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 E
rgens in de fantastische podcast Dolly Parton’s America vraagt interviewer 
Jad Abumrad aan Dolly Parton of zij zichzelf ziet als een feminist. De 
vraag is niet gek: Parton, bijna tachtig inmiddels, heeft een heel nieuwe 
schare fans van jonge vrouwen die haar zien als een feministisch icoon. 
Parton heeft eigenhandig een miljoenenimperium uit de grond gestampt 
en zet haar onafhankelijkheid kracht bij met liedjes over sterke vrouwen 
die geen ‘dumb blonde’ zijn. In 1980 schitterde ze bovendien in de hitfilm  

9 to 5, waarin ze samen met Jane Fonda en Lily Tomlin hun seksistische baas 
overmeestert en het male chauvinism aan de wilgen hangt. Zo ging Parton, lang 
voordat Beyoncé het strijdtoneel op kwam, al de geschiedenis in als het sexy, 
rondborstige antwoord op de tweedegolffeminist die liet zien dat het wél kan: 
eruitzien als een seksbom en tegelijkertijd strijden voor vrouwenrechten. 

 De ultieme belichaming 
Het maakt haar geliefd onder een nieuwe generatie vrouwen die het feminisme 
omarmt als iets compleet natuurlijks. Voor hen is het volmaakt logisch dat 
vrouwen gelijk zijn aan mannen en dat elke resterende vorm van patriarchale 
dominantie de kop moet worden ingedrukt – maar niet door hun eigen vrouwe-
lijkheid te negeren of zich moedwillig minder mooi te maken dan ze kunnen 
zijn. Integendeel, het nieuwe feminisme staat op een Dior-T-shirt dat zich 
prima laat combineren met een bevallige zijden plooirok en zeven kleuren 
oogschaduw. Juist, zegt Chimamanda Ngozi Adichie, de Nigeriaanse schrijver 
van het essay We Should All Be Feminists dat werd gesampled door Beyoncé en in 
Zweden verplichte kost is voor tienermeisjes. In 2016 pende ze een vijftien 
stappen tellend manifest op Facebook over hoe je een dochter feministisch 
opvoedt en daarin schreef ze dat het evenzeer seksistisch is minachting te 
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hebben voor dingen die als vrouwelijk worden gezien, zoals make-
up en mode. Dus Dolly Parton is voor deze jonge generatie 
feministen niet een icoon ondanks haar hoog getoupeerde blonde 
pruik en tijgerprinttruitjes, maar dankzij. Zoals ook blijkt uit de 
Netflix-serie Dolly Parton’s Heartstrings is Parton de ultieme 
belichaming van de moderne, intersectionele feminist: ze is er 
niet alleen voor de vrouwen die een seksbom willen zijn, maar 
ook voor de lesbienne, de transgender, de vrouw met een andere 
huidskleur of een religieuze overtuiging die maakt dat ze mis-
schien andere keuzes maakt dan de geprivilegieerde westerse 
feminist. Parton zelf echter denkt daar anders over. ‘Ik ben geen 
feminist,’ zei ze tegen Abumrad. Want, zo luidde haar resolute 
verklaring: ‘Ik hou van mannen.’

 Eerste aha-moment 
Er was een tijd dat ik dat precies zo had kunnen zeggen. Ik ben 
geen exponent van die jonge generatie vrouwen voor wie het 
feminisme net zo normaal is als nagellak. Een jaar of tien geleden 
noemde ik mij nog geen feminist. Niet omdat ik dat een vies 
woord vond dat ik associeerde met mannenhaters in tuinbroeken, 
want dat deed ik niet. Ik associeerde het nergens mee, ik dacht er 
simpelweg niet aan. Ik was begin dertig en druk met andere 
dingen: trouwen, kinderen krijgen, carrière maken, verhuizen. 
Feminisme stond niet op mijn lijstje. Feminisme was, als ik er al 
over nadacht, iets van mijn moeders generatie. Net als de Beatles 
en de Stones en de flared ribbroeken die mijn vader droeg: een 
vage herinnering aan sepiagekleurde revoluties die iedereen, mijn 

ouders incluis, eigenlijk alleen kende van de televisie. Ik was ze 
dankbaar hoor, dat wel. Dankzij Simone de Beauvoir lag de 
wereld aan mijn voeten. Maar ze was niet meer nodig.

Ik moet een jaar of 36 zijn geweest toen ik mijn eerste aha-
moment had. Ik was gescheiden, had een dochtertje en zocht voor 
ons beiden een stulpje in Amsterdam. Dat bleek praktisch onmo-
gelijk. Vol goede moed schreef ik me in op allerlei nieuwbouw-
projecten, om steeds weer te horen dat er geen plek was. Ik 
begreep er niets van, deze huizen moesten praktisch nog getekend 
worden. In een zeldzaam lucide moment schreef ik me opnieuw 
in bij de laatste die had laten weten dat er geen plek was, maar nu 
vinkte ik bij geslacht ‘man’ aan. En verdomd als het niet waar was, 
mijn mannelijke alter ego werd meteen gemaild door een vriende-
lijke mevrouw die mij uitnodigde voor een rondleiding.

In de daaropvolgende jaren volgden de aha-momenten elkaar in 
rap tempo op. Het is met seksisme net als met zwangere vrouwen 
als je zelf zwanger wil worden: als je er eenmaal op let, zie je het 
ineens overal. Ineens zag ik dat het bijna altijd de moeders zijn die 
op het schoolplein staan, klassenouder zijn of luizen plukken. Ik 
besefte dat ik financieel afhankelijk was van mijn ex, omdat ik als 
vanzelf minder was gaan werken toen onze kleine kwam. Ik 
merkte dat het moeilijk was een nieuwe baan te vinden, terwijl 
niet per se competentere mannen sans problème aan de bak kwa-
men. Het begon me ook op te vallen dat er wel heel veel mannen 
zijn die op tv en in de krant naar hun mening wordt gevraagd, en 
dat als er een keer een vrouw aan tafel zit, het op Twitter al snel 
over haar uiterlijk gaat. 

Het gaat bij vrouwen sowieso al snel over uiterlijk, werd me 
duidelijk toen ik me op Tinder begaf. Lijvige lillijkerds vroegen 
schaamteloos naar mijn gewicht, want naast een knap koppie 
hielden ze van strak en slank. Dit alles nog voor ze überhaupt 
informeerden naar mijn werk, mijn leven, of mijn dag tot dusver. 
Geen wonder dat vrouwen er steeds perfecter gingen uitzien, 
want ook dat viel me op. De jonge vrouwen in de stad en op 
Instagram zagen eruit alsof ze elke dag naar de sportschool gin-
gen, wat in veel gevallen ook zo was, constateerde ik toen ik op 
een gegeven moment zelf elke dag naar de sportschool ging. Hoe 
formuleerde Simone de Beauvoir het ook weer? ‘Door zich mooi 
te maken, maakt de vrouw een object van zichzelf, voor mannen 
om te begeren en voor zichzelf om van te vervreemden.’ (Maar 
dan in mooi Frans.) 

 Omdat je een meisje bent 
Mijn laatste aha-moment had ik vorige week. Toen zag 
ik een voorvertoning van WOMAN, een documentaire 
van de makers van HUMAN, de film die een paar jaar 
geleden grote indruk maakte vanwege de sobere en 
doordringende manier waarop mensen uit alle uithoe-
ken van de wereld werden geïnterviewd over hun leven. 
In WOMAN volgen regisseurs Yann Arthus-Bertrand en 

Anastasia Mikova hetzelfde principe, maar dan met alleen vrou-
wen. Ze interviewden er tweeduizend in vijftig verschillende 
landen over wat het betekent om vrouw te zijn in de 21ste eeuw. 
Ze werkten samen met wijlen fotograaf Peter Lindbergh om de 
complexe verhouding van vrouwen met schoonheid en hun 
lichaam te onderzoeken, maar ook thema’s als moederschap, 
financiële onafhankelijkheid, menstruatie, angst en hoop passeren 
de revue. De vrouwen zijn zo verschillend als maar zijn kan: van 
socialites en sekswerkers tot boerinnen en staatshoofden en van 
oud tot jong en wit tot zwart en alles daartussenin. 

Ze vertellen ieder andere verhalen, soms pijnlijk, soms gru-
welijk, soms grappig, soms ontroerend. Een vrouw vertelt hoe ze 
op latere leeftijd haar eerste orgasme beleefde en dacht dat ze een 
hersenbloeding kreeg, want wáuw. Een ander vertelt hoe ze niet 
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meer weet wie ze is, nu ze ouder wordt en haar kinderen uit huis 
zijn. Weer een ander vertelt over haar echtgenoot die haar gezicht 
bewerkte met zuur, terwijl ze sliep. Een volgende over de abortus 
die ze gedwongen onderging. Er is een vrouw die vertelt hoe ze 
als vijfjarig meisje wordt besneden, in een kamer waar allemaal 
meisjes bloedend op de grond liggen en zij ook tegen de grond 
wordt gewerkt, haar benen worden gespreid en met een mes 
wordt rats, haar seksuele toekomst weggesneden. Niemand wil 
haar vertellen wat er gebeurt of waarom. Later vraagt ze om 
uitleg aan haar oom. Hij zegt: ‘Omdat je een meisje bent.’

Dat is het, dacht ik. Dat geldt voor alle verhalen, van al deze 

vrouwen. Ze zijn arm, ongeletterd, verminkt, verkracht of bescha-
digd omdat ze vrouw zijn. Maak dezelfde film over mannen en je 
krijgt een totaal ander beeld. Natuurlijk, er zijn ook mannen die 
arm zijn, ongeletterd, verminkt, verkracht of beschadigd. Maar 
dat zijn ze meestal niet omdat ze man zijn. En dat komt meestal 
niet door vrouwen. Bovendien zijn het waarschijnlijk niet de 
eerste verhalen die naar boven komen als je tweeduizend wille-
keurige mannen van over de hele wereld interviewt.

 Een hoop scheef
Seksueel geweld kent volgens de World Health Organization 
beduidend meer vrouwelijke slachtoffers dan mannelijke. Debet 
hieraan zijn volgens de organisatie onder andere traditionele 
sociale normen die de mannelijke superioriteit cultiveren, zoals 
het idee dat seks een huwelijksplicht is voor vrouwen, en dat zij 
verantwoordelijk zijn voor de lust van mannen. Over bijna de hele 
wereld gaan volgens UNESCO meer jongens dan meisjes naar 
school en van alle ongeletterden wereldwijd is tweederde vrouw. 
En ook armoede is onevenredig verdeeld: vrouwen verdienen 
wereldwijd gemiddeld 24 procent minder dan mannen. Er is een 
reden waarom Meghan Markle en haar Harry op de bres springen 
voor vrouwenrechten, en niet voor mannenrechten. Feminisme 
heeft een hoop voor elkaar gekregen in die sepiagekleurde tijd, 
maar er is ook nog een hoop scheef.

Ja, zeggen sommigen dan, maar niet hier in het Westen. Hier 
is de emancipatie voltooid. Vrouwen kunnen werken, stemmen, ze 
kunnen scheiden, kinderen krijgen wanneer zij dat willen en 
anders niet, ze zijn, kortom, vrij om te worden wie ze willen. En 
het is waar, wij zijn stukken vrijer dan onze grootmoeders, die nog 
werden ontslagen als ze gingen trouwen, geen eigen bank rekening 

konden openen en tot 1991 nog door hun echtgenoot konden 
worden verkracht zonder dat dat verkrachting heette. Nog vrijer 
zijn we dan onze overgrootmoeders, die niet mochten stemmen, 
geen broeken mochten dragen en niet mochten fietsen omdat 
daardoor misschien de edele voortplantingsorganen konden 
beschadigen. Als de suffragettes van een eeuw geleden ons nu 
zouden kunnen zien, zouden ze trots zijn – wij kunnen zelfs 
premier van het land worden.

In theorie. In theorie zijn we inderdaad gelijk aan mannen. 
Dankzij twee golven feminisme zijn alle onderdrukkende wetten 
uit het wetboek geschrapt en is het zelfs illegaal om ons anders te 

behandelen dan mannen. En dat heeft ons ver gebracht. 
We zijn tegenwoordig hoger opgeleid dan mannen en 
zijn steeds beter vertegenwoordigd op de arbeidsmarkt. 
We racen in de Grand Prix, besturen vliegtuigen, win-
nen Nobelprijzen en er wordt zelfs gefluisterd dat de 
eerste mens op Mars weleens een vrouw zou kunnen 
worden. Er is in Nederland nog steeds een hardnekkig 
en zelfs weer groeiend loonverschil en we zijn nog niet 
allemaal financieel onafhankelijk, maar daar wordt hard 

aan gewerkt door onze minister van emancipatie – een vrouw – en 
laten we niet vergeten dat we daar zelf ook nog een handje in 
hebben. Nederlandse vrouwen zijn recordhouder deeltijdwerken 
en dat maakt het niet makkelijker om carrière te maken.

 De likeability trap 
En toch. Toch moet de eerste vrouwelijke premier in Nederland 
nog benoemd worden. En met onze huidige premier gaat dat nog 
wel een tijdje duren, die is namelijk van mening dat het om 
kwaliteit alleen gaat en dus komt hij steevast bij zijn vriendjes uit. 
Datzelfde argument regeert in de top van het bedrijfsleven, waar 
het ook akelig dunbezaaid is met vrouwen, en al helemaal met 
vrouwen van kleur. En we mogen dan beter presteren dan jongens 
op school, we worden toch beduidend minder vaak hoogleraar. 
Als wij een start-up willen beginnen, krijgen we significant min-
der geld dan onze mannelijke collega’s. En wie zegt dat dat deel-
tijdwerken altijd een vrije keuze is? De schooltijden in Nederland 
zijn niet bepaald afgestemd op onze werktijden, zoals in Frankrijk 
wel het geval is, en kinderopvang is vreselijk duur. Iemand moet 
de kinderen ophalen en logischerwijs is dat de vrouw, want die 
verdient gemiddeld nog altijd minder dan haar man. Waarom is 
dat eigenlijk? 

Omdat vrouwen niet onderhandelen, zeggen sommigen. 
Maar dat klopt niet, onderzoek wijst uit dat vrouwen bij uitstek 
goede onderhandelaars zijn. En we zijn ook niet minder ambitieus 
dan mannen, niet minder assertief, we werken niet minder hard 
en zijn geen minder goede leiders. Dat blijkt althans uit geen 
enkel onderzoek. Wat wel uit allerlei onderzoeken blijkt, is dat als 
wij assertief zijn en/of ons ambitieus tonen, dat anders wordt 
gewaardeerd dan wanneer mannen dat zijn. Mannen heten dan 
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gewoon assertief en/of ambitieus, maar wij worden al gauw gezien 
als een bitch en/of een powervrouw. Niks mis met dat laatste 
hoor, maar eh, hoe doen we dat dan met de kinderen? 

Onderzoek wijst ook uit dat vrouwen minder snel worden 
geassocieerd met leiderschap, want bij een leider denken we nog 
altijd aan een man. Word je als vrouw toch ergens de baas, dan 
moet je je dubbel zo hard bewijzen en loop je bovendien gauw in 
de likeability trap: om serieus genomen te worden, moet je je 
daadkrachtig, duidelijk en besluitvaardig tonen, maar ook weer 
niet te, want dat vinden we niet vrouwelijk. Wat je ook doet, je 
moet er lief bij lachen. En graag ook mooi zijn, goed gekleed, op 
hoge hakken, maar ook weer niet te hoog, want dat leidt zo af  
bij vergaderingen. 

Ziehier die traditionele sociale norm: vrouwen zijn verant-
woordelijk voor de lust van mannen. Ja, ook hier. Ook hier wordt 
meisjes van jongs af aan geleerd zich mooi te maken – lees: sexy 
– maar niet té, want dan vraag je erom. Jongens intussen wordt 
een biologische seksdrift toegedicht waar ze ook niks aan kunnen 
doen, en die het volkomen logisch maakt dat ze vrouwen nafluiten 
op straat, rangschikken op bangalijsten en op onbewaakte 
momenten aanranden. Heb je als vrouw het lef om hiervan mel-
ding te maken, dan is vaak de eerste vraag die je krijgt: maar wat 
had je aan? En hoeveel had je gedronken? Wat deed je überhaupt 
in die steeg? Toen Leiden onlangs werd opgeschrikt door een 

verkrachter, herinnerde de burgemeester de studentes nog even 
aan ‘de basisregel’: drink niet te veel en laat je altijd thuisbrengen.

Dit is emancipatie in de 21ste eeuw: je kunt pas naar huis als 
je een chaperon hebt gevonden. De Leidse burgemeester – een 
man – vergeet even dat de meeste verkrachtingen nog altijd 
gebeuren door een bekende. Of wellicht weet hij dat niet. Vrou-
wen durven het in die gevallen namelijk vaak niet te vertellen uit 
angst niet geloofd te worden of uit schaamte. Vaak ook beseffen 
vrouwen pas veel later dat ze verkracht zijn, omdat ze zichzelf ver-
antwoordelijk voelen voor de ongewilde seks – ze hebben immers 
geen nee gezegd, of ze hebben niet geschopt en geslagen, ze zijn 
toch zelf meegegaan, ze hebben het zover laten komen dat ze 
geen nee meer konden zeggen. Dankzij MeToo is het besef 
gegroeid dat dit niet oké is, maar het is de vraag of dit daadwerke-
lijk iets heeft veranderd. Zeker, bedrijven hebben hun gedragsco-
des aangescherpt en minister Ferd Grapperhaus buigt zich over 
een nieuwe wet die seksuele intimidatie ook zonder geweld 

strafbaar moet stellen. Maar het feminisme staat hier voor een 
taak die meer behelst dan rechten of wetten veranderen: hier 
moet een sociale revolutie plaatsvinden.

 Evenveel waard 
De belangrijkste verandering, schreef Barack Obama in augustus 
2016 in de Amerikaanse Glamour, is misschien wel de moeilijkste 
van allemaal: we moeten onszelf veranderen. Het was een van de 
laatste dingen die hij deed voordat hij de Oval Office moest 
overdragen aan een man die de meest misogyne president van 
Amerika ooit zou worden, dit essay schrijven waarin hij uitlegde 
waarom het feminisme nog steeds nodig is. Omdat we nog altijd 
‘vastzitten in stereotypen over hoe mannen en vrouwen zich 
moeten gedragen,’ schreef hij. ‘We moeten de mentaliteit veran-
deren die vrouwen straft voor hun seksualiteit en mannen beloont 
voor die van hen. We moeten de mentaliteit veranderen die 
toestaat dat vrouwen stelselmatig worden lastiggevallen, of ze nu 
de straat op gaan of online. We moeten de mentaliteit veranderen 
die mannen leert zich bedreigd te voelen door de aanwezigheid 
en het succes van vrouwen.’ 

We zijn er nog niet. Maar het feminisme is behoorlijk goed 
op weg. Het is veelzeggend dat we het kunnen combineren met 
een plooirok, want dat betekent dat vrouwen eindelijk de vrijheid 
hebben te kunnen worden wie ze zijn zonder zich te hoeven 

gedragen als een man. Het betekent dat vrouwelijkheid 
wordt gewaardeerd en gezien als iets goeds, iets wat 
evenveel waard is als mannelijkheid. Het is ook veelbe-
lovend dat het intersectioneel heet en aldus oog heeft 
voor de autonomie van alle vrouwen, ook als die er 
misschien net iets anders uitziet. 

Maar het meest blij word ik van die andere nieuwe 
generatie die is opgestaan en het feminisme omarmt als 
een volmaakt natuurlijk verlengstuk van hun doen en 

laten en zijn: de soft boy. Denk aan zanger Harry Styles met een 
pareloorbel op het Met Gala. Lee Dong-wook als het gezicht van 
de mannenmake-uplijn Boy de Chanel. Denk aan de babydoll die 
Gucci in januari over de mannencatwalk stuurde. De kanten 
kragen, ruches en hooggehakte laarzen die sowieso de laatste 
mannenmodeweken bepaalden. In weerwil van alle giftige manne-
lijkheid die de Trumps van deze wereld de ether in spuwen, is er 
ook een type man dat zich zo comfortabel voelt met zijn manne-
lijkheid dat hij zich sans gêne afficheert als vrouwelijk, gevoelig, 
zacht, en feminist. Natuurlijk, zei Harry Styles tegen Rolling Stone 
Magazine: ‘[Feminisme betekent] dat je denkt dat vrouwen gelijk 
zijn. Dat voelt voor mij niet als een heel gekke gedachte.’ Dat is 
het ook niet. Zeker niet als je daarbij bedenkt dat als vrouwen in 
alle opzichten vrij zijn, mannen daar ook baat bij hebben. Zoals 
een vrouw in WOMAN zegt: ‘Als de wereld een betere plek wordt 
voor de helft van de bevolking, wordt ze ook een betere plek voor 
de andere helft.’ A
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