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Stelling: Internationale Vrouwendag
(8 maart) draagt niet bij aan echte
emancipatie van de vrouw
Frank Bosman:

“Ik vind het moeilijk om als man hiervan iets te vinden,
zonder mijzelf belachelijk te maken. Niettemin zijn er
een hoop opinieleiders, beleidsmakers en feministen die
voor andere vrouwen willen bepalen hoe zelfontplooiing eruit zou moeten zien. Dan krijg je ook het vreemde
verschijnsel van positieve discriminatie enerzijds en
anderzijds dat vrouwen die voor een traditioneel rollenpatroon kiezen, worden gezien als verraders van het
feministisch ideaal.”

Lisette van Aken:

“Bij emancipatie wordt doorgaans een bepaalde groep in
de schijnwerpers gezet ten koste van een andere, in dit
geval ‘mannen’. Mannen en man-zijn hebben inmiddels
misschien wel meer aandacht nodig, want nu vrouwen
overal aanwezig zijn, is de rol van mannen in de samenleving steeds onduidelijker geworden. Als weduwe voed
ik de kinderen alleen op, en ik kom in het dagelijks leven
met mijn kinderen zelden mannen tegen. In het onderwijs zijn mannen zelfs bijna verdwenen. Dit terwijl kinderen ook mannelijke rolmodellen nodig hebben.”

Frank Bosman:

“Op de Universiteit van Tilburg hebben we allerlei pro-

gramma’s om deelname van vrouwen te vergroten. Sommige vrouwelijke collega’s geven aan dat ze dat liever
niet hebben, want als je dan een mooie baan krijgt, komt
dat doordat je de beste vrouw was. Kortom, dat ondergraaft het doel. Dat is het dilemma, net als met Internationale Vrouwendag. Doe je het niet, dan blijft het bij het
oude. Doe je het wel, dan kun je een tegenovergesteld
effect hebben.”

Lisette van Aken:

“Als mannen en vrouwen de verschillen tussen de seksen
zouden omarmen, kunnen ze elkaar prachtig aanvullen.
Zo is het ook bedoeld. Als we nu eens meer ons best
zouden doen elkáár te leren kennen en te respecteren
om wie we zijn, in plaats van aandacht geven aan een
van beide. Dat begint al in de opvoeding. In het gezin
valt namelijk al veel te leren. Helpt zoonlief mee in het
huishouden? Mag je dochter een band plakken of moet
haar broer dat doen? Natuurlijk merk je dan vanzelf
de verschillen op in wat jongens of meiden beter ligt.
Dat mag ook, want je mag zijn wie je bent. Dat is ook
emancipatie. Het sleutelwoord is onderling respect.”

Frank Bosman:

“Feminisme en emancipatie zijn wat mij betreft

22,9% eens
77,1% oneens
abstracte begrippen. We vinden het een goed idee, maar
wat het precies zou moeten zijn en wanneer het geslaagd
is, daar zijn we nog niet uit. Mijn vrouw en ik kozen heel
bewust voor een traditioneel kostwinnersmodel. Dan
merk je dat feministen daar wat van vinden; mijn vrouw
wordt dan ‘beschuldigd’ van het in stand houden van
de situatie. Emancipatie is ook accepteren dat vrouwen
keuzes maken die maatschappelijk gezien minder voor
de hand liggen. Zoals parttime werken of thuis blijven.”

Lisette van Aken:

“Veel plekken die eerder speciaal voor mannen waren,
zijn nu door vrouwen ingenomen. Je merkt echt dat
we met identiteitsproblemen worstelen, want wat
maakt je nu tot man en wat tot vrouw? Met die hele
genderdiscussie is de verwarring compleet. Wie ben je
dan nog en hoe laat je dat zien? Ik denk dat veel – niet
alle – ellende die vrouwen wordt aangedaan, voortkomt
uit onmacht en identiteitsproblematiek bij mannen.
Zo’n dag maakt de al scheve verhoudingen alleen maar
schever. Wat mij betreft mogen ze die dag afschaffen.”
Door Sjoukje Dijkstra
Lisette van Aken is psychologe en heeft een master theologie.
Frank Bosman is cultuurtheoloog.
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“Klimaatactivisten hebben de christelijke hoop keihard nodig.”
ARNOLD HUIJGEN IN
REFORMATORISCH DAGBLAD

“Vroeger leerde je over het geloof. Daar
kun je het mee oneens zijn, maar het is
wel iets anders dan rekenen en schrijven. Nu missen kinderen dat soort voeding vaak volledig.”
MEDIUM JOHANNA MARIA RIEMEN
IN DE VOLKSKRANT

Conductrice verwelkomt ons uiterst
vriendelijk in de stoptrein (!!) naar Den
Haag. #tijdreis #treinleven
@DUTCHLASSIE

“We moeten terug naar voor 1700 om zo
weinig fijnstof in onze atmosfeer aan te
treffen.”
SIMON ROZENDAAL IN ELSEVIER

“Gelijke kansen zijn er in theorie, maar in
de praktijk slechts in beperkte mate.”
EELCO RUNIA IN VOLZIN

