
Boeken van feministische schrijvers vliegen over de toonbank, Beyoncé noemt zich 
feminist en de nieuwe it-bloggers schrijven over ‘de’ vrouwenzaak. Wie had dat 

gedacht: feminisme is het nieuwe zwart. Maar dan wel met een knipoog. 
— tekst maartje laterveer

‘Feminist: a person who believes in the social, political and economic 
equality of sexes’. Ben je er nog? Mooi, dat betekent dat je niet 
bent afgehaakt na (toch al vijf keer) het F-woord. Het betekent 
misschien zelfs wel dat je jezelf beschouwt als feminist. Mogelijk 
ken je deze kloeke definitie ervan dan wel. Ze komt uit een lezing 
van Chimamanda Ngozi Adichie, de jonge Nigeriaanse schrijver 
die wereldwijd harten verovert met haar lach en ondubbelzin-
nige feministische boodschap. Ze komt ook voor in het nummer 
Flawless van Beyoncé, die hele fragmenten van Adichie’s lezing 
parafraseert. Ze passen perfect bij het nieuwe imago van Queen B,  
die sinds haar laatste album door het leven gaat als fashionable 
feminist. Fashionable omdat ze cool is, obviously. Feminist om-
dat ze zich zo noemt, voor het eerst. Vorig jaar zei ze nog tegen 
de Britse vogue dat ze het zo’n extreme term vond, ‘waarom zou 
je jezelf een etiket moeten opplakken?’ Dat was in de tijd dat 
celebs daar nog moeite mee hadden. Nu buitelen ze over elkaar 
heen om zichzelf de term toe te eigenen. Katy Perry verklaarde 

twee jaar geleden nog dat ze geen feminist was, maar zei onlangs 
in een interview dat ze toen nog niet wist wat het woord bete-
kende. Nu is ze het wel, net als Lady Gaga, Claire Danes, Cate  
Blanchett, en still counting. Ineens zijn ze allemaal feminist, ver-
oordelen ze Hollywoods standaarden voor vrouwen, noemen ze  
Lena Dunham de heldin du jour en trekken ze feminisme uit  
het verdomhoekje. 
 Of dat feminisme hier blij mee is, is de vraag. Her en der klin-
ken kritische geluiden van zogenoemd serieuze feministen die 
vinden dat feminisme niet fashionable kan zijn. Maar hun be-
zwaren worden ingehaald door de realiteit. Want feminisme ís 
fashionable. En grappiger dan ooit. 

Een bic voor haar
Come again? Jazeker, dat las je goed. Het nieuwe feminisme is 
grappiger dan ooit. Want onze feministische voorvechters 
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stonden bekend om veel dingen, maar be-
paald niet om hun humor. Hoe anders is 
de moderne feminist. Je hoeft alleen maar 
een rondje op internet te surfen om te zien 
dat feminisme niet alleen trending topic is, 
maar ook wordt vormgegeven door een ge-
neratie vrouwen die in niets lijken op de 
mannenhatende kenaus die tot voor kort 
op het gemiddelde netvlies verschenen 
zodra het F-woord viel. De nieuwste it-
blogger is vrouw, feminist én scherp als het 
scheermes waarmee ze heur oksels scheert. 
Zoals Julieanne Smolinski (@BoobsRad-
ley, 139k volgers), populair om oneliners 
als: ‘i just watched an ad where a lady wiped 
cream cheese off her husband’s lips over easy 
Like Sunday Morning. never been happier 
to be alone.’ Of Megan Amram (@mega-
namram, 412k volgers), die feministisch 
en antifeministisch tegelijk lijkt, of in elk 
geval getuigt van een prettige dosis zelf-
spot: ‘i can’t believe it’s 2014 and a woman 
still hasn’t won an oscar for Best actor.’ Deze 
herfst komt Amram met een boek geti-
teld Science… for her. Als ze hierin net zo 
scherp is als in het filmpje op haar web-
site (meganamram.tumblr.com) waarin ze 
vrouwenreclames op de hak neemt middels 
vrouwen die lyrisch zijn over een yoghur-
tje-met-anticonceptie, dan kunnen we een 
snoeiharde satire verwachten op mannen 
én vrouwen die menen dat vrouwen slech-
ter zijn in wetenschap dan mannen. Dat is 
net zo’n seksistische gedachte als de alge-
meen heersende opinie dat vrouwen per 
definitie niet grappig zijn – en ook dat 
blijkt een misvatting.
 Fringe, ’s werelds grootste kunstfesti-
val dat jaarlijks in augustus in Edinburgh 
wordt gehouden, had vorig jaar een op-
vallend groot aantal vrouwelijke stand-
up comedians die grappen maakten over 
de vrouwenzaak. ‘Fringe found feminism’, 
schreef The independent. ‘Het is overal.’ 
En met succes. De prestigieuze Foster Co-
medy Award ging naar zo’n vrouwelijke 
standupper, genaamd Bridget Christie. 
Ze trok vorig jaar uitverkochte zalen met 
haar feministische show a Bic For Her, 
geïnspireerd op de pen die pennengigant 
Bic – ongelogen – op de markt bracht voor 
vrouwen, met een ‘slank en elegant design’ 
dat ‘precies past in een vrouwenhand’. De 
pen komt in zoete pasteltinten en spoorde 

Christie aan om nu eindelijk een show te maken rond-
om thema’s die haar oprecht aan het hart gaan. Ofte-
wel: feminisme. Het onpopulaire tijdstip van elf uur 
’s ochtends (want dan was ze op tijd thuis voor haar 
twee kinderen) mocht de pret niet drukken: de show 
was wekenlang uitverkocht. Een boek is al in de maak, 
getiteld a Book For Her.

Derde vrouwenrevolutie
Boeken van feministische schrijvers doen het goed. 
Tina Feys Bossypants en Caitlin Morans How To Be 
a woman, beide uit 2011, staan nog steeds in het rijtje 
populaire boeken, naast het recentere Lean in (2013) 
van Sheryl Sandberg en Be awesome (2013) van Hadley 
Freeman. En toen Arianna Huffington onlangs haar 
nieuwste boek Thrive (hier uitgebracht als Het nieuwe 
succes, uitg. Lev.) publiceerde, was het al voor verschij-
nen in talloze landen vertaald en ging Huffington als 
een soort Hillary Clinton op tournee door Amerika 
en Europa. Best knap voor een boek dat zichzelf mis-
schien niet als feministisch propageert, maar het wel 
degelijk is. In Thrive zet Huffington zich namelijk af 
tegen de mannelijke manier waarop onze economie 
en maatschappij zijn ingericht, en pleit ze voor een 
nieuwe definitie van succes die meer gestoeld is op wat 
traditioneel als vrouwelijke waarden worden gezien. 
‘Onze huidige notie van succes,’ schrijft ze, ‘waarin we 
onszelf kapot werken, zo niet dood, is bedacht door 
mannen. De arbeidsmarkt en economie worden gedo-
mineerd door mannen. Maar we leven in een wereld 
waarin technologische ontwikkelingen ons gevangen 
houden in een continue staat van stress. Meer dan 
welke generatie ooit, is de millenniumgeneratie het 
slachtoffer van stress. We hebben een nieuwe definitie 
van succes nodig, waarin niet alleen geld en macht een 
rol spelen, maar ook zogeheten vrouwelijke waarden 
als flexibiliteit, samenwerking en zorgzaamheid. Het 
zullen vrouwen zijn die de weg hierin gaan leiden.’ 
 enter de derde vrouwenrevolutie, als het aan  
Huffington ligt. ‘De tweede revolutie, waarin het gla-
zen plafond werd gebroken, is nog steeds aan de gang 
– en dat moet ook. Maar intussen dient zich een derde 
vrouwenrevolutie aan waarmee we niet kunnen wach-
ten. Dat is een revolutie waarin vrouwen de economie 
zullen herinrichten – en mannen zullen bevrijden van 
de gedachte dat de enige weg naar succes de Heart  
attack Highway naar Stress City is. Ze zullen ons  
helpen beseffen dat we verbonden moeten blijven met 
wie we in essentie zijn, dat we goed voor onszelf moeten 
zorgen, onze hand naar anderen moeten reiken, soms 
even moeten pauzeren om ons te kunnen verwonderen, 
en dat we verbonden moeten blijven met die kern van 
waaruit alles mogelijk is.’

De bezwaren 
van serieuze 
feministen 
worden 
ingehaald 
door de 
realiteit. Want 
feminisme is 
fashionable. 
En grappiger 
dan ooit

De moderne 
feminist 
erkent dat 
de vrouw 
een seksueel 
wezen is, met 
net zo veel 
verlangens en 
lustgevoelens 
als mannen 
en net zo 
veel recht om 
deze uit te 
dragen
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Seks, hakken en lipgloss
Die laatste woorden doen denken aan wat 
Beyoncé laatst zei in het power issue van 
out Magazine, waarin ze figureert als een 
moderne Marilyn Monroe en praat over 
seksuele bevrijding: ‘We zijn allemaal het-
zelfde en we willen hetzelfde: het recht om 
gelukkig te worden, te zijn wie we zijn en 
te houden van wie we willen houden.’ Het 
zijn precies deze woorden die de ‘serieuze’ 
feministen als Huffington verbinden met 
‘fashionable’ feministen als Bey en haar 
discipelen. Uiteindelijk is het Westerse 
feminisme geen strijd meer die in de poli-
tieke arena moet worden uitgevochten, al-
thans niet alleen meer. Al vallen daar zeker 
nog punten te scoren – vrouwen verdienen 
gemiddeld nog steeds dertig procent min-
der dan mannen – de missie waar het uit-
eindelijk om te doen is, is persoonlijk.
 Vrouwen willen, net als mannen, ge-
woon zijn wie ze zijn. Ze willen mooi zijn 
zonder te worden weggezet als pleasers. Ze 
willen Mrs. Carter zijn zonder ervan te 
worden beschuldigd dat ze de achternaam 
van hun man nodig hebben om iemand te 
worden. Ze willen hun seksualiteit niet 
verbergen onder een tuinbroek. Dat is, als 
je erover nadenkt, ook eigenlijk precies het 
tegenovergestelde van wat de feminist be-
oogt. In elk geval de moderne feminist, die 
erkent dat de vrouw een seksueel wezen is, 
met net zo veel verlangens en lustgevoe-
lens als mannen en – belangrijker – net 
zo veel recht om deze uit te dragen. ‘Les 
hommes pensent que les féministes détestent 
le sexe, mais c’est une activité très stimulante 
et naturelle que les femmes adorent,’ is een 
fragment dat Beyoncé voor haar nieuw-
ste album pikte uit de Franse versie van 
The Big Lebowski en laat weinig te raden 
over. Ook feministen houden van seks, net 
zoals ze van hakken en lipgloss houden. 
Wie heeft bedacht dat lust is voorbehou-
den aan mannen, is ongetwijfeld dezelfde 
die ooit heeft besloten dat feminisme en 
fashion niets met elkaar van doen hebben. 
Dat waren vast handige standpunten, ooit, 
toen de strijd nog ging om het recht om 
te stemmen, te werken en seks te hebben 
zonder meteen een stuk of tien kinderen 
aan je rokken te hebben hangen. Maar 
daar gaat het nu niet meer om. Feminisme 
blijkt dieper te graven dan dat, omdat onze 

opvattingen over sekseverschillen ken-
nelijk dieper geworteld zijn dan een paar 
wetten kunnen veranderen. 

I Luh Ya Papi
‘De maatschappij maakt geen mensen, 
mensen maken de maatschappij.’ Dat zei 
Chimamanda Ngozi Adichie ook in de le-
zing die Beyoncé parafraseert in Flawless. 
In die lezing, getiteld we Should all Be Fe-
minists, pleit Adichie voor een herwaarde-
ring van het begrip feminisme. Niet alleen 
omdat het met zo veel negatieve bagage 
komt, maar ook omdat er nog zo veel meer 
te doen is. Al denken we graag van niet. 
We denken dat het werk van de Suffraget-
tes en Dolle Mina’s erop zit. We zien femi-
nisme als een verschijnsel van de sixties en 
seventies, dead and buried met de tuinbroek 
– goddank – en dat is precies het probleem. 
Want daardoor zetten we geen vraagtekens 
meer bij de verschillen in de manier waarop 
mannen en vrouwen worden behandeld. 
Maar die zijn er wel.
 De nieuwste buzz op internet is de gen-
der flip: filmpjes, foto’s en clips die de sek-
serollen omdraaien en daarmee de vraag 
opwerpen of mannen en vrouwen wel zo 
gelijkwaardig worden behandeld. Ze doen 
dat smart en funny, maar de vraag is duide-
lijk retorisch. Er circuleert een filmpje op 
internet van de Franse filmmaker Eléonore 
Pourriat waarin een man met een kinder-
wagen door een stad loopt die door vrou-
wen wordt gedomineerd. Hij wordt nage-
floten, ingehaald door joggende vrouwen 
met ontbloot bovenlijf, aangerand in een 
steeg, niet serieus genomen door de poli-
tieagente die zijn proces-verbaal opmaakt 
en uiteindelijk ook niet door zijn vrouw, 
die zegt: ‘Kijk ook hoe je gekleed bent, met 
die korte broek en slippers.’ Het filmpje 
is zwaar overdreven, want satirisch, maar 
daarom niet minder realistisch: vrouwen 
worden beduidend vaker aangerand door 
mannen dan andersom, en worden in voor-
komende gevallen vaak eerder als (mede)
schuldige dan als slachtoffer gezien. 
 Vrolijker is de nieuwste clip bij het 
nummer i Luh Ya papi van Jennifer Lopez. 
Hierin zijn het niet schaarsgeklede vrou-
wen die auto’s besproeien onder toeziend 
oog van rappende mannen, maar verlei-

Dat vrouwen 
slechter zijn in 

wetenschap 
is net zo’n 

seksistische 
gedachte als 
de algemeen 

heersende 
opinie dat ze 

per definitie niet 
grappig zijn 

delijke mannenlijven die de props 
vormen in een decor waarin J.Lo 
en haar vriendinnen de hoofdrol 
spelen. Message clear. We vinden 
het normaal dat vrouwen worden 
gezien als seksobjecten, zoals we 
het ook normaal vinden dat man-
nen zich nooit zorgen hoeven te 
maken over wat ze aantrekken – 
ze worden toch wel serieus geno-
men. Vrouwen bedenken zich wel 
drie keer of ze een rok aandoen of 
broek, hakken of plat, decolleté 
of niet? En als ze dan uiteinde-
lijk hun keuze hebben laten vallen 
op, zeg, een zwart-witte jurk van 
Tory Burch, dan biedt deze jurk 
stof voor uitvoerige analyses, die 
evenwel met geen woord reppen 
over het overhemd van hun man. 
Ook dat vinden we normaal. 
 Dat is het ook, in de maat-
schappij die we zijn geworden. 
Maar gelijkwaardig is het natuur-
lijk niet dat je als vrouw wordt 
beoordeeld op wat je draagt. Dus 
wie beweert dat feminisme en 
mode niets met elkaar van doen 
hebben, heeft het net zo mis als 
wie denkt dat feminisme tot het 
verleden behoort. Fashion, be-
wees Coco Chanel al, is bij uit-
stek geschikt om vrouwen uit een 
keurslijf te krijgen. —
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