere mogelijkheden
beschikken dan een zeer groot aantal mannen.
De dochter uit een fabrikanten, direkteurenfamilie nader te bezien. Dit beter en
aangenamer leven en kan zich sociaal gezien veel meer veroorloven dan de zoon uit
een arbeidersgezin. Om een konkreet voorbeeld te geven: er studeren in verhouding,
maar ook in een absoluut aantal uitgedrukt, veel meer dochters uit de kringen van
de sociaal-ekonomiese bovenlaag aan de univers teiten dan zonen uit de
arbeidersklasse.

a. vrouwen zijn ook mensen
Het is niet alleen zo, dat tegenwoordig sommige vrouwelijke mensen een veel beter
leven hebben dan veel mannelijke mensen, en dat sommige vrouwelijke mensen veel
meer ontplooiingskansen hebben dan veel mannelijke mensen. Als we de nadruk bij
vrouwen-emancipatie op het menselijke aspekt leggen, komen nog heel andere zaken
om de hoek kijken. En wij moeten juist het menselijke aspekt bij de vrouw
benadrukken, daar het ors immers gaat om de vrouwelijke mens en niet om de vrouw
alleen als een seksuele bepaaldheid. Vrouwen zijn ook mensen, zegt men vaak. Maar
als men er over nadenkt, dat vrouwen in de eerste plaats inderdaad mensen zijn, dan
volgt daaruit met dwingende logika een geheel andere aanpak van de
vrouwenemancipatie als die, welke tot nu toe meestal voor de juiste aanpak, werd
gehouden.
Van mannen wordt verondersteld, dat zij èn mensen èn mannetjes zijn. Vrouwen
houdt men meestal alleen voor wijfjes, zonder het algemeen menselijk aspekt van
het vrouw-zijn nader to bezien. Dit is juist het kernpunt, waar de meeste
emancipatiebewegingen beslissend gefaald hebben, omdat zij de vrouw alléén als
vrouw wilder bevrijden. Maar hier komen wij nog op terug.
Dolle Mina wil nu juist de vrouw in zekere zin ontwijven, m.a.w. de vrouw in de
eerste plaats als mens zien. Stellen wij het probleem op deze wijze, dan wordt het
ook meteen duidelijk, dat alle vrouwen bij elkaar als mensen gezien, zeer
uiteenlopende belangen hebben; belangen, die zelfs in vele gevallen met elkaar in
botsing komen.
Vrouwen krijgen meestal lager loon voor dezelfde arbeid dan mannen. Maar is dit
een probleem voor mevrouw Philips?
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Als vrouwelijk mens heeft mevrouw Philips juist zulke grote sociale mogelijkheden
omdat een groot aantal vrouwelijke en ook mannelijke mensen zwaar onderbetaald
wordt.
Hierdoor wordt de winst en de materiële welvaart en dus ook de sociale
mogelijkheden van de mens-mevrouw Philips veel groter. Zo'n mens als mevrouw
Philips zal dus niet voor hogere vrouwenlonen (trouwens ook niet voor hogere
mannenlonen) strijden, omdat dat aan de mens -mevrouw Philips schade zou
berokkenen. Laten we een ander voorbeeld nemen. Als we zeggen dat we gratis en
verantwoorde kinderdagverblijven eisen, is dat weer iets dat vrouwelijke mensen uit
bepaalde social-ekonomische klassen zullen afwijzen. Niet in hun hoedanigheid als
vrouwen, maar in hun hoedanigheid als mensen. De maatschappelijke toplaag (wat
betreft de welvaart dan, niet wat betreft de intellektuele vermogens) hééft geen
behoefte aan kinderdagverblijven. Zij beschouwt deze zelfs als plaatsen voor a-sociale
en kinderen van ongehuwde moeders. Goede en gratis dagverblijven voor het kind
zouden voornamelijk aan de arbeidersklasse ten goede komen. Evenwel, zij zouden
de gemeenschap enorm veel geld kosten. En dat zou de huidige maatschappijstruktuur
wel eens kunnen aantasten en daarmee ook de bevoorrechte posities van de
vrouwelijke mensen in de bovenste lagen van onze maatschappij. De middenstand
zou daarentegen betaalbare kinderdagverblijven willen hebben. Mensen uit de
middenstand hebben de dagverblijven wel nodig en zij zouden ook wel iets in de
kosten kunnen bijdragen, temeer omdat vrouwen uit de middenstand veelal over een
of andere beroepsopleiding beschikken, waardoor zij een in verhouding vrij redelijke
baan en een in verhouding vrij redelijk loon (salaris) kunnen krijgen.
Maar vrouwen uit de arbeidersklasse (en die klasse is nog steeds de grootste in
onze maatschappij!) zijn meestal door onze maatschappij ongeschoold gelaten.
Duidelijker gezegd: zij werden opgeleid tot ongeschoolde arbeidsters binnenshuis
of buitenshuis. Voor ongeschoold werk wordt hoe dan ook weinig betaald en als zij
van dat geld dan ook nog eens kinderdagverblijven moeten betalen, is het uiteraard
logies dat ze liever thuis willen blijven.
Het vraagstuk van de kinderdagverblijven heeft ook nog een zeer principiële kant.
Gratis kinderdagverblijf betekent recht voor iedereen die dat wil om haar of zijn kind
voor een paar uurtjes per dag ergens onder verantwoorde omstandigheden onder te
kunnen brengen. Betaalde kinderdagverblijven zijn een gunst, met betutteling en
willekeur van de kant van diegenen, die bepalen wát betaalbaar is en voor wie.
Laten we nog een ander voorbeeld nemen om te zien hoever de
belangengemeenschap van vrouwen àls vrouwen gaat. Wanneer
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Dolle Mina gratis beter en langduriger onderwijs voor iedereen eist, zullen hiervan
in de eerste plaats weer in hoofdzaak mensen (vrouwen èn mannen) uit de
arbeidersklasse profiteren. De meeste dochters uit de sociaalekonomisch lagere
groepen en zelfs uit de verschillende middenstands groepen gaan na hun twaalfde
of dertiende jaar naar de huishoudschool. Voor hen is hoger onderwijs in de
werkelijkheid niet weggelegd.
De dochters uit welvarende sociale lagen kunnen ook onder de huidige
omstandigheden middelbaar en universitair onderwijs halen.
Dat dochters uit de middenstand en de hogere klassen die naar de universiteit gaan,
heel vaak niet afstuderen, is weer terug te voeren op algemene diskriminatie van de
vrouw. Want de meeste vrouwen worden sociaal gezien wat hun mannen worden.
De loopbaan van de vrouw wordt, individueel gezien bijna altijd bepaald door de
loopbaan van haar man. Daarom is het voor de sociaalekonomische bovenlaag van
groot belang, dat ook de dochters naar de universiteit gaan. Daar vinden zij de beste
huwelijksmarkt voor wat men een ‘goede partij’ placht te noemen. Natuurlijk studeren
er ook meisjes af, maar de meeste van hen oefenen nadat zij getrouwd zijn, geen
beroep meer uit. Anders gezegd, zij worden huisvrouw of in de ‘hogere’ kringen
‘gastvrouw’. Vele van de afgestudeerde vrouwelijke mensen zouden evenwel graag
werken in een funktie die overeen zou komen met hun opleiding.
Allerlei maatschappelijke vooroordelen en het ontbreken van bepaalde
voorzieningen beletten hen echter hun kennis buitenshuis ook werkelijk to gebruiken.
Het is dus duidelijk, dat vrouwelijke mensen àls vrouwen in bepaalde opzichten
allemaal gediskrimineerd worden. Dit feit maakt het dus mogelijk bredere lager van
de bevolking te betrekken in de strijd voor de werkelijke bevrijding van de vrouwelijke
mensen.
Het zou evenwel hoe dan ook van grote domheid getuigen als we niet zouden zien
dat vrouwen als mensen in onze maatschappij ook uiteenlopende en zelfs
tegenstrijdige belangen hebben en dat sommige vrouwelijke mensen hun privileges
danken aan die slechtere sociale positie van veel andere vrouwelijke en mannelijke
mensen.
Wanneer we strijd willen voeren voor de werkelijke bevrijding van de vrouw dan
moeten we de 2 kanten van dit probleem altijd goed in ons hoofd houden. Dat zijn
om het nog eens to benadrukken het menselijke aspekt van de vrouwelijke mens dat
niet speciaal ‘vrouwelijk’ is, maar van algemeen sociale aard en het vrouwelijke
aspekt van de vrouwelijke mens dat door het geslacht bepaald wordt. Op het eerste
gezicht lijkt het dus of men een scheiding zou kunnen aanbrengen tussen de sociale
strijd en de strijd tegen de diskriminatie van de vrouw. Toch hangen deze as-
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pekten ten nauwste met elkaar samen.

b. de emancipatie van de ‘vrouw’
Laten we eerst beginnen met de diskriminatie van ‘de’ vrouw. Wil men vrouwen
dezelfde kansen geven waarover de mannen in onze maatschappij beschikken dan
moet eerst aan een aantal voorwaarden worden voldaan. We moeten strijd leveren
tegen vooroordelen, we moeten aan jongens en meisjes gelijke opvoeding en gelijke
opleiding geven, we moeten alle beroepen ook voor vrouwen openstelien. Tenslotte
moet daarvoor een groot aantal taken uit de huishouding van de afzonderlijke gezinnen
overgeheveld worden naar de sektor van de sociale dienstverlening. Dit laatste punt
in onontbeerlijk, want anders blijft de vrouw toch weer gebonden aan de huishouding.
En zèlfs als we aannemen dat de opvoeding en de beroepskeuze voor beide seksen
dezelfde zou kunnen worden in onze maatschappij zelfs dan worden we in deze
maatschappij gekonfronteerd met onoverkomenlijke problemen, wanneer we een
aantal taken uit de partikuliere huishouding naar de kollektieve sektor willen
overbrengen. Willen we de vrouw in staat stellen, zich sociaal evengoed (of even
slecht) als de man te kunnen ontplooien dan moet voor haar de mogelijkheid
geschapen worden, dat ze niet thuis hoeft te blijven om op de kinderen te passen,
boodschappen te doen, te koken, te wassen etc. Toch moeten al deze dingen gedaan
worden.
Nu is er een arbeidsverdeling in onze maatschappij, die aan vrouwen juist deze
arbeid (de huishouding met alle kanten, opvoeding) opdringt. Daarop is dan ook haar
gehele opvoeding en meestal ook haar opleiding afgestemd, afgestemd.
Zonder een sociale sektor voor deze taken zouden we aan deze situatie alleen dan
wat kunnen veranderen als voortaan de man dit alles zou moeten doen. Maar dat zou
even onbillijk en onrechtvaardig zijn als het nu onredelijk is dat vrouwen deze arbeid
moeten doen. De oplossing is dus duidelijk: deze zaken moeten naar de kollektieve
sektor. Dwz dat de mogelijkheid geschapen moet worden, dat vrouwen die dat zelf
willen, deze arbeid aan een kollektieve zorg kunnen overlaten. Uiteraard zou dit voor
alle vrouwen mogenlijk moeten zijn. Hiervoor zouden o.a. gratis kinderdagverblijven,
scholen, overblijfmogenlijkheden voor kinderen op school, restaurants tegen kostprijs,
wasserijen tegen kostprijs enz onontbeerlijk zijn.
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Kortom, hiervoor zou een heel netwerk van niet op het winstprincipe gebaseerde
sociale diensten in het lever geroepen moeten worden. Deze voorzieningen zouden
jaarlijks miljarden guldens kosten, en dat kan onze samenleving in zijn huidige
struktuur niet opbrengen.
Als men bedenkt, dat er op het moment werkeloze kleuterleidsters zijn, terwijl het
gemiddelde aantal kinderen per klas veertig bedraagt, verder dat er tienduizenden
schoolkinderen ook vandaag de dag scholen bezoeken, die men beter krotten kan
noemen, als men bedenkt dat in onze samenleving alleen dienstverlenende instanties
worden opgezet als er ook winst gemaakt kan worden, zelfs bij reeds bestaande
openbare diensten begint men dit principe door te voeren by openbaar vervoer, is
het niet moeilijk te begrijpen, dat deze kollektieve, voor iedereen toegankelijke
dienstensektor in onze maatschappij een onmogenlijkheid is. De huidige heersende
groepen zullen hiervoor het geld niet op kunnen en willen brengen.
Ten eerste niet, omdat deze voorzieningen helemaal niet nodig zijn voor de
maatschappelijke bovenlaag: zij kunnen een werkster, kinderjuffrouw nemen, hun
kinderen op goede kostscholen onderbrengen, dure restaurants betalen, kok of kokkin
bestellen, wasserijen betalen enz.
Ten tweede niet, omdat de inkomsten van de staat hiertoe niet toerijkend zijn, al
zou men zelfs de gehele defentie -begroting afschaffen. Grotere inkomens zou de
staat alleen kunnen bemachtingen als de belastingen omhoog zouden gaan (bepaalde
belastingen dan, uiteraard in hoofdzaak direkte belastingen) en als de staat zelf deel
zou nemen aan het produktie-proces, om mede te profiteren van de vruchten van de
menselijke arbeid. We weten evenwel, sat zulks onze staat niet kàn en niet zàl doen,
daar onze gehele samenleving draait op het principe van particulier initiatief en op
het principe van produceren en dienst verlenen voor de winst.
Zou men dus de vrouw - alle vrouwen in dèze maatschappij dezelide kansen willen
geven als de man - (in dit verband doet het er niet toe welke man) die heeft, zelfs dat
zou de grondslagen van deze maatschappij in grote mate aantasten en aan moeten
tasten.
Maar laten we heel eventjes veronderstellen, dat dit alles wel zou kunnen. Wat voor
een situatie zou er dan ontstaan? Dan zouden meisjes en vrouwen uit de
arbeidersklasse weinig betaald ongeschoold werk kunnen verrichten, de vrouw uit
de middenstand iets prettiger banen en iets hogere loner kunnen krijgen en de vrouw
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uit de sociaalekonomiese toplaag dezelfde mogenlijkheden hebben als de man in die
toplaag. Dan zou men evenwel de vrouw als mens niet bevrijden, want onder de
vrouwen zou ook dàn een net zo grote ongelijkheid blijven bestaan als op het ogenblik.
Een vrouwen-emancipatie op deze wijze zou voor de grootste groep vrouwen in onze
maatschappij (uit de sociaal ekonomies lagere kringen) nauwelijks iets opbrengen.
Wel zou dit soort emancipatie in de eerste plaats emancipatie zijn voor vrouwen
die tot de ekonomiese toplaag behoren. In mindere mate zouden hiervan ook vrouwen
uit de middenstand profiteren.
Nu kunnen we terugkomen op de vraag die we in het begin gesteld hebben: Waarom
willen de meeste vrouwen in onze maatschappij liever huisvrouw zijn dan buitenshuis
te gaan werken? Precies vanwege het bovenstaande. Een vrouw uit de arbeidersklasse
zou toch gek zijn om ergens in een bedrijf ongeschoold, vervelend en laag betaald
werk te doen als zij ook thuis kan blijven. Dèze emancipatie zou voor haar alleen
maar een nog onprettiger leven tot gevolg hebben. Uiteraard is het niet zo, dat vandaag
de dag alle vrouwen uit de arbeidersklasse thuis kunnen blijven. Vele zijn gedwongen
naast de huishouding ook nog buitenshuis te werken of laagbetaald thuiswerk te
doen.
En dat doen zij niet omdat zij ‘emanciperen’ willen, maar omdat zij moeten om
enigzins rond te kunnen komen.
Het is dus volledig begrijpelijk wat deze vrouwen weinig voelen voor de
‘emancipatie’ onder de huidige sociale voorwaarden.
De sociale strijd voor deze vrouwen is van veel en veel groter belang dan de strijd
tegen ‘de’ man. Trouwens wanneer het om sociale strijd gaat, kiezen vrouwen uit de
hogere middenstand en uit de sociaal-ekonomiese middenlaag niet voor hun
seksegenoten, maar voor hun mannelijke klassegenoten. Als vrouwen voor gelijk
loon in een of ander bedrijf gaan staken zal de vrouw van de baas zeker niet van de
kant van de staaksters kiezen omdat ze óók vrouwen zijn, maar zij kiest de kant van
haar man, de kant van haar klassegenoot.
Naar wij hopen heeft het voorafgaande duidelijk gemaakt, dat alleen de sociale
strijd de werkelijke bevrijding van de vrouw kan bewerkstelligen, en dat ‘strijd’
tussen de geslachten geen strijd tussen de geslachten als zodanig is, maar eerdér valt
binnen het kader van de sociale strijd, die wetenschappelijk als k l a s s e n s t r i j d
pleegt te
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worden aangeduid. De bevrijding van ‘de vrouw’ is niet mogenlijk zonder de
bevrijding van de vrouwelijke èn de mannelijke mens.

c. bewegingen voor vrouwen-emancipatie
Overzien wij nu de bewegingen die vrouwenbelangen behartigen, dan kunnen we
deze globaal in vier stromingen onderverdelen.
I. bewegingen die de vrouwen beter uit willen rusten voor de vervulling van de aan
hen door de maatschappij opgedrongen taken. Hiertoe behoren de meeste
vrouwenbewegingen, inklusief de talloze christelijke vrouwenbewegingen in
Nederland. Theepraatjes, naaikransjes, konversaties, kookkursussen enz. Dit soort
vrouwenverenigingen aanvaardt de traditionele sociale rol van de vrouw en de man
en wil alleen dat de vrouw deze rol beter gaat spelen. Dit soort vrouwenverenigingen
streven in geen enkel opzicht naar vrouwenemancipatie. Integendeel; maatschappelijk
gezien vervrouwelijken zij de vrouwelijke mens steeds meer.
II. bewegingen die uitgaan van een veronderstelde belangentegenstelling van de
geslachten. Zij voeren een seksuele en sociale strijd tegen de man, alsof zoiets als
de man en de vrouw in dit verband bestaan. Zij veronachtzamen zonder meer het
menselijke aspekt van wijfje en mannetje en zien niet dat vrouwenemancipatie niet
mogelijk is zonder het menselijke aspekt van ons bestaan, zonder het sociale aspekt
van de vrouwelijke mens hierin te betrekken. Bewegingen als Woman Power
(Vrouwen Macht) menen de vrouwen op individuele basis te kunnen emanciperen.
Zij plaatsen de geslachtsbepaaldheid van de mensen voorop alsof dat belangrijker
zou zijn dan de sociale bepaaldheid. En de sociale positie van èn man èn vrouw.
III. bewegingen die naar een algemene herziening van de rol van de man en de vrouw
streven (bv man, vrouw en mattschappij). Dergelijke bewegingen voeren geen
individuele seksestrijd, zij willen juist under de bestaande sociale omstandigheden
voor de vrouw dezelfde mogelijkheden verzekeren als waarover de mannen nu al
beschikken. Daar zij de gehele sociale kontekst en de maatschappelijke bepaaldheid
uit het oog verliezen, en ook omdat zij het
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menselijke aspekt van de vrouwelijke mens geheel over het hoofd zien, wenden zij
zich uiteraard tot de vrouwen uit de middenstand en tot de vrouwen uit de
sociaal-ekonomiese toplaag. Voor vrouwen uit deze sociale klassen zou een dergelijke
emancipatie inderdaad enige zin hebben, maar de grootste groep vrouwen n.l. de
vrouw uit de arbeidersklassen zijn bij een dergelijke emancipatie nauwelijks gebaat.
Voor een dergelijke emancipatie zouden ze zich trouwens nauwelijks interesseren
omdat voor hen de sociale strijd veel belangrijker is dan de strijd voor gelijke rechten
en mogelijkheden voor de vrouw. Immers, zij zouden daardoor hooguit de gelijke
on-mogelijkheden kunnen bemachtigen, waarover mannen en jongens uit de
arbeidersklasse nu ook beschikken.
IV. bewegingen die dmv sociale strijd de vrouw als mens willen bevrijden. Zij willen
dit doers door verandering van de gehele inrichting van de klassemaatschappij.
Terecht gaan deze bewegingen ervan uit dat de vrouw als mens dient te worden
bevrijd. Immers, de vrouwendiskriminatie is een gevolg van de ongelijke posities en
mogelijkheden tussen de mensen (mannen èn vrouwen) in onze samenleving. Dit
soort bewegingen, waartoe de links-socialistiese en kommunistiese bewegingen
behoren, hebben dan ook in de praktijk het felste gestreden voor gelijke rechten van
de vrouwelijke mens en hebben er ook toe bijgedragen, dat de vrouwen meer en meer
als mensen en niet als wijfjes beschouwd worden. Voorbeelden hiervan zijn de
socialistiese landen, waar vrouwen op alle gebieden van het maatschappelijk gebeuren
te vinden zijn en waar ze in werkelijkheid dezelfde ontwikkelingskansen en rechten
hebben als mannen. Dit wil intussen niet zeggen, dat de situatie daar reeds ideaal
zou zijn, met n ame niet in de huiselijke sfeer en ook niet wat betreft het meten met
dubbele maatstaven tav. het seksuele gedrag van vrouw en man. Toch, niemand die
zich ooit met het probleem van vrouwenemancipatie heeft beziggehouden, zal het
ontkennen, dat vrouwen in de socialistiese landen onvergelijkbaar meer geemancipeerd
zijn dan in welke burgelijke demokratie (oa Nederland) dan ook
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d. vrouw en man in onze ‘demokratie’
Laten we het voorafgaande kort samenvatten en met enkele tekeningen aanschouwelijk
maken:
De sociale ongelijkheid van mensen - mannen en vrouwen - is in onze maatschappij
zeer groot. De mensen - nogmaals: vrouwelijke en mannelijke - in onze maatschappij
kunnen globaal gezien in drie hoofdgroepen verdeeld worden:
Toplaag
Middenstand
Arbeidersklasse
de samenstelling van wat wij demokratie noemen
Tot de toplaag behoren: fabriekanten, bankiers, kommissarissen, managers, direkteuren
van grote bedrijven, hoge militairen, hoge kerkelijke ambtsdragers, een gedeelte van
de zelfstandige beroepen (bv specialisten), een klein deel van de kunstenaars en de
top van het burokratisch apparaat. Middengroep: kleine zelfstandigen, zelfstandige
boeren salaristrekkenden met universitaire of hogere beroepsopleiding, het gros van
de ambtenaren, studenten, leiders van afdelingen in bedrijven en ondernemingen en
een gedeelte van de bureaukrachten.
Arbeidersklasse: allen die loon trekken en handenarbeid verrichten, ook veel
werknemers die als ‘aangestelde’ of zelfs als ‘ambtenaar’ aangeduid worden (bv
PTT, spoorwegen, verpleegpersoneel en de meeste kantoormensen en landarbelders).
Nu is het zo, dat vrouwen binnen al deze sociale groepen ten achter gesteld zijn
ten opzichte van de man:

de sociale mogelijkheden van man en vrouw binnen de sociale klassen ten opzichte
van elkaar
Maar vrouwen in de verschillende sociale groepen hebben uiteenlopende
levensstandaard en ontwikkelingskansen en,
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sociale mogelijkheden en ook zeer uiteenlopende belangen en behoeften:

de sociale mogelijkheden van de vrouwelijke mensen ten opzichte van elkaar
Het is zelfs zo, dat vrouwelijke mensen uit de bovenlaag ook over veel grotere sociale
mogelijkheden beschikken dan mannelijke mensen uit de middenstand of uit de
arbeidersklasse:

de sociale mogelijkheden van de vrouwelijke en de mannelijke mens uit de
verschillende sociale klassen ten opzichte van elkaar
Ook is de belangengemeenschap tussen vrouwelijke en mannelijke mensen
b i n n e n d e afzonderlijke sociale klassen veel groter dan de belangemeenschap
tussen a l l e vrouwen of tussen a l l e mannen:

belangengemeenschap en solidariteit tussen mannelijke en vrouwlijke mensen
Toch hebben alle vrouwlijke mensen bepaalde belangen gemeenschappelijk al zijn
deze minder belangrijk en minder beslissend dan de klassebelangen en
klassesolidariteit die vrouwen delen met mannen in de afzonderlijke sociale klassen.
Dergelijke algemene vrouwenbelangen zijn by de strijd tegen vooroordelen over de
vrouw, de strijd voor gelijke opvoeding van meisjes en jongens, de strijd voor grotere
sexuele vrijheid van de vrouw en de strijd tegen diskriminatie bij de wet (zoals bv
belastingmaatregelen
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voor de werkende gehuwde vrouw, regelingen van ongehuwde moeder, etc.):

belangengemeenschap op sommige gebieden van alle vrouwelijke mensen
Op een groot aantal gebieden bestaan er evenwel konflikten tussen de belangen van
de vrouwelijke mensen uit de verschillende sociale klassen, zoals by ten aanzien van
een groot pakket gratis en voor iedereen toegankelijke sociale dienstverleningen
(kinderdagverblijven, restaurants, wasserijen, betere en goedkope woningen etc.).
Deze botsing van belangen van mensen - vrouwelijke èn mannelijke - is belangrijker
dan dat wat a l l e vrouwen met elkaar verbindt:

botsing van belangen van vrouwlijke mensen uit de verschillende sociale klassen
Uit een dergelijke analyse van de problemen van vrouwenemancipatie volgen er dan
twee konklusies:
1. A l l e vrouwen worden in bepaalde opzichten gediskrimineerd ten aanzien van
mannen wegens hun v r o u w -zijn. Daarom hebben dan ook alle vrouwen met
elkaar een - al is het dan zeer beperkt - antal gemeenschappelijke belangen.
2. Vanuit hun m e n s -zijn hebben vrouwen uit verschillende sociale klassen
uiteenlopende, zelfs met elkaar strijdige, behoeften en belangen.

De strijd voor de bevrijding van de vrouw kan derhalve op een zeer brede basis
gevoerd worden, mits men steeds in het et oog houdt, dat de strijd gaat om de
bevrijding van de vrouwelijke m e n s . Juist omdat er een - al is het dan klein - aantal
belangen van vrouwen uit allerlei sociale klassen met elkaar parallel lopen, juist
daarom is het mogelijk en nodig om op konkrete aktiepunten zoveel mogelijk vrouwen
te betrekken en met hen allen

Dolle Mina

20
akties te voeren. De kansen voor het politiek bewust maken van vrouwlijke mensen
zijn derhalve groot, juist omdat een beweging voor de bevrijding van de vrouw zeer
veel vrouwen aanspreekt en tot zich kan trekken.

e. doet dolle mina aan politiek?
Dolle Mina stelt zich dan ook tot doel, voor de werkelijke bevrijding van de
vrouwlijke m e n s t e strijden, dat wil zeggen: tegelijkertijd strijd te voeren op t w e e
fronten.
1. Dolle Mina wil strijden voor gelijke rechten en w e r k e l i j k , gelijke
mogelijkheden voor vrouwen n u (b.v. opvoeding, gelijk loon, vooroordelen
over ‘de’ vrouw).
2. Dolle Mina wil strijden voor de bevrijding van de vrouwlijke mens, dat wil
zeggen: vrouwenemancipatie betekent de bevrijding van de vrouwlijke - èn de
manlijke - mens. Echte bevrijding betekent het scheppen van werkelijk gelijke
kansen voor iedereen niet in de eerste plaats tussen de geslachten maar binnen
de geslachten, in de gehele maatschappij.
Dit tweede is evenwel onmogelijk in onze klassemaatschappij. Daarom is hiervoor
nodig het afbreken van de klassemaatschappij en het scheppen van sociale
voorwaarden en omstandigheden voor werkelijk gelijke ontplooiingskansen èn voor
alle vrouwlijke mensen èn voor alle mannelijke mensen.
Dit wil intussen niet zeggen, dat gelijke kansen voor beide geslachten in de huidige
maatschappij zonder meer verwezenlijkbaar zijn. Gelijke sociale kansen voor beide
geslachten betekent, dat er eon grote kollektieve dienstverleningssektor moet komen
- maar juist dit wordt verhinderd door onze huidige maatschappijvorm. In andere
woorden: zelfs al zou men allèèn voor gelijke rechten en mogelijkheden van de vrouw
in o n z e maatschappij willen strijden, zelfs dan wordt men gedwongen om een
sociale klassestrijd te voeren. De ene is onlosmakelijk verbonden met de andere dit moeten wij duidelijk zien, en dit moet aan de nu gediskrimineerde vrouwen ook
duidelijk aangetoond worden. ‘Mogen’ is niet genoeg voor de meeste vrouwen voor
werkelijk gelijke ontplooiingskansen. Wil men de vrouwen emanciperen, dan moeten
zij door een groot aantal sociale voorzieningen ertoe in staat gesteld worden, dat zij
emanciperen ‘kunnen’. Het gaat in de eerste plaats niet om formele rechten en om
mentale verandering, het gaat om het scheppen van de materiële v o o r w a a r d e n ,
die vrouwen werkelijk dezelfde mogelijkheden zouden kunnen verzekeren waarover
nu de mannen beschikken. En dat is politieke strijd. Dat is klassestrijd.
Het aandeel van Dolle Mina in deze strijd zou van groot belang kunnen zijn. Het
is logisch en duidelijk, dat Dolle Mina zich met
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politiek bezighoudt - maar dat is nog iets anders dan zich aansluiten bij de een of
andere politieke partij. De partijen moeten het maar in de praktijk bewijzen, of zij
de vrouwenemancipatie en de bevrijding van de mens al of niet werkelijk bevorderen
en verwezenlijken. Dolle Mina moet een sterke buitenparlementaire pressiegroep
worden, om de partijen te dwingen de emancipatie van de vrouw te realiseren. De
partijen zullen dan door de kiezers beloond worden (of juist niet) voor wat zij op dit
gebied werkelijk doen of nalaten.
Dat wij ons met politiek bezighouden, daarvoor willen wij recht toe recht aan
uitkomen. Onze vraag luidt dan echter: wat is uiteindelijk niet ‘politiek’ van aard?
In onze maatschappij is men gewend over politiek hoofdzakelijk op drie manieren
to denken:
1. Politiek is een vieze zaak;
2. Politiek is kunst, is alleen voor de ingewijden en voor die ‘boven’.
3. Politiek speelt zich ergens in het ongrijpbare af en heeft niets te doen met ons
dagelijks reilen en zeilen.
Gewone mensen wordt op allerlei gebied aangepraat en ingestampt dat zij met
‘politiek’ nauwelijks iets te maken hebben. Men probeert allerlei dingen voortdurend
te ont-politiseren, zoals b.v. vakbondsbeleid, prijsbeleid, woningbouw, stadssanering
etc. Uiteraard versterken de dagelijkse ervaringen van de meeste mensen de kracht
van dit soort sprookjes want feitelijk beslist de overgrote meerderheid in onze
burgerlijke demokratie nergens over.
Maar als je een kopje koffie drinkt of een sigaret rookt dan is ook dàt alleen
mogelijk dankzij allerlei p o l i t i e k e beslissingen. In het geval van koffie begint de
zaak al daar, of de regering van het land, waar koffie verbouwd wordt, toestemming
geeft voor de uitvoer van koffie en of zij daarbij al of niet een minimumprijs bepaalt
voor de uit te voeren koffie. Dan moet de Nederlandse regering het toestaan dat koffie
hier ingevoerd wordt. De regering bepaalt wat voor invoerrechten betaald moeten
worden, wat op de verpakking van de koffie vermeld moet worden, etc., etc. Met
tabak gaat het precies zo.
Dolle Mina wil nu aan vrouwen en mannen duidelijk maken, dat de bevrijding
van de vrouw èn van de man, en de bestaande diskriminatie van de vrouw en ook de
weg naar de emancipatie van de vrouw p o l i t i e k e zaken zijn. Mensen moeten
leren inzien, dat, of zij het leuk vinden of niet, hun dagelijks, konkreet bestaan door
p o l i t i e k e beslissingen bepaald wordt. De tweede stap zal dan vanzelf zijn, dat
vrouwen en mannen de politieke gang van zaken met kritische opmerkzaamheid en
belangstelling zullen begeleiden - immers, dat bepaalt hun levensomstandigheden.
Daarna moeten de mensen zèlf bepalen, welke partij hun belangen, in dit geval in
de eerste plaats de bevrijding van de vrouwlijke mens, bereid

Dolle Mina

22
is in de praktijk te bevorderen.
Dolle Mina voert dus een dubbele strijd op brede basis, èèn strijd met twee kanten.
Precies daarom heeft Dolle Mina een redelijke kans, de vrouwlijke mensen uit allerlei
sociale lagen te bundelen, deze tot een sterke pressiegroep om te vormen en zodoende
proberen de politieke p a r t i j e n ertoe te dwingen, het hunne bij te dragen tot de
vernieuwing van onze samenleving. Wij willen een betere, rechtvaardigere
maatschappij, waarin vrouwen dezelfde rechten en dezelfde mogelijkheden realiseerbare mogelijkheden! - hebben als mannen en waarin a l l e vrouwlijke en
mannelijke m e n s e n werkelijk gelijke kansen krijgen voor hun individuele en sociale
ontwikkeling en aktiviteiten.
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mini enquête
Emmy Huf (47)
journaliste
Het maatschappelijk verschil tussen mannen en vrouwen wordt duidelijk voelbaar
gemaakt en ik word er vaak mee geconfronteerd. Ik sta aan de kant van de Dolle
Mina-acties. Als gescheiden vrouw met kinderen wordt je het leven praktisch
onmogelijk gemaakt. Recentelijk bijvoorbeeld: ik stond in de laatste kleurenbijlage
van het Algemeen Handelsblad, waar ik, als ladyspeaker bij modeshows, gevraagd
ben hoe mijn eigen garderobe samengesteld is, geïllustreerd met foto's. Prompt daarop
kreeg ik 3 anonieme telefoontjes. ‘Is je kut net zo lekker als je benen?’ en ‘Kan ik
even langs komen, want je bent toch gescheiden, dan kom ik naast je op die fijne
bank liggen’. Je bent meteen vogelvrij verklaard als gescheiden vrouw. In het soort
werk wat ik doe heb ik geen last van mannenvoortrekkerij, maar wel als ik uitga. In
de artiestensociëteit De Kring bijvoorbeeld. Ik kom er al 25 jaar, maar de mannen
permitteren zich na mijn 2 scheidingen meer dan nodig zou zijn. Ga ik niet op hun
avances in, dan ben ik een kakineus wijf en laat ik me door ze naar huis brengen,
dan ben ik makkelijk te pakken. Dolle Mina vind ik geweldig. Juist de vrouwen van
mijn leeftijd moeten zich actief aansluiten. Nu is het nog een beweging van studenten
met jonge kinderen. Baby's kan iedereen opvoeden, maar grotere kinder en hebben
andere opvangcentra nodig, vooral geestelijk.
Helga van de Berg ( )
vrouw van zakenman Sidney
Gelukkig bestaat er maatschappelijk verschil tussen mannen en vrouwen. We zijn
nu eenmaal anders en dat zal wel altijd zo blijven. Of je wilt of niet, we verschillen
van fundamentele functie. Op de dag dat mannen baby's kunnen krijgen bestaat er
pas geen verschil. In de maatschappij zijn zelfs getrouwde en ongetrouwde vrouwen
al anders. Je kunt n.l. geen behoorlijke carrière meer opbouwen zonder je gezin te
verwaarlozen.
Ik vind Dolle Mina een overdreven zaak, naar mijn bescheiden mening. Ik ben
bang dat ze zich vergalopperen, maar als ze zo graag willen kunnen ze hun gang
gaan. Er zijn nog genoeg bezadigde Nederlanders, die zich niet mee laten sleuren.
En we hebben een bekwame minister van Justitie die over ons wel en wee zal waken.
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3
Het huidige huwelijk opium van het volk
Zoals er al uit vorige hoofdstukken is gebleken is ‘Dolle Mina’ niet de
enige groep die zich bezighoudt met de emancipatie van de vrouw. Zowel
in Nederland, als in andere landen hebben verschillende groepen zich bezig
gehouden met de problemen die hiermee samenhangen: het probleem van
de kreches, maar ook het zoeken naar andere levensvormen is ter sprake
gekomen.
In dit hoofdstukje zullen wij ons met een aspekt van de man-vrouw relatie speciaal
bezig houden: de funktie en de taken van het huwelijk in deze maatschappij.
De eis, die de maatschappij op het ogenblik aan de mens stelt, komt in het kort op
het volgende neer: de mens moet zich met zo min mogelijk moeilijkheden, zo
produktief mogelijk in de bestaande maatschappij inpassen, en mag dus haar
grondslagen niet in gevaar brengen. Alle instellingen van de maatschappij waken als
vanzelfsprekend over deze eis. Omdat het huwelijk als een van de belangrijkste
instellingen wordt aangeduid en daarom zelfs de speciale bescherming van de
grondwet geniet, moeten we de taken van het huwelijk nader bekijken. Het zo voor
de hand liggende opvoeden van de kinderen is slechts een deelaspekt. Er zijn immers
genoeg kinderloze huwelijken die beslist niet als zinloos gelden. Men zegt dat het
huwelijk, ondanks alle moeilijkheden die het kan geven, een toevluchtsoord is. Een
van de weinige plaatsen in deze maatschappij waar men nog geluk en vreugde kan
vinden. Maar als men beweert alleen geluk en vrede in het huwelijk te vinden houdt
dit in dat op andere plaatsen dit geluk niet mogelijk is. Geluk en vrede in het huwelijk
tegenover haat, onrust, wantrouwen, en prestatiedwang in de wereld van de arbeid,
de wereld van het openbare leven. En deze maatschappij maakt het door haar
onherbergzaamheid de enkeling bijna onmogelijk het aanbod af te slaan om met z'n
tweeën op basis van sexuele aantrekkelijkheid een wettelijk toevluchtsoord van
menselijkheid te stichten. Ook economisch is het huwelijk de basis-organisatievorm
van deze maat-
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schappij: de man verdient het geld voor het hele gezin, de vrouw oefent gedwongen
het beroep van huisvrouw uit, het koken van het eten, de opvoeding van de kinderen,
de verzorging van het gezin en het schoonmaken van het huis. Zo wordt het de
enkeling en vooral de vrouw ook economisch onmogelijk gemaakt het huwelijk af
te wijzen. De staat weigert namelijk kollektieve voorzieningen te treffen (restaurants
tegen kostprijs, gratis wasserijen, kreches en schoonmaakdiensten).
Zo zien we dat het huwelijk als een waarborg op geluk en als een waarborg op
economische geborgenheid beschouwd wordt. Nu wordt het ook duidelijk waarom
het huwelijk, dat door de verdedigers ervan als een vrijwillige keuze van twee partners
wordt afgeschilderd beschermd moet worden door wetten en door de moraal.
De hoop, dat men het ware geluk zal vinden en de ontgoocheling in de praktijk maakt
dat de mensen steeds meer voelen dat bepaalde dingen die ze graag willen
verwezenlijken op de een of andere manier niet mogelijk zijn. Het gebied waar het
privé-(gevoels)leven zich afspeelt wordt helemaal beperkt tot het huwelijk. Maar de
mooie dromen van met z'n tweeën een gezin vormen en het nu eens helemaal anders
te doen dan vroeger mislukken steeds weer, door de dagelijkse sleur van het leven
waar men blijkbaar niet aan kan ontkomen. Daar men de oplossing van persoonlijke
problemen in het huwelijk zelf zoekt en niet bedenkt dat de maatschappij erom heen
wel eens grotere invloed op je leven kan hebben dan het huwelijk, mislukt het steeds
weer om het anders en beter te doen. Toch blijven de partners nadat ze vaak tot de
ontgoocheling zijn gekomen dat hun huwelijk ‘mislukt’ is meestal bij elkaar. Ze
zeggen meestal dat het voor de kinderen is, en bedenken daarbij niet, dat het misschien
voor de kinderen beter is bij de vader of de moeder te blijven dan in een sfeer van
een slecht huwelijk te leven. Laten we daarom proberen na te gaan wat de mens die
de grote sprong maakt om te scheiden allemaal moet doormaken. Meestal blijven de
kinderen bij de moeder omdat verondersteld wordt dat dit wel het beste zal zijn. Eerst
heeft vooral de vrouw dan de moeilijkheid weer een baan te vinden. Doordat ze
meestal minder heeft geleerd dan haar man zal ze ook een minder inkomen krijgen.
Heeft ze het probleem van de baan eenmaal opgelost dan beginnen de echte problemen
pas, namelijk kreches voor de kinderen en het opvangen van schoolgaande kinderen.
Al deze moeilijkheden maken de ‘vrije’ beslissing om to scheiden wel erg moeilijk.
Nu zullen velen zeggen: ‘maar wat hier gezegd wordt is voor het grootste deel al
achterhaald. De normen worden toch steeds vrijer en men spreekt zelfs van een
sexuele revolutie.’ De vraag is echter: heeft deze sexuele (schijn) revolutie werkelijk
bijge-
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dragen tot de bevrijding van de mensen en zijn we al op de goede weg? Laten we
eens nagaan wat er in werkelijkheid gebeurd is. Een heleboel taboes zijn inderdaad
min of meer verdwenen. Er mag meer bloot in boek, plaat en op de film, ook begint
het zgn. voorechtelijk geslachtsverkeer terrein te winnen. Maar dit alles heeft niet
meer kans op sexueel geluk gebracht. Niet alleen ontbreekt net als vroeger elke vorm
van erotische kultuur in het openbare lever, ook de sexualiteit van de enkeling laat
de oude vormen van verminking zien. De vrouw is nog steeds een sexpop (denk aan
de reclame) de man moet nog steeds de grote potente beschermer zijn (James Bond).
De opheffing van verschillende sexuele taboes wordt niet aangewend om het geluk
van de mens te vergroten, maar eerder om de konsumptie nog meer te verhogen.
(Denk aan de vele produkten die er op de markt worden gebracht om het lichaam
‘aantrekkelijk’ te maken). Zo houdt men de mensen voor dat als ze maar eenmaal
dit of dat geurtje of zeepje gebruiken, ze hun kans verhogen het ware geluk te vinden
en wordt het steeds moeilijker voor hen de ware oorzaak van hun ongeluk te
ontdekken. (Koop deze auto, met mooie vrouw op de folder en ook u mijnheer zult
een ‘mooie’ vrouw kunnen krijgen die u gelukkig maakt). Samengevat: Onze
maatschappij heeft mensen nodig, die zich min of meer persoonlijk verantwoordelijk
voelen voor hun geluk. Die bij mislukking en frustratie van hun leven dit aan zichzelf
zullen wijten. Zo wordt de mens misleid en door een schijnsexuele vrijheid
voorgehouden, dat als het hem nu nog niet lukt gelukkig te zijn het echt wel aan
hemzelf zal liggen.
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mini enquête
Freule Wttewaal van Stoetwegen (69)
kamerlid CHU
Vrouwen zijn wel gelijkwaardig aan de man, maar niet altijd gelijk. Vrouwen
krijgen kinderen, waardoor ze gebonden raken. Kreches helpen niet altijd, want veel
vrouwen willen zelf hun kinderen opvoeden. Dan raken ze achterop. Ik zeg ook vaak,
zorg dat je overal belangstelling voor blijft hebben, lees de kranten, anders raak je
uit het maatschappelijk leven. Ik ben niet getrouwd en kan volledig aan het
maatschappelijk leven deelnemen. Als je geen minderwaardigheidscomplex hebt
kan een vrouw zich tegenwoordig net zo ontplooien als een man. Het is niet meer
zo als vroeger toen er minachting voor een ongetrouwde vrouw bestond. In de
gemeenschap van de Kamer word ik beslist niet minder geacht dan wie dan ook. Om
Dolle Mina moet ik wel eens lachen. Het zijn schattige, jonge meisjes. Die Dolle
Mina-explosie vind ik merkwaardig. Natuurlijk moeten de taken beter verdeeld
worden, maar ik ken verschillende burgemeesters die met een schortje voor helpen
afwassen, omdat er geen personeel meer te krijgen is. Hoewel minder dan vroeger,
krijg ik nog wel eens brieven met als aanhef ‘Geachte Heren’. Die stuur ik terug met
de aantekening dat ik geen geachte heer ben. Te weinig vrouwen doen mee aan het
politieke leven, omdat zij bang zijn dan niet meer bij de mannen getapt to zijn.
Henriëtte van der Meer (48)
werkster
Er is wel maatschappelijk verschil tussen mannen en vrouwen, maar ik merk het
bij m'n eigen niet. Ik heb een vlotte omgang, onze generatie heeft zich wel aangepast.
Vooral bij de oudere generatie zijn de vrouwen ondergeschikt: ‘Ik moet gauw weg,
want de baas komt thuis.’
Dolle Mina is niet zo gek. Soms doen ze het wel een beetje overdreven. Mannen
zullen altijd wel anders blijven. Vrouwen hebben een lichamelijk gevoel voor
kinderen. Door zijn hormonen is de aard van een man anders. Dolle Mina wil graag
gelijkschakeling, maar de hoffelijkheid moet niet één worden. Je gaat een man niet
mee uit vragen, dat kan niet.
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4
Onze moraal of een rustige vertelling
Met innige blijdschap geven wij kennis van de geboorte van......
dochter/zoon
De rollen zijn verdeeld, het spel kan beginnen. Al bij de geboorte begint de splitsing
der sexen. De moeder heeft vaak op een dochter gehoopt, de vader op een zoon, of
omgekeerd. De moeder ziet zich haar dochter al opsieren met jurkjes en strikjes, de
vader ziet zichzelf al in gedachte spelen met zijn zoon en de trein. Of de moeder ziet
in een zoon al onbewust haar kleine, nieuwe minnaar en de vader ziet in zijn dochter
zijn kleine, eigen minnaresje. Onze maatschappij laat de vrouw de hoofdrol spelen,
tenminste tijdens de zwangerschap en de bevalling. In verwachting zijn wordt nog
steeds gezien als een ‘wonder’.
In het begin wordt het kind nog aanvaard als het kind of de baby, de rollen zijn
dan voor de zoon en dochter nog niet duidelijk verdeeld. Ze krijgen dezelfde
behandeling en dezelfde speeltjes in de wieg en de box. De scheiding begint naar
voren te komen, wanneer er wat werkelijk speelgoed gaat komen. Wanneer zo'n kind
een jaar of anderhalf of twee wordt komt de splitsing. Men vindt het tijd worden om
bij het meisje de verzorgende, moederlijke instincten op te roepen. De poppen, het
serviesje, het bezempje, de poppenwagen worden binnen haar speelveld geschoven.
De jongen begint duwtjes te krijgen in de richting van auto's en blokken; daarna volgt
voor de jongen het constructie-speelgoed als lego, mecano, sio, etc. Voor het meisje
wordt het tijd om ‘het vrouwtje’ in haar los te maken. Voor haar komen de
Barby-popjes met zeer uitgebreide glamour garderobe, de kleine haarföhn met
bijbehorende minikrullers etc. Naarmate de jongen ouder wordt, krijgt hij geleerd
dat tranen inhouden mannelijk is en huilen vrouwelijk. Het meisje dat zich verdedigt,
krijgt het stempel, ‘kattekop’, de jongen die zich verdedigt ‘flinkerd’ en ‘echte
jongen’. Van jongens wordt het ondeugend zijn geaccepteerd als iets wat er eenmaal
bij hoort en aantoont dat hij initiatief heeft. Want passief wordt in verband gebracht
met het meisje en niet met de jongen. Het kleine meisje volgt haar moeder en doet
precies wat zij doet. Een eenvoudige zaak, een kwestie van observeren, nadoen en
de schouderklopjes trots

Dolle Mina

30
incasseren. De jongen heeft het meestal veel moeilijker om zichzelf een plaats te
geven. Tenslotte is ook hij de hele dag omgeven door zijn moeder, maar hij zoekt
zijn identiteit via zijn vader, die de hele dag niet aanwezig is. Wanneer hij zijn vader
ziet, is dat 's ochtends voor deze naar het werkgaat. Die dan of gehaast is of achter
de ochtendkrant zijn door moeder aangebrachte ontbijt nuttigt. 's Avonds maakt het
jongetje zijn vader mee als een vermoeide of geirriteerde man. Omdat het voor hem
niet aantrekkelijk is om zich aan deze ochtend- en avond-man te spiegelen, zet hij
er iets voor in de plaats; het flink zijn, daar komt het op aan, daar krijgt hij ook de
goedkeuring van zijn ouders voor. Hij zet zich af tegen het vrouwelijke, door allerlei
extra toeren, zoals stoer doen, op school de gangmaker zijn, meisjes pesten. Dat is
voor hem de manier om ‘man te worden’, De opvoeding en het onderwijs werken
aan deze duidelijke rolverdeling helaas nog vaak extra mee. Voor de meisjes
handwerkles en priegelwerk of ze het leuk vinden of niet, voor de jongens
handenarbeid. Thuis wordt het rapport van de jongen ernstiger bestudeerd en
bekritiseerd dan dat van het meisje. Want de jongen moet later carrière maken, het
meisje is voorbestemd om de verzorgende taken in huis op zich te nemen. Studeren
en later doorstuderen op de universiteit is voor de jongen belangrijker, vindt men,
dan voor het meisje. Zij trouwt later toch en als ze goed uitkijkt misschien wel met
een jongen die wel gestudeerd heeft. Enkele cijfers over de studerende bevolking
wijzen het volgende uit:
Lage soc. ec. klasse: op 1000 kinderen - 1 student
Midden en hoge klasse: op 1000 kinderen - 164 studenten.
Middelbaar onderwijs:
85% uit hoge klasse
68% uit middenklasse
5% uit arbeidersklasse
Uit de arbeidersklasse verdwijnt 87% van de kinderen na het lager onderwijs naar
de LTS, de Huishoudschool en de Mavo.
Wanneer we in het kader van deze cijfers bedenken dat meisjes door hun opvoeding
nog meer uit het voortgezet onderwijs worden geweerd, dan arbeiderskinderen in
het algemeen, kunnen we de conclusie trekken dat meisjes uit arbeiderskringen dubbel
gedupeerd zijn!
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a. kweekscholen
of pedagogiese akademies, zo u wilt
Het is belangrijk om bij een basis als kweekschool, waar de toekomstige ‘opvoeders’
van onze kinderen gekweekt worden, stil te staan. Al heet het tegenwoordig geen
kweekschool maar pedagogische academie, aan de hele structuur ervan is niet veel
veranderd en het heeft nog net zo weinig te maken met pedagogiek als vroeger, toen
de studenten nog leerlingen werden genoemd en behandeld werden als onmondige
kinderen. Het blijft een opvoedingscentrum voor gezagsgetrouwe onderwijzers.
Nieuwlichters met afwijkende ideeën zijn erg onwelkom. Tenslotte hoopt men
door middel van een staf gezagsgetrouwe onderwijzers af te leveren, de volgende
generaties door hen even gezagsgetrouw te kunnen laten kneden, waardoor er weer
een volgende generatie van gezagsgetrouwe burgers ontstaat. Want ook zij moeten
in de spelregels van de maatschappij zonder pijn en moeite in te passen zijn, bruikbaar
zijn om de structuur van de maatschappij in stand te houden. Het spel waarin
vrouwtjes en mannetjes spelen, maar ieder met zijn vastgestelde vastomlijnde taken.
Voor de vrouw werd vastgesteld, dat verzorgingswerk, precisiewerk haar sterkste
punten zijn. De man kreeg de tank toebedeeld van het echte werk, de verantwoording,
het denkwerk.
De vrouw werd aangepraat dat ze voor dergelijke taken te geëmotioneerd was, dat
zij niet abstract kan denken, dat ze ook niet logisch zou kunnen redeneren. Wanneer
je het tegendeel van deze beweringen probeert waar to waken als vrouw, dan ‘staat’
het plotseling niet meer, dan is het onvrouwelijk. Presteert ze het dan toch nog om
dezelfde arbeid te verrichten als de man, dan wordt ze op haar vingers getikt door
middel van een lager loon dan dat van de man naast haar. Is het dan nog vreemd dat
een heleboel meisjes, door al deze tegenwerkingen en door het uitblijven van
aanmoedigingen en gelijke beloningen inderdaad al zeer vroeg leert te accepteren
haar tijd wat door te komen tot zij een geschikte huwelijkspartner heeft gevonden.
Ze gaat een paar jaar naar de huishoudschool, of een paar jaartjes werken op kantoor
of in de fabriek of misschien wordt ze kleuterverzorgster. Maar ze moet het werk
niet te serieus nemen, vindt men, want ze verspeelt al studerend en werkende aan
een carrière (die toch niet hoog komt) de mooiste jaren van haar leven. Waarmee
bedoeld wordt haar meest voordelige huwelijkskans jaren. Aan het feit dat er ook
vrouwen bestaan die graag werken, ook na hun huwelijk en daarvoor zelfs bereid
zijn om een dubbele taak, die van huisvrouw, echtgenoot, moeder en van
werkneemster op zich te nemen, wordt voorbij gegaan. Maar wanneer er behoefte is
aan goedkopere krachten in fabrie-
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ken etc., dan worden ze ineens weer tegemoet gekomen, dan worden er creches bij
de werkgelegenheden gecreëerd en spelen de advertenties hiermee slimme spelletjes
om de vrouwen uit hun huizen te lokken en zich aan te gaan melden voor baantjes,
waarvoor in de meeste gevallen zelfs geen gastarbeiders to vinden zijn.

b. sex moraal
De moraal wordt eigenlijk hoofdzakelijk in verband met sex gebracht. Wanneer het
woordje moraal valt denkt men automatisch aan sex. Moraal kan met sex te maken
hebben, maar moraal slaat in de éérste plaats op de onderlinge menselijke betrekkingen
en sex is daarvan een van de vele onderdelen. Maar in het algemeen wordt sex juist
buiten de menselijke relaties gesteld. Dit gebeurt zowel naar boven, waardoor de
bekende ‘reine vrouw op voetstuk’ is ontstaan - als naar beneden, de vrouw in de
goot, de hoer, de slet, etc. Juist in verband met sex wordt de bekende dubbele moraal
zo makkelijk gehanteerd en vaak voetstoots aangenomen. De man die veel vrouwen
in bed weet to praten is een potente kerel. Zijn vele avonturen pleiten voor zijn
mannelijkheid. Een vrouw die met veel mannen naar bed gaat, is een nymfomane
(een ziekelijk schepsel), want van nature zegt men de vrouw ‘monogaam’ to zijn en
de man ‘polygaam’. Zij zou zich meer aan een persoon kunnen binden. Het wordt
als normaal gezien dat een man meisjes naloopt, wanneer een vrouw dat doet wordt
ze meteen bestempeld met het etiket ‘slet’, ‘afgelikte boterham’, voor alles in en
voor niets deugend. Een jongen, die veel versiert, doet ervaring op, zegt men. Het
meisje dat meer jongens heeft, vergooit haar leven. Ook in het huwelijk zie je de
dubbele beoordeling van daden; de man maakt een slippertje, de vrouw in een
dergelijk geval begaat een misstap. Verder is de algemene opvatting dat een getrouwde
man die een slippertje maakt, niet beslist ook een slechte echtgenoot, vader hoeft te
zijn. Maar een vrouw die een ‘misstap begaat’ in haar huwelijk wordt meteen gezien
als niet deugende ‘echtgenote’, ‘moeder’. Wanneer op de TV een blote (blanke) borst
verschijnt, komen alle fatsoensrakkers in beroering. Worden er films vertoont, waarin
iedereen elkaar afmaakt, dan laten ze zich niet horen. Waar blijven deze moralisten
wanneer zij kunnen constateren, dat er op vele plaatsen volkerenmoord wordt
gepleegd?
SEX WORDT GEPLAATST BUITEN DE ONDERLINGE MENSELIJKE
BETREKKINGEN.
Sex wordt er boven geplaatst, op een voetstuk staat dan Moeder de Vrouw in dienst
van de Voortplanting. Van haar bedient de man zich om zich te voorzien van een
stamhouder. En sex
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wordt onder de normale menselijke betrekkingen geplaatst; sex wordt vereenzelvigd
met ‘vies’. Er wordt gesproken van een ‘gevallen’ vrouw, ooit van een ‘gevallen’
man gehoord? De vrouw is moeder of de vrouw is hoer in het bedrijf van de sexualiteit
zoals dat nu functioneert. Te weinig nog wordt de vrouw gezien als een gelijkwaardige
partner in de sexualiteit. Sexualiteit los van de voortplanting wordt nogal argwanend
bekeken. Ze maken het de vrouw gemakkelijk en prettiger om sex te beleven. Vooral
door het verschijnen van de pil is men bang dat hierdoor alle ‘normen’ opzij worden
gezet. Door de angst bij vrouwen om in verwachting te raken, kon men alles nog in
‘normale’ banen houden. Nu is het eind zoek, denkt men. Sex in verband met mànnen
is altijd minder met ‘moraal’ belast geweest. Andersom is een Man ook minder belast
met Sex. De man is in de eerste plaats man én mens. In vele talen betekent het woord
‘man’ dan ook: mannelijk wezen en Mens. Het woord ‘Mens’ wordt in verband met
vrouwen in meewarige betekenis gebruikt of in negatieve zin; ‘dat zielige mens
hiernaast’ en ‘dat akelige mens van tegenover’. Alles wat met sex te maken heeft
wordt gekoppeld aan moraal. Ook nu er stemmen opgaan voor legale abortus. Maar
wat te doen zolang dit nog niet legaal kan? Op naar de illegale aborteur, met de
nodige risico's en de hoge prijzen? Niet iedereen kan zich een reis naar Engeland
veroorloven. Niet iedereen heeft de nodige relaties en veel geld om het hier in
Nederland voor elkaar te krijgen. En weer is de sociaal economisch lagere klasse de
dupe. Het feit dat een vrouw de kinderen krijgt, legt een zware druk op haar in onze
maatschappij. Maar zou het niet veel beter zijn voor man en vrouw en kind wanneer
het kinderen krijgen niet langer meer een puur vrouwelijke aangelegenheid zou zijn?
Waarom is in onze maatschappij de man hierbij nog zo weinig betrokken? Men zegt
nog steeds: ‘Emmy is in verwachting en niet ‘Emmy en Frans zijn in verwachting
van een kind’. Gaat de man zijn medeplichtigheid dan niet verder dan zijn zaad, 9
maanden voor de geboorte? Het kan ook anders, Margaret Mead beschrijft in haar
boek ‘Seksualiteit en temperament’ (Uitg. Aula) dat er maatschappijen bestaan waar
de verantwoording van de man even groot is als die van de vrouw, o.a. een stam in
Nw. Gunea. Man en vrouw worden daar beiden geacht een even zware last te dragen.
Deze maatschappij wentelt dus niet de verantwoording helemaal op de schouders
van de vrouw. En juist in onze maatschappij waar dat wél gebeurt, doet men alle
mogelijke moeite om degene, die de verantwoordelijkheid heeft voor de volgende
generatie, zoveel mogelijk in vrijheid en ontplooiing en ontwikkelingskansen to
begrenzen. Logischer in onze maatschappij zou zijn, dat de opvoeding en ontwikkeling
juist voor de vrouw als belangrijk wordt beschouwd! Dat het meisje meer gestimuleerd
wordt om to gaan studeren. Zij moet een bredere opvoeding krij-
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gen dan nu het geval is. Ze krijgt de rol toebedeeld van de Alles-Verzorgende; in
huis het. gezin, buitenshuis het secretaressebaantje (zorgen voor de baas, de koffie,
de klanten, etc.) kinderverzorgster, bejaardenhulp, zieken- en dierenverzorging.
Kortom alles wat maar even een verzorgende functie heeft is voor haar speciaal
bestemd. Verder heeft de maatschappij het precisiewerk voor haar weggelegd, zoals
ponsmeisjes. Maar wanneer het precisiewerk beter betaalt en in meer aanzien staat,
dan wordt het toch weer typisch ‘mannenwerk’, denk aan chirurg, instrumentmakers
etc. Dan ineens is de haar opgeduwde aanleg voor precisiewerk kennelijk niet ver
genoeg reikend. Als je iemand van jongs af aan maar voorhoudt, dat die en die
eigenschappen specifiek zijn voor hem of haar, dat dat goed is en zo hoort, dan komt
men op den duur ertoe om dat voor waar aan to nemen, zeker als de andere
mogelijkheden geen betere mogelijkheden zijn. Vrouwen in prettige beroepen worden
niet graag ontslagen wegens huwelijk. Het meisje dat dag in dag uit snoepjes inpakt
bijvoorbeeld, zal daar be slist anders over denken. Daarom willen wij niet stellen dat
alle vrouwen moeten werken. Wel, dat alle vrouwen die dat wèl willen er de
mogelijkheden voor moeten hebben:
1. Goed en gelijkwaardig onderwijs voor jongens en meisjes.
2. Gratis creches.
3. Zelfstandige belasting heffing voor gehuwd werkenden(aftrek)
4. Gelijke lonen en gelijke promotiekansen.
5. Op gehuwd-werkende-vrouwen ingespeelde soepele werktijden.
6. Aangepaste winkeluren.
7. Schooluren, die corresponderen met de werktijden van het bedrijf.

Dolle Mina

36

mini enquête
Kolonel Bosschardt (56)
Leger des Heils
Mannen en vrouwen zijn wel volledig gelijkwaardig, maar iedereen heeft
verschillende taken en opdrachten te vervullen. God heeft een man en een vrouw
geschapen om elkaar aan te vullen. En dat heeft Hij toch niet voor niets gedaan. Zoals
er lichamelijke verschillen zijn, zijn die er ook qua struktuur en karakter. Het meest
gangbare is toch wel dat een vrouw trouwt, stel dat er geen ongetrouwde overbleven,
dan zou je met je verzorgende beroepen blijven zitten. In het Leger ligt het gunstig,
wij hebben gelijke kansen en rechten. Hoewel men, als er een direkteur gekozen
moet worden, voor een tehuis voor ongehuwde moeders een vrouw kiest en voor een
jongenstehuis eerder een man. Dat is in het belang van deze mensen. Iets anders is
dat ik het minder beschaafd vind als een vrouw (vooral een oudere) rookt dan een
man. Ik weet niet waarom, dat is gevoelsmatig, ik ben daar zo in opgegroeid.
Ik ken de doelstellingen van Dolle Mina niet, maar wat ik ervan uit de kranten
gelezen heb, vind ik die extreme, sensationele aanpak jammer. Maar ik kan er nog
geen oordeel over geven, want je kunt van het Leger des Heils ook niet zeggen, dat
het een groepje vrouwen is dat op straat staat te zingen.
Haya van Someren (43)
voorzitster VVD
Ik ben het er niet mee eens dat er maatschappelijk verschil bestaat tussen mannen
en vrouwen. Ik dacht dat we als gelijken geboren worden. In de Nederlandse grondwet
worden we gelijk behandeld, dus geldt dat ook voor het maatschappelijk leven.
In mijn omgeving ben ik bevoorrecht. Als eerste vrouwelijke voorzitter van een
politieke partij merk ik niets van vooroordelen. Maar met name in de conventionele
kringen worden veel vrouwen niet voor vol aangezien. Ik kreeg gisteren een brief
van een 83-jarige man, die mij voor hoer uitmaakte, omdat ik een publieke functie
vervul. Ik geloof dat het meer een generatiekwestie is, bij jonge mannen leven deze
vooroordelen niet.
Van Dolle Mina vind ik vooral het ludieke element erg belangrijk. Juffrouw Klompé
en ik schreeuwen al jaren onze kelen schor, dat de vrouwen moeten meepraten,
meedenken, meedoen en zich niet in een hoekje moeten laten drukken. Dolle Mina
ondersteunt dit betoog, maar brengt het wat speelser en nu trekt het veel meer
aandacht.
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5
Wat te doen?
Willen we in de toekomst effektief aktie blijven voeren dan is het belangrijk
dat we nagaan hoe andere groepen en organisaties hun akties organiseren.
Uit de vorige hoofdstukken kunnen we de konklusie trekken, dat willen
we werkelijk iets bereiken, we in tegenstelling tot de meeste
vrouwen-organisaties, ons werkelijk aktief zullen moeten gaan bezighouden
met de problemen van vrouwen en daardoor ook uiteraard andere groepen,
die het meest sociaal achtergesteld zijn. Daarom zullen we beginnen een
aantal akties te beschrijven van zulke groepen. Daarna zullen we nagaan
wat ‘Dolle Mina’ tot nu toe voor akties heeft gevoerd en wat de uitwerking
daarvan is geweest.
In de arbeidersgezinnen, waar het nog maar al te vaak voorkomt dat het inkomen
van de man niet hoger ligt dan ƒ 125 (ongeschoolde arbeider) en ƒ 175 (geschoolde
arbeider)is het, wanneer je de kinderen een goede opvoeding wilt geven, noodzakelijk
dat de vrouw ook gaat werken. We kunnen het beslist geen luxe meer noemen als
ouders uit de arbeidersklasse een auto willen aanschaffen om in het weekend met
hun kinderen naar buiten te gaan; vooral in de grote steden waar de woningnood nog
steeds probleem nummer één is en waar het geen uitzondering is dat men met zes
kinderen op drie kamers woont. Bovendien, als de ouders hun kinderen nog verder
willen laten leren zijn daar kosten aan verbonden, die niet door het loon van de man
alleen gedekt kunnen worden. Niet alleen het schoolgeld, maar ook werkweken,
feestjes, clubs en sportdagen moeten betaald worden. En voor de mensen uit de
dorpen en kleine steden komen daar ook nog vaak reiskosten bij. Als de vrouw nu
door de nood gedwongen moet gaan werken, of om de een of andere reden wil gaan
werken, komt ze voor de volgende problemen te staan:
1. Ze merkt dat ze in veel gevallen voor hetzelfde werk minder uitbetaald krijgt
dan haar mannelijke kollega. En
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van dit inkomen blijft nog bijzonder weinig over ook, omdat het voor de
belastingen bij het inkomen van haar man opgeteld wordt. Er wordt geen
rekening gehouden met het aantal arbeidsuren dat er voor dit loon gewerkt is.
2. Ze wordt in haar bewegingsvrijheid belemmerd doordat er op de lagere school
voor de kinderen meestal geen gelegenheid is om over te blijven.
Verder zijn er veel to weinig kreches en als ze er al zijn, zijn de kosten to hoog en
bovendien laat de kwaliteit ook nogal eens wat te wensen over. Dan moet na het
werk het hele huishouden nog gedaan worden omdat de meeste mensen niet in staat
zijn een werkster of dienstmeisje te betalen.
Doordat de vrouwen - emancipatiebewegingen tot nu toe geen klasse-analyse vooraf
lieten gaan aan hun akties richtten ze zich automaties op de klasse waaruit ze zelf
voortkwamen dwz in het gunstigste geval de middenklasse maar meestal de hoogste
klasse.
Als we niet dezelfde fout willen maken dan moeten we bij het bepalen van onze
strategie duidelijk onderscheiden welke maatschappelijke faktoren de oorzaken zijn
van verschillende problemen.
Dit zal bepalen met wie en waar we een bepaalde aktie het effektiefste kunnen
voeren.
Bv als we een loonaktie willen voeren moeten we dat als fabrieksarbeidsters in de
fabriek doen.
Andere specifieke arbeidsterreinen zijn: warenhuizen, kantoren, wijken, en scholen.

a. wat er gedaan is
de fabriek
Als je effektief aktie wilt voeren voor gelijk loon, moet je dit in de fabriek zelf doen.
Dit hebben de meisjes van Champs-Clarck duidelijk laten zien. In september '69
hadden de 25 mannelijke arbeiders van de sigarenfabriek Champ-Clarck in
Nieuwe-Pekela een tientje opslag gekregen. En de meisjes niet. Doordat een van de
mannen zijn mond voorbij praatte, kwamen de meisjes daar achter, welliswaar pas
in december. Toen de direktie weigerde ook de meisjes een tientje opslag te geven
besloten de arbeidsters aktie te gaan voeren. Omdat ze hier nog weinig ervaring in
hadden zijn ze naar het aktie-kommittee in Oude-Pekela gegaan, dat men in stand
heeft gehouden na de staking in strokarton in de herfst van '69.
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Op aanraden van dit kommittee zijn de arbeidsters toen nog eenmaal met de direktie
over het tientje opslag gaan praten. Het tientje werd hen echter. glashard geweigerd.
Daarop besloten ze to gaan staken. Het NVV zag hier aanvankelijk niets in, zodat
de meisjes genoodzaakt waren de staking zelf te organiseren met behulp van het
aktie-kommittee in Oude-Pekela.
Er werden stakingspiketten gevormd, die elke ochtend vroeg bij de fabriek postten,
om de mannelijke kollega's ervan to overtuigen solidair met ze te zijn en het werk
ook neer te leggen. Dit is tenslotte ook gelukt.
De staaksters wisten grote bekendheid te geven aan hun aktie, doordat ze veelvuldig
vergaderingen hielden in het plaatselijke kafé en doordat zijzelf en sympatisanten
met intekenlijsten rondgingen.
Het resultaat hiervan was dat niemand- er meer voor voelde om hun plaats in de
fabriek in te nemen (de direktie had namelijk een advertentie geplaatst in de
Winschoter Courant voor nieuw vrouwelijk personeel) en dat stakingsleidster Lena
Smits. 80% van het weekloon kon uitbetalen aan de staaksters.
Na vier weken van harde strijd ging de direktie door de knieen en kregen de meisjes
hun tientje opslag.
Verder moest de direktie ook een andere eis van de meisjes inwilligen, namelijk
een vertegenwoordiging in de ondernemingsraad. Daarvoor bestond deze alleen uit
mannen.
Doordat de meisjes duidelijk hun gezamelijke belangen zagen en daarom een front
vormden kon de aktie slagen.
Aanleiding tot stakingen kunnen ook zijn: bedrijfsongevallen aard van de produkten
(zoals bv in Belgie gebeurd is in de oorlogsindustrie) en ontslag van een collega.
Ook als men zelf niet op de fabriek werkt kan men toch een aktieve rol spelen in
de akties voor de belangen van de arbeiders op de fabriek. Een voorbeeld hiervan
gaven de vrouwen van de Verblifa arbeiders.
Direkt na het bericht dat de blikfabrieken van Thomassen en Drijver in Krommenie,
Dordrecht en Utrecht gesloten zouden worden, terwijl de fabriek kort tevoren nog
had geadverteerd wegens toenemende plaatsingmogenlijkheden, organiseerden de
vrouwen van de Verblifa arbeiders een grote protestdemonstratie.
Hiervoor had men een manifest gemaakt en dit bij de fabriekspoort en huis aan
huis verspreid.
Ook bood men de burgemeester een petitie aan tot ongedaanmaking van de sluiting
van de fabriek.
Niet alleen in fabrieken maar ook in warenhuizen zijn akties gevoerd om een einde
te maken aan het lage loon en de
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slechte werkomstandigheden.
Zo staakten enkele maanden geleden de verkoopsters van eer groot warenhuis in
Napels omdat ze er genoeg van hadden de hele dag voor een hongerloon met een
vriendelijke lack voor iedereen klaar te staan.
Het voemen van een front is een voorwaarde om een aktie te laten slagen, of het
nu in een fabriek, een warenhuis, een hotel of een kantoor is.

de wijk
Dit is het aangewezen terrein voor akties op het gebied van de woonsituatie, kreches,
overblijfgelegenheid, grootte van de klassen en speelplaatsen, om de
niet-georganiseerde groep van huisvrouwen te bereiken.
Aparte werkgroepen kunnen deze verschillende problemen op zich nemen.
Zo kan een groep zich bezig houden met het opzetten van kreches. Dit kan het
beste per wijk gebeuren, omdat de ouders dan het gemakkelijkste kontakt met elkaar
kunnen onderhouden. Ze kunnen dan samen bepalen hoe de kinderen in de kreche
worden opgevoed en verder in geregelde bijeen komsten de ontwikkelingen in de
kreche bespreken. Een andere groep kan zich bezig houden met de scholen, dwz dat
ervoor gezorgd wordt dat er overblijfgelegenheid komt voor de kinderen in verband
met werkende moeders.
Een ander belangrijk probleem op de lagere scholen zijn de te grote klassen. De grote
klassen zijn er de oorzaak van dat kinderen te weinig aandacht krijgen zodat ze niet
alleen onnodig blijven. zitten maar soms zelfs naar de BLO worden gestuurd.
Een voorbeeld van hoe men aktie kan voeren om een dergelijk probleem op te
lossen, kan men vinden in Oude-Pekela. Hier was een eerste klas van 45 leerlingen.
Een gedeelte va de kinderen kon niet meekomen. Een aktie-kommittee van ouders
is toen naar de burgemeester gegaan en heeft gevraa om een ekstra onderwijzer. De
burgemeester verklaarde, da daar gees geld voor was.
Het aktie-kommitte nam hier geen genoegen mee.
Ook ouders, die tot nu toe niet aktief bij de aktie betrokken waren geweest, vonden
deze opgave van reden te gek.
Iedereen was het erover eens dat juist voor het onderwijs veel geld uitgetrokken
moest worden. Zo breidde het aktiekommittee zich uit en werd de druk op het
gemeentebestuur zo groot, dat het moest toegeven aan de eis. Er kwam een
onderwijzer, die een klein klasje kreeg van kinderen, die eerst niet goed mee konden
komen. Het resultaat was dat ze door de ekstra aandacht, die er aan hen besteed werd
na ve
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loop van tijd geen bijzondere moeite meer hadden met het leerprogramma.
Een andere vorm van organisatie in buurt-kommittees kan betrekking hebben op
de toestand waarin de woningen zich bevinden en de hoge huren die daar vaak voor
betaald moeten worden. Zo werd er door het huurders-kommittee Amsterdam-West
bij de huurverhoging van april '69 een suksesvolle aktie gevoerd. Men is begonnen
in de wijk zelf advies-buro's op te richten, waa veel openbare informatiebijeenkomsten
werden gehouden.
Ook werd er een krant uitgegeven waarin uiteen gezet werd welke rechten de
huurders hebben bij vrijwillige huurverhoging en hoe ze daarvan gebruik kunnen
maken.
Men waarschuwde de huurders niet opzij te gaan voor intimidatie-pogingen van
de huisbaas. Deze wilde doen voorkomen alsof het hier verplichte huurverhoging
betrof.
Het huur-kommittee hielp de mensen bij het schrijven van protesten. Hierbij speelde
vooral het onderhoud van de woningen door de huisbaas een belangrijke: rol.
Verder werd er een grote demonstratie georganiseerd waaraan het merendeel van
de buurtbewoners deel nam. Het resultaat van dit alles was dat in Amsterdam de
huren van de gemeente woningen niet zijn gestegen en dat de Federatie van
Woningbouwverenigingen heeft geadviseerd de huren niet te verhogen en het besluit
van de minister naast zich neer te leggen.
Juist door het eensgezinde optreden van de huurders en de goede organisatie kon
de aktie een dergelijk resultaat hebben. Akties op dit gebied zullen de komende jaren
dringend noodza-a-kelijk blijven omdat de regering van plan is voor onbepaalde tijd
door te gaan met een jaarlijkse huurverhoging.
Weer andere groepen kunnen aktie voeren voor veilige speelplaatsen, buurthuizen,
zwembaden enz. Om de buurtakties zo effektief mogenlijk te voeren is het
noodzakelijk zoveel mogenlijk mensen uit de buurt aktief te betrekken bij de
werkgroepen. Dit kan door het regelmatig organiseren van informatieavonden van
de verschillende groepen samen, Om op de hoogte te blijven van elkaars aktiviteiten
kunnen er ook gemeenschappelijke vergaderingen belegd worden. Zo kan men elkaar
in de aktie steunen. Een coordinatiegroep kan pamfletten verspreiden in de buurt,
waarop de werkzaamheden van de groepen uiteen worden gezet.

de scholen
Hierbij moet in de eerste plaats gedacht worden aan speciale vrouwenopleidingen
zoals die voor kinderverzorgster en kleuterleidster en de huishoudscholen.
Het is niet toevallig, dat juist de scholen die opleiden tot
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verzorgende beroepen, meisjesscholen zijn.
De rol en het idee die er over de taakverdeling tussen man en vrouw bestaat wordt
hier nog eens ekstra bevestigd.
Alles wat met kinderen en huishouding te makes heeft wordt op de schouders van
de vrouw afgewenteld.
Het wordt als vanzelfsprekend aangenomen dat de vrouw voor deze taken wel het
geschikst moet zijn terwijl men uit de geschiedenis kan leren, dat deze rol van de
vrouw ontstaan is met de ontwikkeling van de klasse maatschappij.
In de opleidingen wordt de schijn gewekt alsof de problemen die zich voordoen
bij het opvoeden van kinderen en de problemen die in het gezin ontstaan los zouden
staan van het geheel van de maatschappij.
Een slechte woonsituatie by is vaak een belangrijke oorzaak van moeilijkheden
in het gezin. De oplossing wordt dan gezocht binnen het gezin terwijl die juist gezocht
zou moeten worden in het kader van het woningbouwbeleid.
Aan dit soort verband tussen gezin en maatschappij wordt geen aandacht besteed
op de meisjesscholen.
Weinige meisjes zijn nog op het idee gekomen om hiertegen te protesteren, omdat
er altijd gesuggereerd is dat ze niet intelligent genoeg zouden zijn dingen te doen en
te leren die buiten de sfeer van het gezin vallen. En in de praktijk blijkt dat menses
zich vaak aanpassen aan wat van ze verwacht wordt. Dit bleek bv toes een groep
mensen in Geuzenveld (Amsterdam) het iniatief nam gratis engelse les te geven aan
jongens en meisjes in die buurt. Hun was ook verteld dat ze voor zoiets wel te dom
zouden zijn. Toen men hen echter ervan had overtuigd dat ze dat wel konden bleek
dan ook dat ze na een jaar engelse les al behoorlijk engels konden spreken en verstaan.
Steeds meer meisjes raken ervan overtuigd dat ook zij meer moeten weten van de
situatie buiten het kader van het gezin. Als je wilt dat dit op je school verwezenlijkt
wordt, is het noodzakelijk om je te verenigen met een groep je eisen naar voren te
brengen.
Zo maakten een groep leerlingen van een kinderverzorgstersopleiding in het Zuiden
van het land een pamflet met eisen met betrekking tot de inhoud van de opleiding
om deze aan hun medeleerlingen duidelijk te maken.
Daarna konden ze dan ook uit naam van een grote groep naar de direktie van de
school gaan. Nu worden de mogenlijkheden bekeken om maatschappijleer en een
buitenlandse taal in het rooster op te nemen en het onderwijs in opvoedkunde uit te
breiden. Om bij een dergelijke aktie werkelijk sterk te staan is het aan te raden om
ook, kontakt op te nemen met andere scholen. Je kan dan de ervaringen van anderen
gebruiken om
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je aktie zo effektief mogenlijk te voeren, In Amsterdam is er een organisatie, die de
akties op verschillende soorten scholen probeert to coördineren, het onderwijsfront.

b. dit is het begin ......
Nog niet zo heel lang geleden kwamen we bij elkaar. Dert ig mensen of iets meer,
uit verschillende groepen. Met genoeg verschil van mening. Met een iets te grote
bekendheid met elkaar maar met een gemeenschappelijk plan, namelijk aktie. Aktie
met als uitgangspunt de positie van de vrouw in de huidige maatschappij. Een positie
die nauw verbonden is met de hele bestaande struktuur.
Op 31 januari van dit jaar heeft mevrouw Marga Klompé minister van CRM verklaard
voor een gehoor van Katholieke vrouwen, althans zo stond het in de krant: ‘Er is in
de nederlandse wet geen artikel waarin achterstelling van de vrouw te vinden is. Er
is dus geen sprake van diskriminatie. Er bestaat echter wel vóóroordeel. We moeten
mild zijn en met gegeduld te werk gaan.’
De week daardoor waren dertig mensen, die zich ‘Dolle Mina’ noemden mild en
geduldig bezig geweest in de straten van Amsterdam met akties. Naar aanleiding
daarvan was ‘Dolle Mina’ elke dag in de pers, iedere dag groeide het aantal leden.
Er kwamen uitnodigingen uit het hele land om lezingen te houden. En dat terwijl
‘Dolle Mina’ pas anderhalve maand bestond. Er waren al verenigingen die zich bezig
hielden met de ‘emancipatie’ van de vrouw.
Die verenigingen hadden besturen, statuten, huishoudelijke reglementen,
kontaktorganen enz.
Man-Vrouw-Maatschappij bv had 800 leden.
Maar toch hebben deze verenigingen in hun hele bestaan niet zoveel publiciteit
en reakties opgeroepen als ‘Dolle Mina’ in die eerste week, ‘Dolle Mina’ wist in een
klap heel Nederland te bereiken en niet alleen de intellectuele, academies gevormde
vrouwen, maar ook veel huismoeders.
We kunnen hier misschien uit konkluderen, dat de vrouwen, die ‘Dolle Mina’
heeft weten te interesseren hun positie ook ervaren zoals ‘Dolle Mina’ die heeft
afgeschilderd.
De akties brachten een schok van herkenning.
Bovendien komt kritiek in een ludieke vorm minder hard aan en is daardoor eerder
acceptabel, maar ook vrijblijvender.
De politieke vaagheid van de akties droeg hier ook toe bij. Daaruit is een groot
gedeelte van het sukses van ‘Dolle Mina’
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te verklaren. De grote aandacht die er in de nieuwsmedia aan ‘Dolle Mina’ wordt
besteed, hoeft ons niet zo to verbazen. De reakties in de pers zijn te vergelijken met
die op de eerste kommunes in Berlijn; ook daar was de achtergrond informatie miniem
en beet men zich vast op de uiterlijke aspekten en het sekselement.
‘Dolle Mina’ begon met wat genoemd wordt ‘Ludieke’ akties, al was nu juist de
eerste aktie dat niet. De bestorming van Nijenrode was een ‘harde’ aktie.

nijenrode
Nijenrode is een lief kasteeltje aan de Vecht. In die luisterrijke omgeving studeren
allemaal nette jongetjes (meisjes worden tot nu toe niet toegelaten, ook al is men bij
de wet verplicht meisjes wel tot de opleiding toe te laten) die straks de topposities
in de maatschappij (handel, industrie) denken to krijgen.
Niet alle jongetjes zullen zo hoog opklimmen, per slot van rekening moet een
ondernemer of manager eerst laten blijken dat hij echt mannelijk
doorzettingsvermogen en initiatief heeft. De bazen van morgen moeten net als die
van gisteren kerels zijn. ‘Dolle Mina’ viel dan ook niet alleen het kasteel aan omdat
er geen meisjes werden toegelaten maar ook om aan to tonen dat een wettelijke
gelijkberechting in de praktijk geen garantie is voor werkelijke gelijkberechting.
Bij Nijenrode blijkt dat er geen maatregelen worden genomen door onze regering
als de wet op dit terrein ontdoken wordt. Bij de aktie merkte ‘Dolle Mina’ wat voor
een mannelijk bolwerk Nijenrode wel was;
Nijenrodiaan I:

‘Jullie moeten nu weg gaan, maar jullie
mogen wel vanavond op het feest
komen(!)’

Nijenrodiaan II:

‘Ja, zie je: eliteschool, van oudsher al zo.’

Dolle Mina:

‘meisjes horen niet tot de elite?’

Nijenrodiaan:

‘de docentenraad heeft al besloten dat in
1971 meisjes..... ... U komt dus voor
niets’

En dus werden in 1970 de meisjes letterlijk de kasteeltrap afgedonderd.
Perskonferentie 's middags
‘.... Willen jullie dan zelfs niet meer in je jas geholpen worden? ....Volledige
gelijkschakeling? ....Maar er zijn toch biologiese verschillen met konsekwenties op
het geestelijke vlak! ....Kijk maar naar de dierenwereld, daar zijn de mannetjes ook
haantje de voorste. Verschillen zijn er en die zitten al in de chromosomen...’
Mannen hebben chromosomen en vrouwen hebben chromosoopjes.
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stadhuis
zaterdag 24 januari
Een vrouw begaat een huwelijk, ze is zo lief mogelijk gekleed. Dit is haar dag.
Een rij dolle. minaas staat voor haar en skandeert: ‘maar wie haalt het haardotje uit
de gootsteen?’ De bruidegom roept ‘ik’.
Een vrouw van middelbare leeftijd, een boodschappentas in de hand zegt: ‘Ach
flauwe kul, laat mijn man nou ook maar in zijn waarde’. Maar wat betekent haar
eigen waarde? ‘Dwaasheid’, zegt ze, ‘omdat al die mannen akties houden, moeten
zij ook zo nodig met protest komen’.
Dolle Mina: ‘Vindt U huishouden dan zo leuk?’
‘Nee, maar het moet toch gedaan worden. En de man heeft toch ook zijn werk!
Als een bootwerker 's avonds thuiskomt, moet hij dan ook nog eens.....’
Die vrouw had in zeker opzicht gelijk, maar de zaak is daar- mee nog niet afgedaan.

urinoirs en nafluiten
Met roze linten bonden we krullen dicht en plakten er pamfletten op. Vijftig jaar
geleden streden vrouwenorganisaties voor algemeen kiesrecht. ‘Dolle Mina’ strijdt
in 1970 nog voor algemeen kiesrecht.
Op straat werden mannen nagefloten, al hun heerlijkheden breeduit besproken.
We wilder er alleen maar mee laten merken wat voor een ervaring dat is. To gek, dat
dit een manier moet zijn om kontakt te leggen of om waardering te uiten. nog afgezien
van het al dan niet bestaan van een jagersinstinkt, Waar dan natuurlijk
eenprooi-instinkt tegenover zou moeten staan.

boxen op het beursplein
Voor het eerst die dag veel vriendelijke belangstelling. ‘Ik ben het met jullie eens....Ja,
die kreches moesten er meer komen.....’
Ze komen er mevrouw, als u mee wilt werken. De politie deed niets anders dan
glimlachen.
De politie glimlachte, burgemeester Samkalden glimlachte, minister Klompé
glimlachte, en ze lieten alles zoals het was. Het is belangrijk dat Dolle Mina nu niet
op het nivo van de ludieke aktie blijft staan. Het moet duidelijk worden, dat de
bevrijding van de vrouw (en ook die van de man) een heel andere
maatschappijstruktuur vereist. We zullen dus moeten. aantonen, dat de positie van
de vrouw in doze maatschappij niet het gevolg is van haar ‘natuur’ maar dat die
positie een aspekt is van de machtsverhoudingen in doze maatschappij.
Er is in de geschiedenis een periode geweest, die veel langer
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heeft geduurd dan de tijd die we nu kunnen als westerse ‘beschaving’. En in die tijd
draaide de maatschappij om de vrouw, en niet om de man.
Er wordt ons voorgehouden, dat de vrouw altijd ‘Tweede Sekse’ is geweest. De
rol van de vrouw in vroeger tijden is altijd voor ons verborgen gehouden.
Het was de vrouw die de landbouw, de bouwkunst en het vervaardigen van
gereedschap uitvond, die het eerste van wilde dieren huisdieren maakte, terwijl de
primitieve man, die lange periodes op jacht ging geisoleerd was van de gemeenschap.
Die periode die duizenden jaren duurde eindigde niet doordat een essentiele ‘natuur’
herrees in de vrouwen maar door de ontwikkeling van de klassenmaatschappij.
Het hoofdkenmerk van deze klassenmaatschappij is het privé bezit van de
produktiemiddelen en het benutten daarvan.
Ten gunste van degene die deze produktiemiddelen bezitten en niet ten gunste van
de grootste klasse, de arbeidersklasse. Daarom moeten we ons vooral richten op de
belangen van de vrouwen uit de arbeidersklasse en moeten we eon strijd voeren om
de maatschappij zo te veranderen dat er helemaal geen lagen of klassen meer bestaan.
Pas dan zal de bevrijding, de werkelijke emancipatie een kans hebben. Dit betekent
niet dat we geen ludieke akties meer kunnen voeren tenzij die akties duidelijk kunnen
maken wat we willen en als we die mensen ermee kunnen bereiken op wie we ons
willen richten. Minister Klompé mag dan nog wel om deze ludieke akties glimlachen,
maar we moeten ervoor zorgen dat ze dat doet als eon boerin die kiespijn heeft.
Trouw 31 januari
‘Ik wil Dolle Mina niet ontmoedigen, maar mij bekruipt wel het verlammende gevoel
dat de emancipatie van de gekleurde volken eerder voltooid zal zijn dan die van de
vrouwen. De reakties van deze week op Dolle Mina voorspelden weinig goeds. Een
zich aandienende emancipatiebeweging dient in eerste instantie wrevel en ergernis
op te roepen bij de heersende machten, in dit geval de mannen. Dit is helaas niet
geschied. Vanuit een superieure vanzelfsprekendheid hebben vrijwel alle mij bekende
mannen er geamuseerd kennis van genomen’.
‘Ik maak me sterk dat Dolle Mina op het zwaarste verzet zal stuiten bij vrouwen
die het zo wel mooi vinden. Een normaal beeld trouwens bij alle
emancipatiebewegingen. Er waren ook slaven te vinden die best tevreden waren met
hun lot. Meer vrijheid is helemaal niet zo leuk voor iedereen (sic, Dolle Mina). Toch
moet Dolle Mina maar doorzetten,
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meen ik. De onbeweeglijkheid van de maatschappij is voor een niet onbelangrijk
deel het gevolg van de uitschakeling bij vele akties van de vrouw. Eerst maakt een
man een vrouw (financieel) van hem afhankelijk; daarna moet hij om zijn (kwetsbaar
gezin) denken en wordt zelf slaaf van een verkeerde maatschappij’. Tot zover Flex
in Trouw.
Hij heeft gelijk als hij beweert dat onze akties eigenlijk te zachtaardig, te ludiek
zijn. Maar Dolle Mina ziet niet de mannen als heersende machten. Voor Dolle Mina
zijn de onderdrukkers degenen die een maatschappij in stand willen houden, waar
überhaupt groepen gediskrimineerd worden. Tegen deze machten moet Dolle Mina
zich dan ook opstellen. Een verdere uitwerking van een van de argumenten van Flex
geeft Hans Vervoort in het Amsterdamse studentenweekblad P.C.
‘Ik ben overigens bang dat de dolle mina's bij de vrouwen uit de zogeheten
volksklassen weinig sukses zullen hebben. Voor hen is het huwelijk en het huishouden
de ware bevrijding die door Dolle Mina zo gepropageerd wordt. Het is namelijk niet
moeilijk te kiezen tussen het inpakken van zuurtjes van 8 tot 5 of het bijhouden van
de huishouding. Het is allebei sleurwerk, maar in het laatste geval ben je tenminste
nog je eigen baas, je kunt rondlopen, je mag roken, wanneer je wilt, en je kunt je
eigen tijd indelen.’
Hans Vervoort geeft terecht kritiek op het ludieke karakter van Dolle Mina, wanneer
hij zegt: ‘Er moet iemand geweest zijn, die aan de akties van Dolle Mina de term
ludiek verbonden heeft. Sindsdien hoor je voordurend in alle toonaarden dat dit zo'n
ludiek groepje is en dat is identiek met “ongevaarlijk”. De autoriteiten zijn namelijk
niet dom en hebben hun lesje uit de provotijd wel geleerd’.
Ook hier zal Dolle Mina rekening mee moeten gaan houden.

c. wij gaan door met de strijd!
Als we de akties in het begin van dit hoofdstuk vergelijken met de akties die ‘Dolle
Mina’ tot nu toe heeft gevoerd kunnen we globaal de volgende onderscheiding maken:
De akties van Dolle Mina waren er tot nu toe vooral op gericht de aandacht op
bepaalde problemen te vestigen.
Door het voeren van het soort ‘ludieke akties’ komt men in de publiciteit en schept
zo de mogenlijkheid zoveel mogenlijk mensen en groepen te bereiken.
Dit soort akties noemt men ook wel exemplariese akties, dwz akties die het
uitgangspunt kunnen vormen voor een meer massaal protest tegen bestaande
misstanden.
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Een exemplariese aktie wil de mensen aantonen, dat ze met bepaalde misstanden
geen genoegen hoeven te nemen.
Het tweede soort akties dat in het hoofdstuk geschreven wordt zijn akties die er
meer op gericht zijn direkt een bepaalde eis te verwezenlijken (bv loonsverhoging)
of iets waar men door bedreigd wordt tegen te houden (huurverhoging, verhoging
van kreche-geld).
Dolle Mina heeft de aandacht weten te richten op bepaalde bestaande
mistoestanden. Hoewel hiermee doorgegaan moet worden, wordt het ook tijd om
akties op zeer konkrete punten te gaan voeren (kreches, gelijk loon voor gelijk werk
enz).
Het is niet mogenlijk één soort aktiemodel te beschrijven waaraan Dolle Mina
voor het voeren van allerlei soorten akties iets heeft. Het hangt van de aard van het
konkrete aktiepunt of en van de plaats waar de altie gevoerd moot worden. Daarom
zullen we een aantal verschillende soorten aktie bij de kop nemen en aan de hand
hiervan proberen aan te tonen wat de taak van Dolle Mina hierbij kan zijn.

de fabriek
Wat kan Dolle Mina doen als er in een fabriek de aanzet bestaat om een aktie te
voeren (bv voor het recht voor vrouwen om net als de mannen onder het werk te
roken, gelijk loon, medebeslissingsrecht enz)?
Hierbij kunnen we misschien eon voorbeeld nemen aan een aantal studenten, die
ten tijde van de strokartonstaking in Oude-Pekela hebben geprobeerd iets voor de
stakende arbeiders te doen.
De studenten zijn naar de plaats gegaan waar de vergaderingen waren en hebben
aan het aktie-kommittee gevraagd wat ze voor de stakers konden doen. De stakers
hadden geld nodig voor de stakingskas en de studenten zijn dan ook met steunlijsten
langs de dour gegaan en hebben geld op de universiteit opgehaald.
Ook wilden de arbeiders graag informatie hebben over de situatie van de fabrieken
aldaar.
Omdat de studenten doze informatie gemakkelijker konden verzamelen dan de
arbeiders zelf hebben ze eon werkgroep gevormd en tenslotte een boekje geschreven
(honderd jaar uitbuiting in de strokarton) waaraan de arbeiders bij het voeren van
verdere strijd misschien iets zullen hebben. Dit zou ook de taak van Dolle Mina bij
eon konflikt in de fabriek moeten zijn.
Als het om eon staking gaat is het van het grootste belang dat Dolle Mina probeert
hier zoveel mogenlijk bekendheid aan to geven door middel van pamfletten enz.
Ook kunnen stencilmachines, vergaderruimten enz ter beschikking worden gesteld
als dat nodig blijkt to zijn.
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Het is bij dergelijke akties echter erg belangrijk, dat de aktie-groep van Dolle Mina
niet gaat proberen to vertellen hoe het allemaal moet gebeuren en vooral niet probeert
de leiding over to nemen, want daar bestaat over het algemeen geen enkele behoefte
aan.
Verder is het belangrijk dat er kontakt wordt opgenomen met andere groepen om
to proberen landelijk op grote schaal steun to verlenen.

de wijk
Bij het organiseren van akties in de wijk kan de rol van ‘Dolle Mina’ veel aktiever
zijn.
In Amsterdam (maar dit geldt voor alle steden) bestaat er een groep, die zich met
het probleem van kreches bezig houdt. Deze groep zou kunnen beginnen te
onderzoeken in welke wijk er het meeste behoefte bestaat aan kreches.
Er kunnen dan per wijk vergaderingen georganiseerd worden, waar de
buurtbewoners geinformeerd worden over het onderwerp waar het om gaat (in dit
geval kreches) en hier kunnen dan ook de mogenlijkheden worden besproken om
een kreche door de gemeente te laten openen. Het spreekt vanzelf, dat een vergadering
als bovengenoemd in de wijk aangekondigd kan worden door middel van affiches
en pamfletten, in de buurt waar dit betrekking op heeft.
Als er met een groep ouders in de betreffende buurt overeenstemming is bereikt,
komt het punt van de financiering aan bod. Een van de belangrijkste aktie-punten
van Dolle Mina is gratis kreches, dat betekent in dit konkrete geval dat het geld van
de gemeente moet komen.
Er zijn verschillende manieren om druk op het gemeentebestuur uit to oefenen:
1. het aanbieden van een petitie.
2. het organiseren van een demonstratie.
3. het bezetten van een of ander gebouw, dat met het desbetreffende aktiepunt to
maken heeft.
Bij al deze akties moet natuurlijk gebruik gemaakt worden van pamfletten en affiches,
om zo veel mogenlijk mensen voor de zaak te interesseren en om het publiek uit te
leggen waar het om gaat.
Niet alleen voor kreches, maar ook voor andere punten kan in de wijk gestreden
worden. Hier is namelijk een van de enige mogenlijkheden om de huisvrouw te
bereiken.
Een ander punt:
Dolle Minas, die naar lezingen gaan, moeten niet alleen proberen uit to leggen
wat Dolle Mina wil, waar moeten vooral op de konkrete werksituatie van de mensen
aansluiten. In verband hiermee is het noodzakelijk, dat de mensen zich
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praten. Het is best mogenlijk, dat Dolle Mina in de toekomst niet meer zo vaak in
de pers en op de TV te begroeten zal zijn, want er wordt gelachen om Dolle Mina
die WC's (krullen) dichtbinden, maar ervaringen van andere groepen hebben geleerd
dat dit lachen verdwijnt als de kleine aktie grote akties worden. En als ludieke akties,
akties voor sociale strijd worden, Dit wil echter niet zeggen dat Dolle Mina in de
toekomst alleen maar harde akties gaat voeren, het blijft namelijk noodzakelijk, dat
steeds meer mensen geinteresseerd raken in wat Dolle Mina wil en betrokken raken
bij wat Dolle Mina doet.
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mini enqueête
Corrie de Bruin (47)
prostituée
Nee, er bestaat geen maatschappelijk verschil tussen mannen en vrouwen. Dat
komt omdat de praktijk anders is dan de theorie. Iedereen heeft gelijke rechten en
gelijke plichten. De man zowel als de vrouw moet werken. Ik zou het wel anders
willen, maar het is onmogelijk dat een man alleen werkt. Hij kan dan meestal toch
niet genoeg verdienen om er een redelijk bestaan van te leiden. De Dolle Mina-acties
zijn wel geestig. Maar ik ben zelf al zo geëmancipeerd, dat ik het wel geestig, maar
nutteloos vind. De werkelijkheid is, dat ze veel lawaai willen maken, maar weinig
zorg besteden aan hun eigen bestaan. De hele vrijmakerij van de sex doet niet alleen
schade aan de business. Die vrijheid hoeft niet van boven af opgelegd te worden,
iedereen kan toch wel doen wat hij wil.
Gera van Goor (48)
psychiater
Mannen en vrouwen zijn allebei mensen en puur maatschappe lijk moet er dan
eigenlijk geen verschil zijn. Ikzelf zit in een bevoorrechte omgeving, onder artsen,
onderwijzers en leraren, die een beroep geleerd hebben waarvan het niets uitmaakt
of dat door een man of een vrouw beoefend wordt. Als arts heb ik niet minder kansen
gekregen dan mijn man. Maar in het algemeen valt het uit mijn praktijk op, dat de
vrouwen in het zakenmilieu het het moeilijkst hebben. Ze zijn wel capabel, maar
kunnen moeilijk carrière maken. Een heleboel mannen vinden het niet prettig een
vrouw als chef boven zich te hebben.
Een grove onrechtvaardigheid vind ik dat het lagere vrouwelijke personeel, bv op
kantoor, minder betaald krijgt dan de mannen die hetzelfde werk verrichten. Zij
hebben veel minder promotiekansen.
Dolle Mina is een aardige beweging, leuk dat jonge mensen ergens warm voor
kunnen lopen. Maar soms draven ze te ver door en zien ze de dingen te zwart,
waardoor ze onnodig de mensen tegen zich in nemen. Ze moeten niet uit het oog
verliezen, dat de biologische verschillen samenhangen met de psychische verschillen.
Ik geloof, dat het krijgen van een kind invloed uitoefent, omdat de vrouw het 9
maanden bij zich draagt. Je kunt proberen die man erin te betrekken, maar lichamelijk
staat hij er die maanden buiten. Je kunt niet om en om een kind krijgen.
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6
Bijlage
programma
Dolle Mina wil vrijheid en gelijkheid van de vrouw- en de man op het gebied van:
A. opvoeding
B. onderwijs
C. beroep en arbeid
D. de relatie vrouw-man, en relatie vrouw-man-kinderen
E. sex
F. sociale voorzieningen en woonklimaat
G. wetgeving
H. financiering

A. Opvoeding
1. Gelijke opvoeding van jongens en meisjes vanaf de kreche
2. Sexuele voorlichting en opvoeding vanaf de kleuterschool volgens moderne
methoden; ook middels massamedia (radio, TV) kursussen, ook voor
volwassenen.

B. Onderwijs
1. Verplicht kleuter-onderwijs vanaf 4 jaar, Gratis.
2. Verplicht algemeen basis-onderwijs tot ten minste 16 jaar voor iedereen.
3. Ieder soort van onderwijs op alle nivo's, inklusief her-, om-, en bijscholing gratis
voor iedereen. Hierbij dient voor op te staan, dat de culturele achterstand
opgelopen door sociale omstandigheden van bepaalde bevolkingsgroepen wordt
opgeheven.
4. Studieloon voor allen die aan derdegraads (universiteiten, hoge scholen,
akademies, etc.) leerinstellingen studeren; dat is werken.
5. Herschrijving van leerboeken, invoering van nieuwe onder wijsmethodes, die
gericht zijn op het toegankelijk maken van alle beroepen voor beide geslachten.
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C. Beroep en Arbeid
1. Gelijk loon voor man en vrouw voor gelijkwaardige arbeid; reorganisatie van
arbeidstijden met het doel arbeid voor halve dagen mogelijk te maken.
2. Afschaffing van jeugdlonen - gelijk loon voor gelijkwaardige arbeid.
3. Aantrekkelijk maken van het uitoefenen van op het sociale welzijn gerichte en
niet winst-beogende beroepen (verpleegsters, maatschappelijk werk, zorg voor
ouden van dagen e.d.m.) o.m. door verhoging van lonen en salarissen en ver
betering van de arbeidsvoorwaarden.
4. Recht op arbeid voor iedereen; in het bijzonder voor de vrouw, gehuwd of
ongehuwd, recht op herplaatsing in dezelfde funktie indien zij bij een bevalling
tijdelijk ophoudt te werken.
5. Wettelijk verbod om bij personeelswerving voorkeur te tonen op basis van sex.
6. Pensionering van beide geslachten op 60-jarige leeftijd; voor bepaalde beroepen
op 55-jarige leeftijd.

D. De relatie vrouw-man, en relatie vrouw-man-kinderen
1. Herziening van de huwelijkswetgeving op basis van de erkenning van de
zelfstandigheid van beide partners die tot samen-leven besluiten. Geen van de
partners mag door de overheid als hoofd van het gezin bestempeld worden. Het
besluit van twee mensen met elkaar te leven mag geen inbreuk maken op hun
individuele rechtspersoonlijkheid.
2. Afschaffing van de alimentatie; recht van vrouwen of mannen op uitkering - zo
nodig - voor de hen toegewezen kinderen uit gemeen schappelijke middelen.
3. Echtscheiding dient te worden toegestaan op wens van beider of van één van
de partijen, na verplichte poging tot verzoening; echtscheidingskosten moeten
worden teruggebracht tot de werkelijke kostprijs.
4. Algemene strijd tegen de verouderde opvattingen over vrouw en man en
vrouw-man relatie; strijd voor mentale verandering.
5. Afschaffing van de betiteling ‘juffrouw’; mannen ‘meneer’, vrouwen ‘mevrouw’.

E. Sex
1. Strijd tegen de bestaande dubbele maatstaven ten aanzien van het sexueel gedrag
van man en vrouw.
2. Strijd tegen de identificatie van moraal en sex.
3. Verschaffing van voorbehoedsmiddelen tegen symbolische prijzen vanaf ± 14
jaar.
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F. Sociale voorzieningen en woonklimaat
1. Gratis en verantwoorde kreches, geografisch gespreid, en/of bij bedrijven en
instellingen.
2. overblijfmogelijkheid op kleuterscholen en in de laagste klassen van de lagere
school tussen de middag, inklusief gratis maaltijd; afstemmen van schooltijden
op werktijden.
3. Goedkope restaurants, wijksgewijs en/of bij bedrijven en instellingen
georganiseerd; verstrekking maaltijd tegen kostprijs, geen winstprinciep.
4. Wasserijen tegen kostprijs.
5: Meer en betere woningen tegen voor iedereen betaalbare huren.
6. Bij woonblokken en flatgebouwen gemeenschappelijke lokalen voor kinderen
en voor recreatie van volwassenen; speeltuinen.
7. Voor buitenshuis werkende vrouwen tien weken voor en tien weken na de
bevalling volledig betaald ziekteverlof.
8. Kosten van bevalling voor rekening van de ziekenfondsen; bevallingen in
ziekenhuizen of kraaminrichtingen.
9. Voldoend aantal openbare toiletten voor beide geslachten.

G. Wetgeving
1. Recht op staatspensioen voor iedereen in haar/zijn individuele hoedanigheid;
geen pensioen mag gebaseerd zijn op de relatie van de ene persoon tot de andere.
2. Opheffing van diskriminerende belastingregelingen voor buitenshuis werkende
vrouwen.
3. Nieuwe abortus-wetgeving: de vrouw beslist; ingreep alleen in ziekenhuizen
toegestaan en voor rekening van ziekenfondsen.
4. Afschaffing van de wettelijke diskriminatie tussen gehuwde en ongehuwde
moeders.
Ook voor veel van de andere genoemde punten is natuurlijk tevens wetgeving nodig.
(bv C1, C2, C6, D1, D2, en D3).

H. Financiering
Financiering van de voorgestelde voorzieningen uit openbare middelen en uit
verplichte bijdragen van daarvoor in aanmerking komende bedrijven en instellingen
(bv voor kreches en bedrijfsrestaurants).
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