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femanisme (o.), 1 het actief streven van mannen naar een gelijk-
waardige behandeling van mannen en vrouwen, m.n. op maat-
schappelijk, economisch en juridisch vlak, en naar het door-
breken van traditionele rolpatronen omdat ze de meerwaarde 
hiervan voor zowel mannen als vrouwen erkennen; 2 (meton.) 
de groep mannen die zich voor dit streven sterk maakt.

femanist (m), man die voorstander is van het femanisme en zich 
hiervoor als man wil inzetten.

ONZE AANBEVELING VOOR 

        VAN DALE GROOT WOORDENBOEK 

VAN DE NEDERLANDSE TAAL

Gezocht: 
femanisten
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Feminisme enkel en alleen een vrouwenzaak? Dat idee is achterhaald. De geschiedenis 

toont aan dat mannen altijd betrokken zijn geweest bij de strijd voor vrouwenrechten. 

Ook vandaag is hun steun onontbeerlijk om gendergelijkheid te realiseren. Gendergelijk-

heid gaat trouwens niet enkel vrouwen aan, ook mannen ervaren dagelijks vormen van 

discriminatie. 

“Omdat het 2015 is”: de Canadese premier Justin Trudeau kon het niet beter gezegd heb-

ben toen hij vorig jaar zijn regering voorstelde, die evenveel vrouwen als mannen telt. 

Omdat het 2016 is, wil zij-kant frontrunner zijn en onder het motto ‘#iedereenfeminist’ het 

feminisme opentrekken naar een zaak van en voor vrouwen én mannen. Gelijke kansen 

is een inclusief verhaal. Bovendien kan een organisatie die van gendergelijkheid haar 

missie heeft gemaakt niet anders dan deze gendergelijkheid ook toepassen in haar eigen 

denken en handelen. 

Na decennia vrouwenstudies is de mannelijke visie op gendergelijkheid echter nog een 

relatief onbekend verhaal. 

Wat vinden mannen van gendergelijkheid en van de soms beladen term feminisme? Welke 

discriminaties ervaren mannen? Wat kan het feminisme voor hen betekenen? 

Deze vragen komen aan bod in dit onderzoek naar ‘femanisme’, oftewel feminisme door 

een mannelijke bril. Voor zij-kant is een femanist een man die van mening is dat gender-

ongelijkheid moet worden weggewerkt, dat sociale verwachtingen rond mannelijkheid en 

vrouwelijkheid te restrictief zijn en die daar bovendien iets aan wil doen. 

Dit femanistisch onderzoek is er gekomen dankzij Daphne Rasschaert, studente Gender en 

Diversiteit aan de UGent en twee maanden lang stagiaire bij zij-kant. Ze doorploos heel 

wat literatuur over mannen en feminisme, maar reisde ook door Vlaanderen en Brussel 

om het woord aan de mannen zelf te geven. Dertien bekende en minder bekende man-

nen, verschillend in leeftijd, achtergrond en bezigheden, leggen in dit onderzoek uit wat 

feminisme voor hen betekent, of zij zichzelf feminist zouden noemen en of mannen ook 

baat hebben bij feminisme.

Met deze laatste stelling was alvast iedereen het eens. Een duidelijk signaal voor zij-kant 

om van femanisme een hoeksteen van haar werking te maken, en niet alleen op interna-

tionale mannendag de oversteek te maken naar de hij-kant.
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Goed nieuws: feminisme is hot, de 

discussie over vrouwendiscriminatie is 

nog altijd brandend actueel. De derde 

feministische golf, ook feminisme 3.0 

genoemd, is een feit. Aan de eerste fe-

ministische golf (eind 19de eeuw) dan-

ken we belangrijke gelijke rechten voor 

vrouw en man, zoals het stemrecht en 

het recht op onderwijs. De tweede femi-

nistische golf (jaren ‘70) bevrijdde het 

vrouwelijke lichaam. Vrouwen konden 

de pil nemen, hun eigen seksualiteit 

beleven en de abortuswetgeving werd 

na jaren van actievoeren gestemd. Fe-

ministes vroegen meer aandacht voor 

de kansen van vrouwen op de arbeids-

markt.

In de jaren ‘90 duikt het postfeminisme 

op. De strijd voor vrouwenrechten lijkt 

(in het Westen) gestreden. Velen bewe-

ren dat de doelen van het feminisme 

volbracht zijn: gelijkheid op verschil-

lende vlakken is een feit. Als reactie op 

dit postfeminisme wordt midden jaren 

’90 gewag gemaakt van een nieuw soort 

feminisme. De derde feministische golf 

ontluikt. In deze golf staan individuele 

keuzes, individuele en directe actie en 

diversiteit centraal. De term ‘feminisme 

3.0’ is een knipoog naar de vernieu-

wingsgolven van de moderne techno-

logieën en reikt de hand naar de toe-

komst1. Nieuwe media zijn inderdaad 

een platform waarop de derdegolffe-

ministen actievoeren. Gender- en so-

ciale ongelijkheid worden aangekaart 

en bediscussieerd op Facebook, Twit-

ter, Instagram, YouTube of andere so-

ciale media2,3. Enkele voorbeelden zijn 

de trending hashtags als #seksisme en 

#WijOverdrijvenNiet in België, #zeghet 

in Nederland en de internationale Twit-

terstormen #EverydaySexism en #He-

ForShe.

Feminisme 3.0 zoekt niet naar een 

groot overkoepelend verhaal. Daarom 

is het geen coherente, homogene be-

weging, maar eerder een mindset4. De 

derdegolfers hebben aandacht voor 

een breed scala aan topics waardoor er 

weinig grote collectieve acties plaats-

vinden. Het draait voornamelijk om 

persoonlijke emancipatie5. Feminisme 

3.0 beschouwt individuele handelin-

gen, zoals het schrijven van blogs of 

het starten van petities, ook als politie-

ke acties. Daarom wordt deze golf ook 

wel eens het ‘do it yourself-feminisme’ 

genoemd6. Opvallend is dat de nieuwe 

initiatieven en groepen ontstaan buiten 

de bestaande instituten of vrouwenor-

ganisaties. De nieuwe feministen willen 

immers snel en vrij kunnen handelen, 

wars van structuren.  

Feminisme 3.0 vertrekt dus niet van 

een gedeelde identiteit van haar leden, 

maar bestaat uit een uiteenlopende 

groep individuen met verschillende 

identiteiten (mannen, transgenders, 

biseksuelen, vrouwen van een andere 

herkomst, armere vrouwen). In een con-

text van globalisering, migratie en inter-

nationale arbeidsdeling, wordt het ook 

soms een ‘feminism without exclusion’ 

genoemd7. Feminisme 3.0 wordt geken-

merkt door haar tolerantie voor gender, 

culturele en religieuze diversiteit8. De 

meerstemmigheid van feminisme 3.0 

vertaalt zich ook in de betrokkenheid 

van mannen in het feministisch project9.

Dit inclusieve feminisme strookt met de 

progressieve kijk van zij-kant op gen-

dergelijkheid. 

We laten de hokjes voor wat ze zijn en 

nemen de steeds complexere en diver-

se samenleving als vertrekpunt bij onze 

acties en standpunten. In het nieuwe 

zij-kant-beleidsplan 2016-2020 wordt 

van dit #iedereenfeminist-principe een 

strijdpunt gemaakt en de baseline voor 

een vijfjarenplan. Een eerste stap daar-

bij is het exploreren van het begrip ‘fe-

manisme’. 

6

FEMINISME 3.0

DE MEERSTEMMIGHEID VAN FEMINISME 3.0 VERTAALT ZICH OOK IN DE 

BETROKKENHEID VAN MANNEN IN HET FEMINISTISCH PROJECT.

DE NIEUWE FEMINISTEN 

WILLEN IMMERS SNEL EN VRIJ 

KUNNEN HANDELEN, 

WARS VAN STRUCTUREN.
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NOT ALL WOMEN ARE FEMINISTS,
NOT ALL FEMINISTS ARE WOMEN.

Mannen zijn op vele vlakken betrokken 

geweest in de strijd voor vrouwenrech-

ten25,26. Een mannelijke pionier die zich 

inzette voor vrouwenrechten in Bel-

gië, was jurist en publicist Louis Frank 

(1864-1917). Frank nam het op voor 

Marie Popelin (1846-1913) die, als eer-

ste vrouwelijke doctor in de Rechten, 

niet geschikt werd beschouwd om het 

beroep van advocaat uit te oefenen27,28. 

Samen richtten ze in 1892 de Ligue Bel-

ge du droit des femmes op, de eerste fe-

ministische beweging in België. De Liga, 

die voor meer dan een kwart uit man-

nen bestond, was voornamelijk gekant 

tegen de maritale macht van de man29. 

Frank stond als secretaris-generaal in 

voor het programma van de organisatie. 

Bovendien verkondigde en promootte 

hij de boodschap van het feminisme in 

het mannelijke parlement30. Dat was in 

die tijd niet vanzelfsprekend: vaak werd 

men het mikpunt van spot. Franks mo-

tivatie om zich te engageren voor vrou-

wenrechten, kende echter verschillende 

beweegredenen31. Als jurist vond hij de 

discriminatie van vrouwen een schen-

ding van het recht. Vrouwenemancipatie 

beschouwde hij daarenboven als een 

zaak van en voor mannen: in een manne-

lijk politiek landschap moesten zij erop 

toezien dat vrouwen rechten kregen.

 

Ook tijdens de tweede feministische 

golf speelden mannen een niet onbe-

langrijke rol. 

In de Franse bewegingen ijverden man-

nen voor de legalisering van anticon-

ceptie en abortus32. In het toenmalige 

Frankrijk bestonden tevens organisaties 

waarin mannelijke leden hormonale an-

ticonceptie voor mannen ontwikkelden 

om zo de verantwoordelijkheid voor 

voorbehoedsmiddelen tussen beide 

geslachten te delen. Deze feministische 

mannen zorgden voor een grotere zicht-

baarheid van de bewegingen en hun 

eisen. Hun engagement was gebaseerd 

op het idee dat toegang tot abortus een 

vorm van vrouwenemancipatie is, het 

gaf vrouwen het recht ‘baas in eigen 

buik’ te zijn. Ook in België bestonden 

er progressieve bewegingen die opkwa-

men tegen thema’s als vrouwenmis-

handeling en verkrachting. Zo richtte 

topambtenaar Frank Van Massenhove in 

zijn twintiger jaren een vluchthuis voor 

vrouwen op33.

Ook vandaag zijn mannen betrokken bij 

initiatieven rond gendergelijkheid. 

Jackson Katz strijdt tegen seksueel ge-

weld en partnergeweld34. Michael Kimmel 

en Michael Kaufman zijn beiden grote 

verdedigers van gelijke kansen v/m. 

Samen schreven ze The Guy’s Guide to 

Feminism, waarin ze op een humoristi-

sche manier aantonen waarom feminis-

me ook voordelig is voor mannen . 

Ook Justin Trudeau, de Canadese pre-

mier, uitte zich als feminist. “We mogen 

niet bang zijn van het woord feminist”, 

zei hij tijdens het debat over genderge-

lijkheid. “Zowel mannen als vrouwen 

moeten zich feminist durven te noe-

men”36. De UN Women riep de campag-

ne #HeForShe in het leven37, die man-

nen aanmoedigt om ongelijkheden ten 

aanzien van vrouwen aan te kaarten in 

de strijd voor gelijke rechten. Dichter bij 

huis zoomde het weekblad Knack reeds 

in op het feministisch engagement van 

bekende mannen38 en uiten BV’s zoals 

Ivan De Vadder en Piet Goddaer zich als 

ambassadeurs van campagnes tegen 

seksueel geweld39.

Deze beknopte (historische) invalshoek 

toont aan dat feminisme niet enkel een 

vrouwenzaak is, dat mannen wel dege-

lijk feminist kunnen zijn en dat feminis-

tische thema’s de afgelopen honderd 

jaar mee zijn gedragen door mannen40. 

Verschillende evoluties heeft het femi-

nisme mee te danken aan mannelijke 

bondgenoten.

Optie 1: neen, feminisme is een bewe-

ging voor en door vrouwen

De veronderstelling dat feminisme een 

louter vrouwelijke aangelegenheid is, zit 

diepgeworteld10. Een ‘feministische man’ 

zijn, klinkt velen als een contradictie in 

de oren. Karen Offen11 illustreert deze re-

denering wanneer zij drie voorwaarden 

vooropstelt waaraan een feminist moet 

voldoen:

• Een feminist erkent de waarde van de 

eigen vrouwelijke ervaringen in het be-

palen van de maatschappelijke status 

van vrouwen in verhouding tot mannen.

• Een feminist is verontwaardigd bij het 

zien van institutionele onrechtvaardig-

heid tegenover vrouwen als groep door 

mannen als groep.

• Een feminist wil meewerken aan het 

afschaffen van de onrechtvaardigheid 

door het afbouwen van ideeën, instel-

lingen, gebruiken, macht of autoritei-

ten die de mannelijke voorrechten in 

stand houden.

Volgens deze definitie loopt het reeds 

spaak bij de eerste voorwaarde. Vermits 

mannen geen vrouwen zijn, behoren zij 

niet tot de onderdrukte groep en kunnen 

zij niet ervaren wat vrouwen dagelijks 

meemaken. Ook andere onderzoekers 

omschrijven het feminisme als een spe-

cifieke vrouwenbeweging, wat de rol van 

mannen logischerwijs reduceert12. Ande-

ren zijn van mening dat mannen behoren 

tot de groep van (vrouwen)onderdruk-

kers en daarom geen feministen kúnnen 

zijn13. 

Optie 2: ja, feminisme streeft naar gen-

dergelijkheid

Het feminisme kan echter ook gezien 

worden als een ideologie die streeft naar 

gelijke rechten en kansen, keuzevrijheid, 

waardigheid, vrijheid en respect voor 

vrouwen én mannen14. Feminisme strijdt 

tegen institutionele onrechtvaardigheid 

waar voornamelijk (maar niet uitsluitend) 

vrouwen slachtoffer van zijn. Mannen 

kunnen dus wel degelijk instellingen, 

macht of autoriteiten die de mannelijke 

privileges staande houden mee afbou-

wen15. Meer nog, mannen dragen een 

extra grote verantwoordelijkheid, net om-

dat zij vaak een geprivilegieerde positie 

bekleden16. Je zou kunnen stellen dat, net 

zoals blanken zich kunnen afzetten tegen 

racisme, ook mannen bondgenoten kun-

nen zijn bij het bestrijden van vrouwen-

discriminatie17,18. Onderdrukking is niet 

enkel een zaak van onderdrukten, maar 

evenzeer van de onderdrukkers19. Boven-

dien kunnen mannen ook te lijden heb-

ben onder het patriarchaal systeem. Zij 

moeten immers evenzeer beantwoorden 

aan heel wat traditionele verwachtingen, 

zoals assertief zijn, hypermannelijk, at-

letisch, emotieloos en de kostwinner van 

het gezin. Stigmatisering en uitsluiting 

zijn maar enkele van de vele gevolgen 

die een man kan ervaren wanneer hij bui-

ten dat typische genderplaatje kleurt20,21. 

Bovendien kunnen mannen eveneens 

slachtoffer zijn van discriminatie op ba-

sis van hun huidskleur, etniciteit, sociale 

status of lichamelijke beperking. In het 

streven naar gelijke rechten en kansen, 

daagt het feminisme de maatschappe-

lijke verwachtingen rond vrouwelijkheid 

én mannelijkheid uit en zet het zich af te-

gen discriminatie. Een man die feminist 

is, komt dus niet alleen op voor gelijke 

rechten voor vrouwen, maar behartigt 

ook zijn eigen belangen.

zij-kant volgt de stelling dat feminisme 

niet geslachtsgebonden is22,23. Zo ook de 

Amerikaanse socioloog Michael Kimmel, 

die nog eens op een rijtje zet waarom man-

nen wel degelijk feminist kunnen zijn24:

• vanuit de morele overtuiging dat vrou-

wen en mannen gelijkwaardig zijn en 

dus gelijke rechten moeten krijgen;

• om actie te ondernemen tegen geïn-

stitutionaliseerde vrouwenonderdruk-

king;

• om te onderzoeken op welke manier 

mannen te lijden hebben onder rigide 

seksestereotypering; 

• vanuit de overtuiging dat de feministi-

sche idealen ook de situatie van man-

nen zullen verbeteren.

KUNNEN MANNEN FEMINIST ZIJN?

EEN MAN DIE FEMINIST IS, 

KOMT DUS NIET ALLEEN 

OP VOOR GELIJKE RECHTEN 

VOOR VROUWEN, MAAR 

BEHARTIGT OOK ZIJN EIGEN 

BELANGEN.

VERMITS MANNEN GEEN VROUWEN ZIJN, BEHOREN ZIJ NIET 

TOT DE ONDERDRUKTE GROEP EN KUNNEN ZIJ NIET ERVAREN WAT 

VROUWEN DAGELIJKS MEEMAKEN.

IN HET TOENMALIGE FRANKRIJK BESTONDEN TEVENS ORGANISATIES 

WAARIN MANNELIJKE LEDEN HORMONALE AN TICONCEPTIE VOOR 

MANNEN ONTWIKKELDEN OM ZO DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR 

VOORBEHOEDSMIDDELEN TUSSEN BEIDE GESLACHTEN TE DELEN. 
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Mannen schaarden zich doorheen de ge-

schiedenis achter vrouwenemancipatie, 

maar heeft het feminisme wel aandacht 

voor mannen41? Het clichébeeld van een 

feministe is dat van een fanatieke man-

nenhaatster42. Misschien is het dan ook 

niet verwonderlijk dat ‘the f-word’ mannen 

angst inboezemt43. Toch zit de werkelijkheid 

complexer in elkaar. Het was voornamelijk 

tijdens de tweede golf van het feminisme 

dat de samenwerking met mannen moeilijk 

lag44. Vooral de radicale feministen vonden 

dat vrouwen zich enkel konden emancipe-

ren in afwezigheid van mannen. Zij richtten 

exclusief vrouwelijke bewegingen op waar 

het ‘wij-gevoel’ centraal stond45. Europese 

vrouwenbewegingen stonden in vergelij-

king met Anglo-Amerikaanse vrouwen meer 

open voor gemengde organisaties46,47.

Hoewel het merendeel van de vrouwenbe-

wegingen niet op gespannen voet leefde 

met mannen, moet worden toegegeven dat 

mannen en mannelijkheid geen onderwerp 

van het feminisme waren48,49,50. Het is echter 

pas onder invloed van het begrip ‘gender’ 

dat mannenkwesties onder de aandacht 

kwamen51. In de jaren ‘70 werd deze term 

in het feminisme geïntroduceerd. Gender 

verwijst naar de sociale ideeën, verwach-

tingen en normen rond mannelijkheid en 

vrouwelijkheid. Opvattingen rond gender 

schrijven voor wat (niet) kan en mag in onze 

samenleving52. Deze ideeën zijn sociaal en 

cultureel bepaald door de opvoeding, de 

school, media… De introductie van de term 

‘gender’ was van wezenlijk belang voor het 

feminisme. Gender impliceert immers dat 

verschillen tussen vrouwen en mannen niet 

biologisch vaststaan, maar gewijzigd kun-

nen worden.

Het concept gender heeft de aanzet gege-

ven tot het ontstaan van genderstudies en 

ook masculinity studies in de jaren ’80 en 

’9053,54. Deze bestuderen mannelijkheid55. 

Vragen die dit academisch veld zich stelt, 

zijn: hoe ziet de mannelijke identiteit er-

uit, wat zijn de sociale verwachtingen rond 

mannelijkheid, welke mannelijkheidsidea-

len promoten de media? Vaak wordt gender 

verward met ‘vrouw’, maar ook mannen zijn 

dus gegenderde individuen56. 

Maar wat zijn die sociale normen rond man-

nelijkheid dan? David & Brannon57 lijstten 

de criteria op waaraan een ‘echte man’ in 

de westerse wereld moet voldoen:

• No sissy stuff: vermijd alles wat vrou-

welijk is. Wie winkelt, danst of strijkt is 

verwijfd.

• Be a big wheel: streef naar succes, 

macht, status. Rijkdom, kracht en status 

zijn allemaal tekenen van mannelijkheid. 

Een echte man is kostwinner en toont zijn 

status met grote, dure (bedrijfs)wagens, 

merkhorloges en maatpakken.

• Be a sturdy oak: een man hoort een rots 

in de branding te zijn, in een crisis moet 

je op hem kunnen rekenen. Wees dus ra-

tioneel en kalm. Hou je emoties te allen 

tijde onder controle, toon geen tekenen 

van zwakte.

• Give ‘m hell: neem risico’s, toon durf. 

Live on the edge. Een echte man verovert 

de wereld, desnoods met geweld.

Volgens de mannenstudies is het van het 

grootste belang dat de genderopvattingen 

rond mannelijkheid verruimen. In dat op-

zicht spreken zij over ‘mannelijkheden’ in 

plaats van ’mannelijkheid’58. Onderzoek 

merkt op dat mannen vaak niet evenveel 

keuzevrijheid ervaren als vrouwen. Zo heeft 

het feminisme ervoor gezorgd dat vrouwen 

vandaag kunnen voetballen, een carrière 

uitbouwen of CEO zijn59. Die flexibiliteit in 

keuzemogelijkheden is er voor mannen 

(nog) niet60. Mannen die huisvader zijn, 

deeltijds werken of kleuterleider worden, 

stoten bijvoorbeeld heel vaak op negatieve 

reacties uit hun omgeving61. 

Hoewel mannen steeds betrokken waren 

bij de emancipatiestrijd, kunnen we be-

sluiten dat het focussen op vrouwen een 

noodzakelijke eerste stap geweest is in het 

verkrijgen van vrouwenrechten. 

Onder invloed van de term gender en man-

nenstudies, is er de laatste decennia echter 

steeds meer aandacht gekomen voor be-

lemmeringen waarmee mannen te maken 

krijgen. 

SCHENKT HET FEMINISME OOK 
AANDACHT AAN MANNEN?

HET IS ECHTER PAS ONDER INVLOED VAN HET BEGRIP ‘GENDER’ 

DAT MANNENKWESTIES ONDER DE AANDACHT KWAMEN.

VOLGENS DE MANNENSTUDIES 

IS HET VAN HET GROOTSTE BELANG 

DAT DE GENDEROPVATTINGEN 

ROND MANNELIJKHEID VERRUIMEN.

MANNEN DIE HUISVADER ZIJN, 

DEELTIJDS WERKEN OF 

KLEUTERLEIDER WORDEN, STOTEN 

HEEL VAAK OP NEGATIEVE 

REACTIES UIT HUN OMGEVING.

BOY’S FEMINISM
Om mannen aan te sporen mee te hel-

pen genderongelijkheid weg te werken 

en opvattingen rond ‘mannelijkheid’ en 

‘vrouwelijkheid’ te verruimen, is het be-

langrijk om jongens en hun sociale om-

geving van jongs af aan attent te maken 

op de heersende genderstereotypen. 

Hierrond bewustzijn creëren is een eer-

ste essentiële voorwaarde om verande-

ring te bewerkstelligen.

Een klassiek voorbeeld van de manier 

waarop opvoeding stereotiepe normen 

meegeeft, is speelgoed. Jongens worden 

verrast met bouwdozen, actiehelden, 

tractoren en vrachtwagens en meisjes 

krijgen poppen, prinsessenattributen 

en huishoudspullen145. Bovendien gaan 

kinderen hun identiteit ook vormgeven 

door al spelend handelingen en gedra-

gingen van volwassenen te imiteren. 

Denk maar aan een meisje dat plichtsbe-

wust voor haar pop zorgt of jongens die 

allerlei constructies bouwen146. Studies 

tonen aan dat kinderen al op de leeftijd 

van twee of drie jaar een onderscheid 

maken tussen jongens en meisjes en 

beseffen dat er voor beide geslachten 

andere verwachtingen heersen147. Wan-

neer ze vijf jaar zijn, hebben ze zich 

deze sociale verwachtingen helemaal 

eigen gemaakt148. Onderzoek verklaart 

dit proces door het feit dat elke leerer-

varing bepaalde circuits in de hersenen 

versterkt, vooral bij jonge kinderen. Met 

andere woorden, hoe jonger het kind, 

hoe meer het openstaat voor het assi-

mileren van vaardigheden en rollen die 

toegewezen worden aan hun geslacht149. 

Het is problematisch dat kinderen zich 

moeten conformeren aan deze verwach-

tingen, omdat deze vaak zeer eenzijdig 

en stereotiep zijn. Zo moeten meisjes 

ijverig, sociaal en zorgzaam zijn en hob-

by’s als ballet of tekenen beoefenen. 

Jongens moeten zelfstandig, dominant 

en competitief zijn en zwemmen of voet-

ballen. Wie buiten de norm kleurt en dus 

genderincongruent gedrag stelt, wordt 

vaak geplaagd, uitgelachen of gepest150. 

Opvallend is dat uit internationaal151 en 

Vlaams152 onderzoek blijkt dat het voor-

al jongens zijn die druk ervaren om te 

voldoen aan de sociale verwachtingen. 

Auteurs verklaren dit door het feit dat het 

voor meisjes al meer aanvaard is om zich 

‘mannelijker’ te gedragen dan voor jon-

gens om ‘vrouwelijk’ gedrag te stellen153. 

Daarom is het extra belangrijk dat er aan-

dacht is voor het keurslijf waarin ook jon-

gens van kleins af aan gevangen zitten.

Onderwijs en opvoeding hebben hierin 

een belangrijke rol te vervullen. Zo wordt 

vandaag steeds meer aandacht besteed 

aan genderbewust opvoeden, wat bete-

kent dat ouders rekening houden met 

de verschillen tussen jongens en meis-

jes, maar zich er niet op blindstaren. Je 

hebt dus respect voor de eigenheid van 

je kind, maar creëert mogelijkheden bui-

ten traditionele verwachtingen. Zo kan je 

jongens prijzen als ze initiatief hebben 

getoond of zich sterk hebben gehouden, 

maar ook als ze zich zorgzaam hebben 

gedragen. Geef jongens mee dat ‘meis-

jesspelletjes’ of ‘jongensspelletjes’ niet 

bestaan. Een uitgebreid overzicht van 

tips vind je op de website van het exper-

tisecentrum opvoedingsondersteuning. 

Om bewust te leren omgaan met gen-

derverschillen kan je ook terecht op de 

website genderklik.be. 

Op school zijn leerkrachten belangrijke 

spilfiguren. Kinderen komen er immers 

dagelijks in contact met leeftijdsgeno-

ten, komen terecht in nieuwe sociale 

situaties en leren veel bij. Al deze fac-

toren kunnen hun opvattingen rond 

gender bevestigen of net ontkrachten. 

Ook op school wordt gesproken over 

genderbewust lesgeven. Als leerkracht 

is het daarbij belangrijk om genderste-

reotiepe verwachtingen te doorbreken 

door leerlingen kennis te laten maken 

met verschillende vormen van lesgeven 

en leerlingen te overtuigen een meer kri-

tische houding aan te nemen tegenover 

‘vrouwelijke’ en ‘mannelijke’ genderste-

reotypen154. Adviesbureau Genderatwork 

voerde enkele jaren geleden onderzoek 

uit om mannelijkheid bij jongeren be-

spreekbaar te maken. Het actie-onder-

zoek leverde verschillende handvaten 

voor scholen en leerkrachten op. Meer 

info vind je op genderklikvoorjongens.be. 

Naast de school en de ouders, zijn er ook 

initiatieven die zich richten op jongens 

zelf. The Achilles Effect bijvoorbeeld, is 

een website die mannelijke genderste-

reotypen bestudeert in media die popu-

lair zijn bij jongens uit de lagere school. Er 

wordt geanalyseerd welke boodschappen 

films, reclame en tv-programma’s promo-

ten rond mannelijkheid. De auteur wil jon-

gens aanmoedigen om uit de traditionele 

gendernormen te stappen zonder angst 

om beoordeeld te worden. Verder worden 

er in België ook Boys Days georganiseerd, 

als reactie op de Girls Days. Op deze 

dag lopen jongens een dag mee in een 

bedrijf waar veel vrouwen tewerkgesteld 

zijn155. Met dit project hoopt men een 

eerste te stap te zetten om de geslacht-

segregatie op het werk te doorbreken156.

HET IS EXTRA BELANGRIJK 

DAT ER AANDACHT IS VOOR HET 

KEURSLIJF WAARIN 

OOK JONGENS VAN KLEINS AF 

AAN GEVANGEN ZITTEN.

http://www.expoo.be/aanpak-van-gendersterotypen
http://www.expoo.be/aanpak-van-gendersterotypen
http://www.genderklik.be
http://www.genderklikvoorjongens.be
http://www.achilleseffect.com/
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“Until men share equal responsibility 

for struggling to end sexism, the femi-

nist movement will reflect the very sexist 

contradiction we wish to eradicate”77. 

bell hooks, auteursnaam van Gloria Jean 

Watkins en een vooraanstaande black 

feminist, zegt dat het uitsluiten van 

mannen in de feministische strijd van 

hetzelfde seksisme getuigt dat het femi-

nisme net probeert weg te werken. Ook 

Kimmel, volgens The Guardian “ ’s werelds 

meest prominente mannelijke feminist”, 

benadrukte als eerste man de voordelen 

van het feminisme voor mannen, wat 

hem tot een pionier maakte.

 

Waar voorheen dus solidariteit met vrou-

wen de grootste beweegreden van man-

nelijke feministen was, beklemtonen 

Kimmel en collega’s nu dat het feminis-

me ook mannen ten goede komt78,79. De 

gedachte dat ‘if women win, men lose’, 

ofwel dat feminisme tot doel heeft de 

rechten van vrouwen te bevorderen ten 

koste van mannen80,81, gaat niet op als 

feminisme beperkende maatschappe-

lijke verwachtingen rond vrouwelijkheid 

en mannelijkheid uitdraagt. Dan is femi-

nisme een win-winsituatie voor vrouwen 

én voor mannen82, en zorgt het voor:

1. Evenwichtige, respectvolle, 
solidaire relaties tussen vrou-
wen en mannen

Privileges zijn vaak onzichtbaar voor die-

gene die ze heeft83. Kimmel84 illustreert 

dit mechanisme in zijn lezingen met een 

voorbeeld. Wanneer een blanke vrouw 

wordt gevraagd wat zij ziet wanneer ze in 

de spiegel kijkt, antwoordt ze dat ze een 

vrouw ziet. Wanneer een zwarte vrouw 

in de spiegel kijkt, zegt ze dat ze een 

zwarte vrouw ziet. Echter, wanneer een 

man deze vraag krijgt voorgeschoteld, 

antwoordt hij dat hij een mens ziet85. 

Het voorrecht van geprivilegieerd te zijn, 

is dat je het niet opmerkt. Als man je ei-

gen privileges en de macht die daarmee 

gepaard gaat erkennen, is een eerste 

noodzakelijke stap om je te verzetten 

tegen het onrecht dat vrouwen wordt 

aangedaan. Wanneer mannen hierin sla-

gen, zullen evenwichtige, respectvolle 

en solidaire relaties tussen vrouwen en 

mannen ontstaan.

2. Meer quality en quantity 
time met het gezin

Het feminisme ijvert voor deze evenwich-

tige combinatie tussen arbeid en gezin 

voor beide partners omdat dit de levens-

kwaliteit van vrouwen en mannen ten 

goede komt86. Mannen die meer instaan 

voor huishoudelijke taken en kinderzorg 

worden minder gediagnosticeerd met 

depressie, hebben minder nood aan 

psychologische bijstand, nemen minder 

medicatie en hebben een grotere relatie-

tevredenheid87. Veel mannen willen ook 

meer tijd doorbrengen bij hun kinde-

ren of een grotere bijdrage leveren aan 

het huishouden88. Toch ervaren ze nog 

steeds hindernissen, zowel cultureel (in 

de vorm van gendernormen) als structu-

reel (beleidsmatig). 

Zo werkte in 2014 41% van de vrouwe-

lijke werknemers deeltijds, tegenover 

slechts 9% van de mannen. Helemaal 

vrijwillig zetten vrouwen deze stap niet: 

slechts 8,5% van de deeltijds werkende 

vrouwen wil geen voltijdse baan89. De 

zorg voor kinderen of andere afhanke-

lijke personen werd hierbij veel vaker 

door vrouwen vermeld dan door mannen 

(22% ten opzichte van 5%).

Enkele drempels die ervoor zorgen dat 

mannen (bepaalde) huishoudelijke en 

zorgtaken minder uitvoeren, zijn maat-

schappelijke verwachtingen90. Gender-

stereotypen stellen dat mannen status en 

inkomen moeten nastreven en dat idee 

botst met betrokkenheid bij de opvoe-

ding en het huishouden91. Nog te veel 

FEMANISME: FEMINISME VOOR MANNEN 

Nog niet zo lang geleden waren het voor-

namelijk vrouwen die de strijd aangingen 

tegen seksisme en restrictieve rollenpa-

tronen67. Inmiddels gaan er ook mannelij-

ke stemmen op die zich niet meer kunnen 

vinden in de heersende genderstereoty-

pen68. Pas als vrouwen en mannen een 

collectief vormen, kunnen keuzevrijheid 

en gelijke behandeling realiteit worden. 

Daarnaast is samenwerken vereist om-

dat de belangen van vrouwen en mannen 

met elkaar in verbinding staan, ze zijn 

wederzijds afhankelijk. Kimmel illustreert 

dat beide geslachten voor vooruitgang 

aangewezen zijn op elkaar: “How can we 

help women? By helping men. And how 

can we help men? By helping women”69. 

Vrouwen en mannen moeten genderon-

gelijkheid dus samen tegengaan.

Kimmel70 stelt dat mannen zowel vrou-

wen als zichzelf kunnen helpen zich te 

bevrijden van sociale belemmeringen.

Mannen kunnen vrouwen helpen in hun 

emancipatiestrijd 

De geschiedenis toont aan dat de vele 

successen die het feminisme heeft ge-

boekt, er niet zouden gekomen zijn 

zonder de steun van mannen. Ook van-

daag blijft hun steun broodnodig om 

wezenlijke verandering te bewerkstel-

ligen: ‘oppression doesn’t end until the 

oppressor stops oppressing’. Mannen 

kunnen bijvoorbeeld ideeën onder de 

aandacht brengen in mannelijke basti-

ons71. Verder kunnen zij een einde ma-

ken aan het onrecht dat vrouwen ervaren 

door zich te verzetten tegen het seksis-

tisch beleid, praktijken en attitudes te 

veroordelen72,73. En dat is nog steeds 

nodig: in ons land is één op de vijf 

vrouwen slachtoffer van partnergeweld, 

dagelijks worden in België acht vrou-

wen verkracht, vrouwen verdienen nog 

steeds 20% minder op maandbasis en 

vrouwen spenderen acht uur per week 

meer aan huishoudelijke taken. Ver-

schillende vrouwenorganisaties strij-

den tegen deze ongelijkheden, en kre-

gen daarbij steun uit mannelijke hoek. 

Zo schaarden verscheidene mannelijke 

BV’s zich achter de campagne tegen 

seksueel geweld #1is1teveel (2016) van 

de Vrouwenraad en het platform ‘Wij 

spreken voor onszelf’. Ook de campag-

ne Let’s Make it Fifty-Fifty! (2014) van 

Amazone, Vrouwenraad en het Insti-

tuut voor de Gelijkheid van Vrouwen en 

Mannen kon rekenen op de steun van 

bekende politici bij het pleidooi voor 

een evenwichtige v/m-verdeling van de 

politieke topmandaten. En in 2014 werd 

in Schaarbeek voor de vijfde keer een 

mannenmars gehouden op de Interna-

tionale Dag voor de Uitbanning van Ge-

weld tegen Vrouwen. Zo wilden mannen 

hun medeleven betuigen aan slachtof-

fers van intrafamiliaal geweld74.

Mannen kunnen zichzelf emanciperen 
Het feminisme kan ook een draagvlak 

bieden om aan te kaarten hoe mannen 

worden gediscrimineerd. Mannen kun-

nen slachtoffer zijn van discriminatie op 

basis van hun huidskleur, etniciteit, so-

ciale status of lichamelijke beperking. 

Hier is vandaag nog te weinig aandacht 

voor75. Bovendien zijn ook de sociale ver-

wachtingen rond mannelijkheid zeer be-

perkend. Het feminisme moet dus niet al-

leen vrouwen, maar ook mannen bijstaan 

in de problemen waarmee zij te kampen 

hebben. Zo wees onderzoek uit dat 

mannen meer tijd willen spenderen aan 

hun gezin en hun vrouw willen bijstaan 

in het huishouden, maar zich hierbij 

belemmerd voelen door de sociale ver-

wachtingen van de man als kostwinner76. 

FEMANISME: FEMINISME DOOR MANNEN

MANNEN KUNNEN SLACHTOFFER ZIJN VAN DISCRIMINATIE OP BASIS 

VAN HUN HUIDSKLEUR, ETNICITEIT, SOCIALE STATUS OF LICHAMELIJKE 

BEPERKING. HIER IS VANDAAG NOG TE WEINIG AANDACHT VOOR.

PAS ALS VROUWEN EN MANNEN 

EEN COLLECTIEF VORMEN, 

KUNNEN KEUZEVRIJHEID EN GELIJKE 

BEHANDELING REALITEIT WORDEN.

DE GEDACHTE DAT 

‘IF WOMEN WIN, MEN LOSE’, 

OFWEL DAT FEMINISME 

TOT DOEL HEEFT DE 

RECHTEN VAN VROUWEN TE 

BEVORDEREN TEN KOSTE VAN 

MANNEN, GAAT NIET OP.

Een femanist:

• is verontwaardigd bij het zien van 

institutionele onrechtvaardigheid 

tegenover vrouwen en mannen;

• verzet zich openlijk tegen seksisti-

sche ideeën, instellingen, structu-

ren, gebruiken en macht;

• wil meewerken aan het afschaffen 

van seksistische ideeën, instel-

lingen, structuren, gebruiken en 

macht;

• is geraakt door belemmeringen 

die zowel mannen als vrouwen on-

dervinden door de cultureel geves-

tigde idealen van mannelijkheid 

en vrouwelijkheid;

• stelt de beperkende en onder-

drukkende genderrollen in vraag 

en ijvert voor meer keuzevrijheid 

en flexibiliteit in hoe iemand zijn 

genderrol invult.

Stel jezelf als man de volgende vra-

gen. Heb je jezelf ooit:

• onzeker gevoeld omdat je dacht 

dat je lichaam niet gespierd of ge-

traind genoeg was?

• beschaamd gevoeld omdat je geïn-

teresseerd bent in zogezegd ‘vrou-

welijke’ activiteiten zoals dans of 

koken?

• afgevraagd of het gepast is om 

emoties, zoals verdriet of schaam-

te, openlijk te tonen?

• verplicht gevoeld om je stoerder, 

agressiever of competitiever voor 

te doen dan je eigenlijk bent?

• vol twijfels afgevraagd wat het be-

tekent om een ‘echte man’ te zijn?

• bang gevoeld om een ‘sloef’, een 

‘watje’, een ‘sissy’ te worden ge-

noemd?

Op één van deze items ‘ja’ ant-

woorden, is voldoende om als man 

feminisme nodig te hebben.
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gerd zijn: toen er in 1974 in Zweden voor 

het eerst een ouderschapsverlof van zes 

maanden kwam, maakten enkel vrouwen 

er gebruik van (99,5%). Tegenwoordig 

nemen mannen gemiddeld 25% van het 

verlof op en blijft 85% van de mannen 

in meer of mindere mate thuis om voor 

de kinderen te zorgen. Toch staan ook 

Zweedse mannen vaak nog onder druk 

van de werkgever om aan de slag te blij-

ven en nemen vrouwen nog steeds het 

leeuwendeel van het ouderschapsverlof 

op. Volgens sociale wetenschappers is er 

daarom een steeds groter draagvlak voor 

de invoering van een verplichte fiftyfifty 

regeling105. 

3. Vrij buiten de stereotiepe ver-
wachtingen kunnen kleuren

Uit onderzoek blijkt dat mannen die zich 

in lijn met de maatschappelijke verwach-

tingen gedragen, meer geaccepteerd 

worden door andere mannen, toegang 

hebben tot gegeerde beroepen en een 

hogere sociale status hebben106,107,108. 

Mannen die niet voldoen aan gender-

normen ervaren daarentegen sociale uit-

sluiting, pesterijen en een verminderde 

zelfwaarde109,110. Deze maatschappelij-

ke gendernormen zijn echter volkomen 

eenzijdig en voor vele mannen zelfs niet 

haalbaar. Het is duidelijk dat er meer 

flexibiliteit moet komen in wat zogezegd 

‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’ is. Dit zou ook 

het psychische en fysieke welzijn van 

mannen ten goede komen. Het feminis-

me streeft ernaar de traditionele en res-

trictieve definities rond mannelijkheid 

en vrouwelijkheid te verruimen om zo de 

negatieve gevolgen van eenzijdige gen-

derstereotypen weg te werken.

Zoals we eerder schreven, zijn dit de vier 

kenmerken die een ‘echte man’ zich vol-

gens de westerse gendernorm moet aan-

meten111.

No sissy stuff: vermijd alles wat vrou-

welijk is. Wie winkelt, danst of strijkt is 

verwijfd.

Een voorbeeld vinden we terug in de 

beroepen van vrouwen en mannen. In 

2013-2014 bestonden de Belgische bouw-

arbeiders voor 98% uit mannen, net als 

de elektriciens en elektronici. Ook bij de 

onderofficieren (96%), en ICT-ers (87%) 

waren er vooral mannen te vinden. Ver-

zorgend personeel is dan weer bijna vol-

ledig vrouwelijk (94%), net als huishou-

delijke hulpen, schoonmakers (90%)112 

en het personeel in het kleuteronderwijs 

(97%)113. De ongelijke verdeling van vrou-

wen en mannen over verschillende sec-

toren noemt men horizontale segregatie. 

De oorsprong van deze segregatie ligt in 

het onderwijs. In de middelbare school 

en in het hoger onderwijs is er al een dui-

delijke seksesegregatie: meisjes kiezen 

bijvoorbeeld voor menswetenschappen, 

verzorging of kantoor terwijl jongens 

gaan voor wiskunde, exacte wetenschap-

pen of elektromechanica. De combinatie 

van gegenderde studierichtingen en het 

feit dat kinderen meer onderwezen wor-

den door vrouwelijke leerkrachten in de 

kleuterklas en het lager onderwijs, maakt 

dat jongens en meisjes vanaf een jon-

ge leeftijd zeer eenzijdig worden opge-

voed114. De keuzevrijheid om een studie 

te kiezen en een beroep uit te oefenen 

die buiten de stereotiepe verwachtingen 

liggen, wordt zo van jongs af aan be-

perkt115.

Be a big wheel: streef naar succes, macht, 

status.

In een wereld waarin steeds meer vrou-

wen de arbeidsmarkt betreden, blijft de 

verwachting bestaan dat de man ‘the 

provider’ is die financieel instaat voor 

zijn gezin116. Het kostwinnersmodel 

schrijft voor dat de man de enige is die 

brood op de plank brengt of toch zeker 

diegene is met het hoogste inkomen van 

beide partners. Is dat niet het geval, dan 

ervaart een man vaak dat zijn mannelijk-

heid wordt ondermijnd. Onderzoek wijst 

uit dat werkloosheid bij mannen samen-

gaat met een sterk gevoel van minder-

waardigheid117. Dit verklaart ook waarom 

zoveel mannen moeite ervaren om deel-

tijds te werken of ouderschapsverlof op 

te nemen. Hun status als man hangt als 

het ware af van externe factoren zoals 

succes, macht en vermogen118.

Be a sturdy oak: een man hoort een kal-

me rots in de branding te zijn die geen 

tekenen van zwakte toont.

Sociale verwachtingen leren jongens van 

jongs af aan om bepaalde emoties te ver-

bergen of te verdringen. Denk maar aan 

de zinsnede ‘jongens huilen niet’ of in 

het Engels ‘man up’119. Onderzoek beves-

tigt dat mannen significant meer ‘krach-

tige’ emoties uiten zoals kwaadheid en 

mannen zijn bang om als ‘watje’ over te 

komen als ze parttime willen gaan wer-

ken om meer tijd met het gezin door te 

brengen92. Zo blijkt uit een enquête van 

vrouwenbeweging VIVA-SVV bij 2.271 

vaders, afgenomen in 2015, dat zeven 

op de tien nog geen ouderschapsverlof 

hebben opgenomen. Meer dan één op 

de vier (27%) wil dit wel, maar kan of 

durft het niet. Een reden die vaak wordt 

aangeven is dat ermee gelachen wordt 

of dat men zelfs neerbuigend reageert 

op het werk93. Genderstereotypen be-

palen ook welke huishoudelijke taken 

mannen uitvoeren. Onderzoek wijst 

uit dat mannen weigerachtig staan om 

taken op te nemen die door de maat-

schappij als ‘vrouwelijk’ worden aan-

zien: poetsen, strijken, wassen94. Om 

taken ‘genderneutraal’ te maken, is het 

belangrijk dat mannelijke pioniers, die 

zich weinig aantrekken van deze socia-

le conventies, zichtbaarder worden. 

Naast de maatschappelijke verwach-

tingen, is er ook het beleid dat mannen 

ontmoedigt om een grote rol te spelen 

in de privésfeer95. Zo hebben vrouwen 

recht op vijftien weken moederschaps-

rust, waarvan ze tien weken verplicht 

moeten opnemen. Tijdens de eerste 

dertig dagen krijgen zij een uitkering 

van 82%, berekend op het brutoloon, 

nadien wordt een uitkering van 75% van 

het geplafonneerd brutoloon in aan-

merking genomen. Vaders daarentegen 

hebben slechts recht op tien dagen 

geboorteverlof, waarvan ze enkel de 

eerste drie dagen worden doorbetaald. 

Nadien betaalt het RIZIV hen 82% van 

het geplafonneerd brutoloon96. Uit 

onderzoek blijkt dat dit financiële as-

pect voor mannen een van de grootste 

drempels vormt om zorgverlof op te 

nemen97,98. Het Instituut voor de Gelijk-

heid van Vrouwen en Mannen (2010) 

besloot na rondvraag dat één op de vijf 

vaders helemaal géén vaderschapsver-

lof opneemt99,100. Recente cijfers van het 

RIZIV, de FOD Sociale Zekerheid en de 

RVA tonen dat 15% van de mannen die 

recht hebben op dit geboorteverlof, dit 

niet opneemt. Eén op de zeven vaders 

dus. Bijna de helft hiervan verwijst 

daarbij naar de druk van de werkgever 

of de bedrijfscultuur. 

Het ouderschapsverlof is wel een recht 

waarop zowel vrouwen als mannen in 

gelijke mate beroep kunnen doen voor 

elk kind jonger dan twaalf jaar, geduren-

de vier maanden. Verschillende formules 

zijn mogelijk101. Voor werknemers die vol-

tijds thuisblijven, bedraagt de RVA-uit-

kering 786,78 euro (bruto) per maand. 

Wie halftijds gaat werken, krijgt 393,38 

euro (bruto) en wie kiest voor loopbaan-

vermindering met 1/5de krijgt 133,45 

euro. Onder bepaalde voorwaarden zijn 

verhogingen mogelijk (bijvoorbeeld voor 

50-plussers of alleenwonenden), en in 

sommige gevallen betaalt de Vlaamse 

Gemeenschap een aanmoedigingspre-

mie. In 2012 waren er bij de werknemers 

in dit thematisch verlof 75% vrouwen 

en 25% mannen102. Het zorgen voor een 

kind is dus een duidelijke vrouwenzaak. 

Bovendien verkiezen de meeste mannen 

een ouderschapsverlof in de vorm van 

een werkvermindering met 1/5de. Moe-

ders zetten dus een duidelijkere stap 

richting volledig thuisblijven of deeltijds 

werken103.

Ten slotte hebben vaders ook de moge-

lijkheid om, gedurende een bepaalde 

periode, minder of helemaal niet te wer-

ken. Dat kan door gebruik te maken van 

tijdskrediet of loopbaanonderbreking. 

Maar ook deze systemen kunnen mannen 

amper bekoren. Volgens de RVA namen in 

2015 4.623 werknemers in België een vol-

tijdse loopbaanonderbreking en maakten 

5.278 werknemers gebruik van het voltijd-

se tijdskrediet. In beide gevallen was een 

derde van deze werknemers een man. 

Veel populairder dan deze voltijdse sys-

temen was de formule waarbij arbeids- 

prestaties verminderd werden. Van de 

65.971 werknemers in deeltijdse loop-

baanonderbreking was 27% een man, 

van de 138.111 werknemers met deeltijds 

tijdskrediet liep dit op tot 38%104. 

Om mannen aan te moedigen meer tijd 

bij hun (pasgeboren) kind door te bren-

gen, is het wenselijk dat de uitkeringen 

worden verhoogd. Bovendien zou een 

uitbreiding van het vaderschapsverlof, 

gekoppeld aan een verplichte opname 

ervan, een meer gelijkwaardiger taakver-

deling met zich meebrengen.

Zo hebben in Zweden ouders recht op 

480 dagen (betaald) ouderschapsver-

lof dat ze onderling kunnen verdelen 

(moederschapsrust/geboorteverlof én 

ouderschapsverlof worden hier samen-

genomen). Ongeveer drie maanden wor-

den echter gereserveerd voor elke ouder 

afzonderlijk, en kunnen dus niet overge-

dragen worden. Cijfers tonen aan dat de 

daddy days in Zweden al meer ingebur-

MAATSCHAPPELIJKE GENDERNORMEN ZIJN ECHTER VOLKOMEN 

EENZIJDIG EN VOOR VEEL MANNEN ZELFS NIET HAALBAAR. 

HET IS DUIDELIJK DAT ER MEER FLEXIBILITEIT MOET KOMEN IN WAT 

ZOGEZEGD ‘MANNELIJK’ OF ‘VROUWELIJK’ IS.

VEEL MANNEN WILLEN OOK 

MEER TIJD DOORBRENGEN BIJ 

HUN KINDEREN OF EEN 

GROTERE BIJDRAGE 

LEVEREN AAN HET HUISHOUDEN. 

OM TAKEN GENDERNEUTRAALTE MAKEN, IS HET BELANGRIJK

DAT MANNELIJKE PIONIERS, DIE ZICH WEINIG AANTREKKEN VAN DEZE 

SOCIALE CONVENTIES, ZICHTBAARDER WORDEN.

VERSCHILLENDE FORMULES 

ZIJN MOGELIJK: 

VOLTIJDS THUISBLIJVEN, 

HALFTIJDS GAAN WERKEN OF 

LOOPBAANVERMINDERING 

MET 1/5DE.



16  17

minachting120,121,122. Ook de expressie 

van warmte of genegenheid ten opzich-

te van andere mannen, wordt sterk 

afgekeurd. Een emotioneel beladen 

thema wordt onder vrienden vaak af-

gesloten met een korte omhelzing met 

drie afgelijnde, bijna ritmische klopjes 

op de rug123. Mannen die twijfel, ver-

warring of hopeloosheid uiten, worden 

in onze samenleving nog te vaak als 

zwak beschouwd. Professionele hulp 

vragen wordt dan ook niet aangemoe-

digd. Studies tonen aan dat mannen 

van verschillende leeftijden, nationa-

liteiten en etnische achtergronden, 

minder psychologische professionele 

hulp opzoeken dan vrouwen124,125, ze-

ker voor depressie en angstklachten126. 

Verschillende auteurs geven aan dat 

de mannelijke genderideologie het 

mannen moeilijk maakt om hulp te vra-

gen127. 

Give ‘m hell: neem risico’s, toon durf.

Niet onderdoen voor andere mannen is 

de boodschap die mannen voorgescho-

teld krijgen. De lagere levensverwachting 

- mannen leven gemiddeld vijf jaar minder 

lang dan vrouwen - wordt in onderzoek 

vaak toegeschreven aan het opzoeken 

van deze risico’s. Zo vertaalt de ‘give ‘m 

hell’-regel zich onder andere in het feit 

dat mannen minder routinechecks bij de 

dokter laten uitvoeren en dat ze het vaak 

ook minder nauw nemen met veiligheids-

maatregelen op de werkvloer128. Mannen 

zijn ook vaker slachtoffer van een ver-

keersongeval. In 2013 was meer dan 75% 

van de dodelijke slachtoffers een man129. 

Bij de 18- tot 24-jarigen zijn mannen vier 

keer meer betrokken bij een ongeval dan 

vrouwen130.

4. De hulp krijgen die je verdient

Feminisme wil stereotypen aan de 

kaak stellen om zo bewustzijn aan te 

wakkeren rond mannelijk slachtoffer-

schap131. Op die manier wil het feminis-

me het taboe doorbreken en mannen 

au sérieux nemen132, in de hoop dat zij 

de hulp krijgen waar zij nood aan heb-

ben. De cijfers over mannelijke slacht-

offers van discriminatie en geweld zijn 

immers hoog133. 

Een op de acht slachtoffers van verkrach-

ting zijn mannen die door andere man-

nen worden verkracht. Het aantal suïci-

des is drie keer zo hoog bij mannen134. 

In echtscheidingszaken worden vaders 

in het toewijzen van de kinderen nog te 

vaak benadeeld door rechters135. Ook 

hebben mannen te kampen met meer 

middelengebruik. Zo komt risicovol 

alcoholgebruik vaker voor bij mannen 

dan bij vrouwen136. Mannen zijn vaker 

slachtoffer van verbaal geweld en van 

slagen en klappen dan vrouwen137. Bin-

nen de relationele context, wordt een 

op de tien mannen geconfronteerd 

met fysiek geweld door de partner of 

ex-partner138 en psychisch geweld139. 

Meer dan de helft van de mannelijke 

slachtoffers praat er met niemand over 

en doet op die manier ook geen beroep 

op de eigen omgeving, of op professi-

onele hulp140. In België zijn er ook nog 

te weinig opvangmogelijkheden of zelf-

hulpgroepen voor mannen141. In Leuven 

startte in 2014 het project Mannenklap, 

waar slachtoffers terecht kunnen voor 

informatie en steun. In Nederland wer-

den enkele jaren geleden initiatieven 

opgestart zoals ‘de blijf-van-mijn-lijf-

huizen’142. Daar kunnen mannen terecht 

die slachtoffer zijn van geweld. 

Over het algemeen zitten bovenstaande 

problemen nog te veel in de taboesfeer. 

Voor mannen is de drempel om te erken-

nen dat ze slachtoffer zijn heel groot. Zo 

doen slechts weinig mannen aangifte bij 

de bevoegde instanties (artsen, hulpver-

leners, advocaten en politie). Het zijn de 

restrictieve maatschappelijke verwach-

tingen rond mannelijkheid die (pro-

fessionele) hulp zoeken voor mannen 

moeilijk maakt143. Het idee om als zwak 

te worden beschouwd maakt de thema’s 

vaak onbespreekbaar144. Bovendien is 

er structureel nog een groot gebrek aan 

hulp en opvang. 

OM MANNEN AAN TE MOEDIGEN MEER TIJD BIJ HUN 

(PASGEBOREN) KIND DOOR TE BRENGEN MOETEN DE UITKERINGEN 

WORDEN VERHOOGD. 

INTERNATIONALE MANNENDAG

Niet enkel vrouwen hebben recht op een 

(inter)nationale dag. Ook mannen staan 

jaarlijks in de schijnwerpers, en dat op 

19 november. International Men’s Day 

kan op de steun van de VN rekenen62. 

De missie van International Men’s Day 

steunt op 6 pijlers63:

• het promoten van positieve rolmodel-

len, niet enkel steracteurs en sport-

mannen, maar gewone werkende 

mannen die goed en eerlijk trachten 

te leven;

• het erkennen van positieve manne-

lijke bijdragen aan de samenleving, 

gemeenschap, familie, kinderzorg, het 

huwelijk en het milieu;

• de aandacht voor gezondheid en wel-

zijn: sociaal, emotioneel, fysiek en 

spiritueel;

• het onder de aandacht brengen van 

discriminatie van mannen: in sociale 

kringen, qua sociaal gedrag en ver-

wachtingen, en op juridisch vlak;

• het verbeteren van genderrelaties en 

bevorderen van gendergelijkwaardig-

heid;

• het creëren van een veiligere en betere 

wereld waar alle mensen in veiligheid 

kunnen leven en groeien om hun volle-

dig potentieel te bereiken.

Reeds enkele decennia geleden probeer-

den geëngageerde initiatiefnemers (o.a. 

Thomas Oaster) het idee te promoten,64 

maar internationale mannendag zag 

pas in 1999 officieel het licht in Trinidad 

en Tobago, dankzij professor Jerome 

Teelucksingh die de verjaardag van zijn 

vader als datum koos. De Unesco steun-

de het initiatief. Het event vond ingang 

in andere landen zoals Jamaica, Austra-

lië, Barbados, Haïti, India, Singapore en 

het Verenigd Koninkrijk65. Ondertussen 

wordt mannendag in ongeveer zestig 

landen gevierd. In China wordt de dag 

mee gepromoot door magazines als 

Men’s Health, FHM en Esquire, en was 

er afgelopen jaar oproer rond de vraag 

of mannen ook een halve dag vrij moe-

ten krijgen van hun werkgever, net zoals 

vrouwen op internationale vrouwen-

dag66. Het was zij-kant die mannendag 

in 2011 bekend maakte in België. In 2015 

publiceerde de organisatie een MANifest 

op haar webpagina’s femanisme.be en 

mannendag.be en werd de vrouwenor-

ganisatie voor één dag omgedoopt tot 

‘hij-kant’. 

Mannenstudies en internationale man-

nendag: allen maken ze duidelijk dat 

ook mannen gebukt gaan onder pro-

blemen en belemmeringen omwille van 

hun man zijn.

HET WAS ZIJ-KANT DIE MANNENDAG IN 2011 BEKEND MAAKTE 

IN BELGIË. IN 2015 PUBLICEERDE DE ORGANISATIE EEN 

MANIFEST OP HAAR WEBPAGINA’S EN WERD DE VROUWENORGANISATIE 

VOOR ÉÉN DAG OMGEDOOPT TOT ‘HIJ-KANT’.

MANNEN AAN HET WOORD
Aangezien femanisme staat voor feminisme vanuit een mannelijke invalshoek, moeten de mannen ook 

zelf gehoord worden. In dit tweede deel van het onderzoek vroegen we bekende en minder bekende 

mannen wat feminisme voor hen betekent, of zij zichzelf feminist zouden noemen en of mannen ook 

baat hebben bij het feminisme. We schreven hiervoor een aantal mannen aan, waarvan dertien bereid 

waren een interview te geven. Daarbij werd gelet op diversiteit in leeftijd, achtergrond en (professione-

le) bezigheden van de geïnterviewden.

IN ZWEDEN HEBBEN OUDERS RECHT OP 

480 DAGEN (BETAALD) OUDERSCHAPSVERLOF DAT ZE ONDERLING 

KUNNEN VERDELEN. 

ONDERZOEK WIJST UIT DAT 

MANNEN WEIGERACHTIG STAAN 

OM TAKEN OP TE NEMEN DIE 

DOOR DE MAATSCHAPPIJ ALS 

VROUWELIJK WORDEN AANZIEN: 

POETSEN, STRIJKEN, WASSEN.

http://www.internationalmensday.com/
http://www.zij-kant.be/happy-mens-day-ons-manifest/
http://www.zij-kant.be/happy-mens-day-ons-manifest/ 
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Welk beeld heeft u over het feminisme? 
Als ik naar het verleden van het feminisme kijk, heb ik een positief beeld. Als je terugkijkt 

naar de eerste feministische bewegingen van de 19e eeuw tot nu, zie je dat er ongelooflijk 

veel energie en inzet geweest is om dingen ten goede te veranderen. Dat vrouwen kunnen 

werken, kunnen kiezen of ze kinderen hebben, een bankrekening mogen hebben, een 

zaak mogen beginnen, stemrecht hebben, was eeuwenlang niet evident. Die zaken zijn 

er vooral gekomen door vrouwen (en ook mannen) die op de barricades zijn gaan staan. 

Als ik naar het huidige feminisme kijk heb ik echter een dubbel beeld, vooral dan rond 

de beeldvorming. De media of publieke opinie laten vaak uitschijnen dat feminisme niet 

meer nodig is: je moet kunnen lachen met een wielrenner die een bloemenmeisje in de 

billen knijpt, anders heb je lange tenen. Toch is het ongelofelijk nodig dat er rond gen-

derstereotypen gewerkt wordt. Ik heb het opzettelijk niet meer over de ‘achterstelling van 

de vrouw’, maar over genderstereotypen. Er zijn nog zoveel mensen die beperkt worden 

in wat ze zouden kunnen doen omdat ze verengd worden tot zogenaamde vrouwelijke of 

mannelijke kenmerken, die niet als evenwaardig worden beschouwd. Mannen en vrou-

wen besteden nog altijd niet evenveel tijd aan het gezin. Je zou kunnen zeggen dat de 

beslissing om te zorgen een keuze van de vrouw is, maar dat is het niet (lacht). Het gaat 

om maatschappelijke verwachtingen die vrouwen gemakkelijker in de ene richting duwen 

en mannen in de andere. Geen van beiden hebben hierbij de volledig vrije keuze.

Zorgt die negatieve beeldvorming er ook voor dat veel vrouwen en man-
nen zich geen feminist noemen? 
Ja, vrouwen kunnen zich niet vereenzelvigen met die beweging. Positieve communicatie 

is hierbij essentieel. Ik weet dat heel veel vrouwen en vrouwenorganisaties dat wel pro-

beren, maar het beeld heerst dat zij nooit tevreden zijn. Dan worden die negatieve clichés 

heel gemakkelijk bevestigd. Çavaria, de koepelbeweging van holebi- en transgenderor-

ganisaties, is er in 25 jaar tijd in geslaagd iets gelijkaardigs te doen als de feministische 

beweging in 125 jaar. Wij benadrukken in onze communicatie heel erg de positieve evo-

luties in plaats van te focussen op wat fout gaat. We zijn natuurlijk wel minder bepaald 

door de hardere, moeizame strijd die de vrouwenbeweging heeft moeten ondergaan en 

kunnen misschien ook op een positievere manier onze eisen op tafel leggen. Maar terwijl 

de Vrouwenraad de AUWCH Award (nvdr: de prijs voor vrouwonvriendelijkheid, uitgereikt 

door de Vrouwenraad) uitreikt, heeft Çavaria zijn homofobieprijs afgeschaft en reiken 

we twee positieve awards uit. Dat is zoveel sterker. Het argument is vaak dat je met een 

negatieve prijs gemakkelijker de media haalt. Dat is niet noodzakelijk zo en bovendien 

is het niet de bedoeling om de media te halen, maar om impact te hebben. De beeldvor-

ming lijkt me een belangrijk instrument opdat vrouwen én mannen zich herkennen in de 

idealen van het feminisme. 

Kunnen mannen ook feminist zijn? 
Ja, zeker. Ik denk niet dat je moet behoren tot een bepaalde doelgroep om voor die doel-

groep iets te kunnen doen. Ik heb met oudere feministen gepraat en sommigen vonden 

dat je de ongelijkheden moet doorleefd hebben. Ik begrijp hun argument. Maar je kan wel 

empathie tonen of voldoende studeren om de discriminatie toch te proberen begrijpen. Ik 

denk dus dat je de strijd wel samen kan voeren. 

DE MEDIA OF PUBLIEKE 

OPINIE LATEN VAAK 

UITSCHIJNEN DAT 

FEMINISME NIET MEER 

NODIG IS: JE MOET 

KUNNEN LACHEN MET 

EEN WIELRENNER DIE 

EEN BLOEMENMEISJE 

IN DE BILLEN KNIJPT, 

ANDERS HEB JE LANGE 

TENEN. 

YVES AERTS  I 
   COÖRDINATOR ÇAVARIA (44 jaar) Voor mij is feminisme bovendien niet vechten voor vrouwenrechten. Feminisme ijvert 

voor de gelijkwaardigheid van wat maatschappelijk aanzien wordt als typisch vrouwelijk 

en typisch mannelijk. Als je gaat werken rond genderrollen en maatschappelijke verwach-

tingen van mannen en vrouwen of mensen die verengd worden tot mannen en vrouwen, 

is dat natuurlijk ook een strijd die mannen kunnen voeren. Feminisme, wanneer het gaat 

over het doorbreken van beperkende genderstereotypen, is een strijd van iedereen. Ik 

geef een voorbeeld om aan te tonen dat vele keuzes die mannen en vrouwen maken geen 

‘echte’ keuzes zijn. Beeld je een man-vrouwkoppel in met twee kleine kinderen. Man en 

vrouw werken beiden voltijds en naarmate de kinderen ouder worden rijst de vraag of 

het niet praktischer zou zijn als één van beiden vier vijfde zou gaan werken. De man zou 

kunnen instemmen met het voorstel, maar het bedrijf van de man zal dat waarschijnlijk 

als raar aanzien. Het bedrijf van de vrouw vindt haar keuze om deeltijds te gaan werken 

hoogstwaarschijnlijk normaler omdat de helft van de vrouwen in het bedrijf vier vijfde 

werkt. De vrouw gaat dus deeltijds werken. Ligt dit dan aan de man of de vrouw? Of aan 

het bedrijf? Bovendien moeten we ons de vraag stellen waarom de ouders in dat bedrijf 

zijn terechtgekomen, en waarom ze die bepaalde job doen. Dat heeft te maken met op-

leiding. Opleiding heeft te maken met schoolkeuze. De schoolkeuze heeft dan weer te 

maken met verwachtingen en opvoeding. Daar ligt de basis van de genderstereotypen.

Zo wordt het feminisme iets dat beide geslachten aanbelangt. 
Dat klopt. Als een man leidinggevend is in een bedrijf en hij doet dat op een manier die 

als typisch vrouwelijk wordt aanzien, dan is de kans groot dat hij daarop aangesproken 

wordt. Als een vrouw leiding geeft op een manier die als vrouwelijk wordt aanzien, biedt 

het misschien wel kansen om door te groeien. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen zoge-

naamde vrouwelijke en zogenaamde mannelijke kwaliteiten en vaardigheden heeft. Bij 

jongens worden die meer ontwikkeld in de ene richting en bij meisjes meer in de andere 

richting. Maar aan hoeveel vrouwen en mannen worden kansen ontnomen door die ste-

reotypering? Waarom zou een jongen geen balletschool mogen doen en een meisje niet 

mogen voetballen? Dan al zijn ouders, onbewust en niet kwaadwillig, genderstereotypen 

aan het doorgeven. Ik vind feminisme een strijd die kansen kan bieden aan iedereen die 

meer aspecten van zichzelf wil kunnen ontwikkelen. 

Zou u uzelf feminist noemen? 
Dat denk ik wel, ja. Ik heb er bijvoorbeeld al meerdere keren in mijn leven voor gekozen om voor

een functie niet te kandideren of iemand anders naar voor te schuiven om het genderevenwicht

te vrijwaren. Op zo’n momenten vind ik het belangrijker dat de diversiteit getoond wordt.  

U gaf aan dat uw organisatie op 25 jaar grote verwezenlijkingen heeft 
gemaakt rond gender? Kan u daar een paar voorbeelden van geven? 
Het feit dat twee mannen of twee vrouwen kunnen huwen is een goed voorbeeld van het 

doorbreken van genderstereotypen. Jarenlang was het huwelijk een manier waarop een 

economisch verbond werd gesloten en er tegelijk een positionering werd bepaald: de 

vrouw is gehoorzaam aan de man. Door de openstelling van het huwelijk, werd dat fun-

damenteel in vraag gesteld. Het openstellen van het huwelijk heeft ook geholpen bij de 

emancipatie van de holebibeweging. Door homoseksualiteit zichtbaar te maken doorprik 

je immers indirect genderstereotypen, zoals het idee dat je in elke relatie een mannetje 

en een vrouwtje hebt. Een ander voorbeeld is het openstellen van adoptie naar holebi-

koppels. En dat Elio Di Rupo als openlijke homo premier is kunnen worden, is mee het 

gevolg van de emancipatiebeweging van holebi’s en transgenders. 

Vroeger heette Çavaria nog Holebifederatie. In 2010 hebben we ervoor gekozen om ook 

MAAR TERWIJL DE 

VROUWENRAAD 

DE AUWCH AWARD 

UITREIKT, HEEFT ÇAVARIA 

ZIJN HOMOFOBIEPRIJS 

AFGESCHAFT EN 

REIKEN WE TWEE 

POSITIEVE AWARDS UIT. 
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IK DENK DAT JE VOORAL 

MOET BENADRUKKEN 

DAT JE VAN MANNEN 

NIETS AFPAKT. 

INTEGENDEEL, 

JE GEEFT HEN IETS 

EXTRA. 

de koepel van transgenderorganisaties te worden. We hebben toen gezegd dat we een 

genderklik willen realiseren door maatschappelijke evidenties in vraag te stellen. We 

zijn een genderorganisatie, misschien nog veel meer dan sommige vrouwenorganisaties 

(lacht). We hebben toen ook gevraagd om lid te worden van de Vrouwenraad. Het heeft 

een paar jaar geduurd voor we toestemming kregen. Het verschil tussen een vrouwen-

emancipatiebeweging en een genderemancipatiebeweging ligt toch moeilijk.

Welke veranderingen moeten er voor mannen komen? 
Op het vlak van werk zijn de verwachtingen voor mannen even beperkend als de verwach-

tingen die heersen voor vrouwen. Vrouwen krijgen bepaalde kansen niet, maar mannen 

ook niet. Anderzijds is het belangrijk dat mannen meer emotionaliteit mogen tonen. Ik 

denk dat heel wat suïcidaliteit, mentale problemen en middelengebruik zouden kunnen 

vermeden worden als mannen minder stoer moeten zijn, zichzelf minder moeten afscher-

men en meer durven praten. In het topic rond combinatie van gezin en werk moeten 

mannen vrijere keuzes kunnen maken. De drempels moeten verlaagd worden om man-

nen ouderschapsverlof of geboorteverlof op te laten nemen, of dit moet op z’n minst 

aangemoedigd worden.

Hoe kunnen we mannen betrekken in het feminisme?
In een visionair beeld over hoe feminisme mannen kan verruimen, versterken, meer kan-

sen geven. Je zou een soort ‘genderklik’ moeten realiseren waarbij mannen inzien dat zij 

niet kunnen doen wat ze willen. Ze moeten beseffen dat de maatschappij hen voortdurend 

beperkt in hun keuzes en dat ze in een bepaalde richting worden geduwd. Vrouwen besef-

fen dat makkelijker omdat ze vaker dat soort beperkingen tegenkomen. Mannen zullen 

dat minder snel aanvoelen, maar misschien achteraf hetzelfde gevoel van spijt hebben. 

Kunnen we de eventuele negatieve reacties op deze keuzes wegnemen?
Je gaat inderdaad frontrunners nodig hebben, positieve mannelijke rolmodellen. Een 

tijdje geleden was er een discussie over diplomavereisten voor een vacature. Toen ben 

ik gaan opzoeken of ik succesverhalen kende van mensen zonder diploma. Je kan met 

voorbeelden alternatieven laten zien. Ik denk dat je vooral moet benadrukken dat je van 

mannen niets afpakt. Integendeel, je geeft hen iets extra. Het is niet ‘vrouwen willen meer 

dus mannen krijgen minder’, nee: iedereen krijgt meer.

Welk beeld heeft u over het feminisme? 
Een feminist zijn, is tegenwoordig een statement. Het betekent dat je het niet eens bent 

met de ongelijke situatie van mannen en vrouwen, en dat je vindt dat verandering hierin 

broodnodig is! Het feminisme is ontstaan als een beweging die vocht voor basisrechten 

voor vrouwen, en daar moet in het grootste deel van de wereld nog steeds voor gevochten 

worden. Inmiddels staat het in principe voor volledige gelijkwaardigheid voor mensen 

van alle rassen, genderidentiteiten en sociale klassen. 

Zou u uzelf feminist noemen? 
Ik noem mezelf heel graag een feminist (lacht). Je bent geen mannenhater als je jezelf een 

FOUAD AHIDAR  I 
   EERSTE ONDERVOORZITTER 

         BRUSSELS PARLEMENT (43 jaar)

FEMINISME IS 
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MENSEN TE BEVRIJDEN 

VAN DE KETENEN VAN 

RIGIDE ROLLENPATRONEN.

feminist noemt, integendeel, je bent zelfs dapper om ook voor het andere geslacht op te 

komen. Het is met andere woorden geen keuze tégen, maar vóór! Voor gelijkwaardigheid, 

voor een maatschappij waarin vrouwen evenveel carrièrekansen, spaargeld en politieke 

zitjes hebben. Een maatschappij waarin vrouwen even gezonde en veilige levens leiden, 

op alle vlakken, en dezelfde opleidings- en doorgroeimogelijkheden als mannen hebben. 

In plaats van verdrukking, uitbuiting en machtsonevenwichten, kies je dus vóór eerlijk-

heid en gelijkwaardigheid.

Heeft u zelf bepaalde politieke standpunten die u als feministisch zou 
bestempelen?
Feminisme heeft alles te maken met een onderwerp dat mij heel nauw aan het hart ligt, 

omdat ik als man van een vrouw en vader van vier dochters, diep geraakt wordt door de 

pijn en ellende van zowel mannen als vrouwen (en anderen) die lijden door de cultureel 

gevestigde idealen van mannelijkheid en vrouwelijkheid. Feminisme is niets anders dan 

zich inzetten om alle mensen te bevrijden van de ketenen van rigide rollenpatronen: man-

nen zijn sterk, vrouwen zijn kwetsbaar. En dus is het feminisme meer dan louter gender-

gelijkheid: gendergelijkheid zegt dat alles in orde is zolang vrouwen en mannen hetzelfde 

aandeel van welzijn krijgen, ook al is dat aandeel klein. Maar alles is niet in orde als het 

beter kan, bijvoorbeeld door het ter sprake brengen van de beperkende, onderdrukken-

de elementen van de idealen van vrouwelijkheid en mannelijkheid. Gelijkwaardigheid is 

intrinsiek goed en gaat daarom vrouw én man aan!

BERT BAUWELINCK  I 
   POLITIEK MEDEWERKER SP.A KAMER 

                 (50 jaar)

Welk beeld heeft u over het feminisme? 
Feminisme gaat over evidente zaken zoals het streven naar het wegwerken van de on-

gelijkheden tussen mannen en vrouwen, zowel beleidsmatig als in eigen handelen en 

denken. Ikzelf zie feminisme niet als een hobby, al kan dat soms zo overkomen hier in 

het Westen. Uiteraard moeten we ons ook inzetten voor de rechten van jongens, mannen, 

meisjes en vrouwen in het Zuiden. Daar is gendergelijkheid vaak van levensbelang. 

We hebben in ons land een vijftal excellenties die bevoegd zijn voor gender en gelijke 

kansen, zoals Elke Sleurs op federaal niveau. In haar beleidsnota’s staan zaken zoals 

gendermainstreaming, ingaan tegen discriminatie op de arbeidsmarkt, aanpak van gen-

dergerelateerd geweld… Dat zijn de top-downdomeinen. 

Bij feminisme is het dikwijls moeilijk om de juiste toon of de juiste prioriteit te vinden. Zo 

wil de Vlaamse overheid in alle overheidsgebouwen genderneutrale toiletten voorzien. 

Dat betekent dus dat er ofwel een derde categorie van toiletten komt waar LGBTI’s zich 

‘op hun gemak’ voelen of dat iedereen naar hetzelfde toilet gaat (lacht). Ik vraag mij dus 

af: is dat een prioriteit?

De tonen verschillen dus soms? 
Wat ik fijn vind aan de nieuwe feministen is dat ze zichzelf in vraag durven stellen en 

niet te drammerig worden. Ik ben al mee gaan brainstormen met de vrouwen van zij-kant 

(die trouwens ook mensen van de vakbond en mutualiteit betrekken) en dat gaat er 

altijd open-minded aan toe. Daarnaast staan de belangen van de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ 
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feministen soms diametraal tegenover elkaar, rond een aantal bio-ethische thema’s bij-

voorbeeld. Zo zeggen de ‘oude’ feministen dat een baarmoeder niet te koop is, terwijl de 

‘nieuwe’ feministen geen graten zien in niet-commercieel draagmoederschap - middels 

een kostendekkende vergoeding - wanneer een kinderwens uitblijft door een medisch 

probleem. 

Op ethisch vlak valt het me in het politiek debat op dat de Franstalige feministen vaak 

zeer behoudsgezind reageren. Een ander heikel punt is prostitutie. Sommige feminis-

ten, zoals de meeste leden van de Vrouwenraad, zeggen dat een vrouwenlichaam niet 

verkocht mag worden omdat het slavenhandel is, een echte bevestiging van vrouwen 

als koopwaar in een patriarchale maatschappij. Andere feministen zeggen dat prostitutie 

niet uit de maatschappij kan weggegomd worden en dat er beter een sociaal statuut ge-

creëerd wordt zodat prostituees leningen kunnen aangaan of een pensioen opbouwen, of 

dat een uitstapregeling moet voorzien worden. 

Kunnen mannen feminist zijn? 
Absoluut. Ik denk dat op het concept van feminisme geen geslacht staat. Het is misschien 

een beetje plat om die vergelijking te maken, maar als je interesse hebt in het mindervali-

debeleid, in kunstenaars of in buschauffeurs, dan moet je geen mindervalide, kunstenaar 

of buschauffeur zijn. Je moet dus ook geen vrouw zijn om feminist te zijn. Het is niet de 

helft van de bevolking die de maatschappij vormgeeft. Ik zou niet weten waarom ik mezelf 

geen feminist zou noemen. 

Ik ken eigenlijk nog weinig mensen van mijn generatie of uit mijn omgeving die het belang 

van na te streven of al verworven vrouwenrechten nog in vraag stellen. Er wordt wel eens 

lacherig gedaan over de vroegste feministen, maar daar doen vrouwen evengoed aan 

mee en er mag ook smakelijk gelachen worden met foute macho’s uit de jaren zestig en 

zeventig.

Ik heb wel het gevoel dat men vaak vasthoudt aan deze ‘oude definitie’ 
van het feminisme. 
De clichés bestaan nog, inderdaad. Ik denk dat daarom veel jonge vrouwen zich geen 

feminist noemen. Misschien zijn ze onvoldoende geïnformeerd. Feministen hebben veel 

verwezenlijkt. Je moet dat zien in de tijd. Ze hebben gestreden voor zelfbeschikking bij 

abortus, zij hebben in de voorhoede gelopen. Misschien vinden meisjes en vrouwen dat 

er nu op andere fronten, zoals in de media, gestreden moet worden.

Moet er een nieuwe term worden uitgevonden voor feminisme? 
Was er zo in Gent niet een moment waarop de term ‘migrant’ op de schop moest? En ge-

handicapten zijn ondertussen mensen met een beperking. Mij goed. Een nieuwe term is 

een optie, maar soms moet het vooruitgaan. Ik denk dat het woord feminisme kan blijven 

dienen, maar die huls moet een nieuwe invulling krijgen. En verschillende definities zijn 

mogelijk, het ene moet niet tegen het andere worden afgezet, zoals de ‘nieuwe’ versus 

de ‘oude’ feministen.

Zijn er bepaalde dingen die u in het dagelijkse leven doet die u als femi-
nistisch zou bestempelen? 
Dat gaat al uit van een premisse dat er nog heel klassieke rolverdelingen zijn, bijvoor-

beeld in het huishouden. Ik ben er niet trots op dat ik niet veel thuis ben en dat ik te wei-

nig huishoudelijke taken doe. Misschien hadden we de verdeling van werk en privé beter 

moeten plannen of uitdrukkelijker afgesproken hebben om elk vier vijfde te gaan werken. 

Maar ik heb altijd in jobs in de politiek gezeten en die weekend- en avondverplichtingen 
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namen én nemen veel ruimte in. Anderzijds studeerde ik nog toen mijn vrouw al werkte, 

en ben ik nadien - ik deed toen wat losse schrijfopdrachten - anderhalf jaar thuis geweest 

bij onze eerste baby. Wij vonden het zo onredelijk om het kind uit te besteden, terwijl ik 

toch maar wat zat ‘aan te modderen’.

Heb je bij de opvoeding feministische waarden uitgedragen? 
Dat wel. Ik zie veel genderneutraler gedrag bij mijn volwassen kinderen. Ook bij mezelf 

merk ik dat het me niet opvalt welk geslacht iemand heeft. Zo ga ik nog steeds uit sympa-

thie naar een schoolraad, met enkel vrouwelijke leerkrachten en een vrouwelijke directie. 

Dat merk ik niet. Als ik op café zit met vrienden, komt soms een ‘haantje’ binnen met 

de opmerking: “Enkel vrouwen, Bert? Moet ik je niet komen helpen?” Ik vind dat niet 

belangrijk. Een genderneutrale maatschappij is volgens mij waar we naartoe moeten. Dat 

is waarschijnlijk ook een van de doelstellingen van gendermainstreaming. Wanneer een 

vergadering uitsluitend uit mannen bestaat, valt het genderaspect me daarentegen wel 

op. Dan denk ik: “Waarom zijn de vrouwen in deze organisatie hier niet?” Soms doet 

iemand de genderneutraliteit echter weer doorslaan naar de andere kant en moeten jon-

gens met poppen leren spelen en meisjes met plastieken moersleutels. Maar dan wis je 

eigenlijk het geslacht bijna uit. Dat zou opvoedkundig een goede zaak zijn? Ik ben niet 

echt overtuigd.

Welke voordelen zou het feminisme mannen opleveren? 
Dat lijkt me vrij duidelijk. Als de ene sekse ongelukkig is, is de andere dat ook. We zijn 

een maatschappij voor iedereen, dus uiteraard levert een feminisme dat streeft naar ge-

lijkheid, voordelen voor mannen op. Landen met een grote gendergelijkheid, zoals in 

Scandinavië, scoren hoog inzake geluk. 

Welke van uw politieke standpunten zijn voordelig voor mannen? 
Ik zit als medewerker in de Kamer wel goed op mijn plaats om zeker inzake arbeidsvoor-

waarden en ouderschapsverlof mee te denken over werkbaar werk voor vrouwen én man-

nen. Ook op juridisch-medisch vlak kunnen we werken aan voorstellen die goed zijn voor 

vrouwen en mannen, zoals recent nog de verplichte aidstests bij een verkrachting. 

Welke werkpunten stelt u persoonlijk voorop? 
Beleidsmakers en werkgevers zijn tegenwoordig niet meer zo te vinden om ‘thematische 

verloven’ uit te breiden, om meer financiële incentives te geven om ouderschapsverlof 

betaalbaar en mogelijk te maken bijvoorbeeld. Dat betekent niet dat we daar niet meer 

voor moeten pleiten. Ook kinderopvang is een ‘oud zeer’: vrouwen en mannen kunnen 

inderdaad hun woning niet verlaten om te gaan werken als de kinderopvang niet betaal-

baar, nabij of goed is. We zitten in een tijdskader waarin enorm veel geïnvesteerd wordt 

in veiligheid en politie, maar zijn we dan ook daadwerkelijk gelukkiger?

Hoe kunnen we mannen betrekken in het feminisme? 
Dat is niet eenvoudig. Ethisch is er een tegenbeweging op een aantal domeinen, zoals in 

de reclamewereld. Vrouwen en mannen worden in het Westen voorgesteld volgens voor-

bijgestreefde - en soms écht laakbare - stereotypen. 

Om niet te vervallen in bepaalde denkpatronen en genderstereotypen zijn onderwijs 

en opleiding zeer belangrijk. Ik merk dat bij de jongste generatie het genderstereotiepe 

denken er stilaan ‘uitgroeit’. Zo duikt steeds vaker unisekskledij op, en discussiëren 

jonge gezinnen over wie welk soort ouderschapsverlof opneemt of welke gezinstaken 

uitvoert.
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DIRK CHAUVAUX  I 
   SCHRIJVER EN SCENARIST (57 jaar)

Welk beeld heeft u over het feminisme? 
Ik was een tiener in de jaren zeventig en heb de feministische tijden en de Dolle Mina’s 

dus ook bewust meegemaakt. En hoewel ik met een vrij klassiek man-vrouwbeeld ben 

opgegroeid - mijn vader werkte, mijn moeder was een huisvrouw met vier kinderen -, 

waren mijn ouders heel jong en modern. Ook de vrouwen die ik kende waren uitgespro-

ken militant feministisch. Mijn toenmalige vrouw was bijvoorbeeld een feministe. Ik ben 

ook in dat feminisme gerold vanuit een politieke overtuiging: ik was heel links, anti-on-

rechtvaardigheid, voor gelijke kansen. Wat ik wel heb gezien is dat het feminisme plotse-

ling een andere richting begon uit te gaan eind jaren zeventig. Het straf militantisme evo-

lueerde naar een meer praktijkgericht feminisme. Dat heeft niet alleen met het feminisme 

zelf te maken. De volgende generaties werden steeds praktischer. Vrouwen stelden dat ze 

niet meer onderdrukt waren, gingen studeren en carrière maken. Wij waren ook radicalere 

en twijfelden niet. Als ik kijk naar de huidige generaties, zijn zij veel opener. 

Ziet u dat het feminisme nu nog actief is? 
Het is minder militant en situeert zich rond concrete thema’s, zoals geweld op vrouwen. 

Daarrond moet nog veel strijd gevoerd worden. Geweld vind ik de ergste discriminatie, 

veel erger dan de loonkloof. De loonkloof is niet rechtvaardig, maar creëert geen pijn, 

geen angst, geen onzekerheid. En ergens heb ik het gevoel dat er een sfeer is gecreëerd 

waarin mensen denken dat verkrachting alleen kan gebeuren in een gure stationsbuurt 

in Keulen terwijl bij 80% van de verkrachtingen de dader iemand is uit de vertrouwde 

omgeving. Ook op de arbeidsmarkt is het feminisme minder militant. Ik heb mijn doch-

ters altijd verteld dat ze zeker niet deeltijds moesten gaan werken omdat ze dan geen 

volledige loopbaan hebben als ze op pensioen gaan, omdat ze in de armoede terecht 

kunnen komen als hun relatie op de klippen loopt... Dat zeg ik hen nu nog altijd. Toch 

zijn er veel vrouwen die toch beslissen om deeltijds te gaan werken omdat ze kinderen 

hebben en denken dat hun man genoeg verdient. Het is altijd de vrouw die deeltijds 

gaat werken. Ik begrijp niet dat mensen dat nog altijd niet beseffen. De generatie die 

nu met pensioen gaat, is de eerste generatie van werkende vrouwen waar 50% van de 

huwelijken op de klippen is gelopen. Zij hebben niets om op terug te vallen. Daar moet 

je meisjes voor waarschuwen. De vrijheid die de vrouwen hebben verworven door zich 

op de arbeidsmarkt in te schakelen, zijn ze nu aan het opgeven door niet fulltime in die 

arbeidsmarkt mee te draaien.

Carrière uitbouwen is volgens u een belangrijk actiepunt van het feminisme?
Financiële onafhankelijkheid, maar dat geldt voor iedereen. Onafhankelijkheid heeft met 

macht te maken. Ik ben bijvoorbeeld een felle voorstander van Equal Pay Day. Sensibi-

lisering is nodig bij jonge meisjes. Op de universiteiten zie je dat er voor het eerst meer 

vrouwen zijn dan mannen, maar die vrouwen zijn nog altijd oververtegenwoordigd in de 

‘zachte’ richtingen terwijl mannen veelal kiezen voor ‘harde’, exacte wetenschappen. Het 

zijn die laatsten die jobs zullen uitoefenen waarmee ze veel geld zullen verdienen en een 

mooie carrière kunnen uitbouwen. 

Bent u een feminist? 
Ik kan geen feminist zijn want ik ben een man. Maar uiteraard heb ik sympathie voor 
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het feminisme vanuit een maatschappijvisie. Ik kan er niet bij dat een vrouw minder 

kansen heeft dan een man, net zoals een vluchteling minder kansen krijgt dan een 

autochtoon. Dat is een rechtvaardigheidsprincipe. Mannen kunnen wel feminist zijn, 

maar ik ben ook een man die zijn man-zijn opeist. Ja, mannen moeten meehelpen in 

het huishouden en mannen moeten hun rol in de opvoeding vervullen: dat is niet meer 

dan normaal. Maar wie zegt dat koken een vrouwelijke taak is en het gras afdoen een 

mannelijke taak? Dat een boormachine voor een man is en een snelkookpan voor een 

vrouw? Ik heb het altijd heel raar gevonden dat mensen medelijden met mij hadden 

toen ik de kinderen hielp bij hun huiswerk en ze naar school bracht, kookte, waste… Ik 

vind het belachelijk dat dan wordt gezegd dat ik de rol van een vrouw heb gespeeld. Ik 

heb enkel de rol van een mens opgenomen. Ik heb ook geen vrouw nodig om voor mij 

te strijken. Ik ben zelfstandig.

U denkt ook dat zowel mannen als vrouwen af moeten van die clichés en 
rollenpatronen? 
Eigenlijk niet. We moeten die clichés misschien net omarmen. Dat heeft niets te maken 

met de kern van de zaak. Zo vind ik het niet erg dat vrouwen bezig zijn over schoenen of 

handtassen, zolang ze op de arbeidsmarkt maar dezelfde kansen en dezelfde financië-

le onafhankelijkheid krijgen als mannen. Ook omgekeerd: er is niets mis mee dat mannen 

bier drinken en voetbal kijken. Het beeld van de zorgende man is nu een vader met een 

vrouwelijk gezicht op een bakfiets in Borgerhout met zijn drie kinderen. Maar het beeld 

van de zorgende man kan ook een übermacho zijn, een man die staat op zijn man-zijn. 

Vindt u niet dat mannen gebukt gaan onder rollenpatronen: ze moeten 
geld verdienen, mogen niet huilen…? 
Het kostwinnersmodel is sociaal-cultureel bepaald. Dat is moeilijk om eruit te krijgen. Ik 

heb al dikwijls gehoord dat mannen er kapot van zijn als hun vrouw meer verdient dan 

zij. Maar mannen moeten dit accepteren, aangezien vrouwen steeds hoger opgeleid zijn. 

Wat emoties betreft: die zijn hormonaal bepaald. Wat mannen echter niet moeten doen 

is emotioneel meer een vrouw proberen te zijn. We moeten mannen blijven, maar wel 

verantwoorde mannen. Ik ben feminist maar geef mijn mannelijkheid niet af. En ook 

vrouwen moeten vooral niet proberen om te mannelijk te zijn. Laat de verschillen in het 

vrouw-zijn of in het man-zijn een voordeel zijn. Dertig jaar geleden vond het feminisme 

dat mannen meer vrouw moesten worden.

Ik hoor u zeggen dat de mannelijkheid moet gevrijwaard blijven. Maar nu 
zijn er mannen die geen ouderschapsverlof durven opnemen omdat ze 
dan als een watje worden beschouwd. 
De psychosociale verwachtingen moeten inderdaad aangepast worden, zodat mannen 

een zorgende rol moeten kunnen opnemen. Vrouwen en mannen krijgen evenveel ouder-

schapsverlof, er moeten duidelijke afspraken worden gemaakt. Onderwijs en opvoeding 

zijn hierbij belangrijke basissen. Ook op het vlak van studies moeten leerkrachten sturen 

naar een richting die past bij de talenten en niet bij het geslacht. Wat wel te ver gaat voor 

mij is het idee dat jongens ook met poppen moeten kunnen spelen. Dan zijn we weer 

bezig met van jongens meisjes te maken en andersom. 

Denkt u dat mannen nood hebben aan femanisme? 
Als femanisme erop neerkomt dat wij een soort assertiviteitstraining moeten krijgen om 

niet uitgelachen te worden door mannelijke collega’s als wij op onze bakfiets door Bor-

gerhout rijden, dan vind ik dat flauwekul. 
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Wat kan het femanisme mannen dan wel opleveren? 
Als het feminisme erop neerkomt om vrouwen sterker te maken, als individu, in de maat-

schappij of interrelationeel, dan zou het femanisme precies hetzelfde moeten doen voor 

mannen. Niet zozeer op maatschappelijk vlak, waar mannen nu eenmaal sterker staan 

dan vrouwen, maar op interrelationeel of psychosociaal vlak. Denk maar aan de druk om 

hard te werken en de kostwinner te zijn, te concurreren.… Wij moeten aanvaard worden 

in al onze aspecten van ons mens-zijn. 

Hoe moeten we mannen betrekken in het femanisme? 
Zolang de zaken die we vandaag bespreken niet door mannen als een probleem worden 

gezien, is er geen nood om iets te doen. Eerst moet je dus als vrouwenbeweging het 

probleem benoemen en definiëren. Nadien moeten er getuigenissen worden gezocht, 

bijvoorbeeld van mannen die geen ouderschapsverlof mogen opnemen, al denk ik dat 

het voor mannen moeilijk is om met deze zaken naar buiten te komen. Ten slotte is het es-

sentieel om vertrouwen te wekken. Er is niets zo onnozels als vrouwen die het opnemen 

voor mannen, net zoals het ook belachelijk is dat mannen feminist zijn. Er moet dus ook 

een mannenbeweging opgestart worden. Maar wat gaat de verhouding dan zijn tussen de 

vrouwen- en de mannenbeweging? 

Denkt u dan eerder aan een gezamenlijke beweging? 
Ja, maar zonder dat je bepaalde genderissues moet vergeten. We zijn uiteindelijk alle-

maal slachtoffer van het beleid van deze regering, zowel vrouwen als mannen. Ik zie de 

wereld nog altijd meer in sociale tegenstellingen dan in gendertegenstellingen.

KOEN DEDONCKER  I 
   STAFMEDEWERKER VZW ZIJN,

                  BEWEGING TEGEN GEWELD (40 jaar)

Welk beeld heeft u over het feminisme? 
Feminisme gaat voor mij over gelijke rechten voor en gelijkwaardigheid tussen mannen 

en vrouwen. Gelijkwaardigheid tussen de beide geslachten vind ik persoonlijk vanzelf-

sprekend, maar ik zie het op verschillende punten nog misgaan in de maatschappij. Toch 

is de term feminisme op de een of andere manier gecontamineerd omdat deze te veel 

naar vrouwen verwijst. Dat is volgens mij ook een belangrijke reden waarom mannen af-

kerig staan tegenover het feminisme, hoewel ze achter de waarden van gelijkwaardigheid 

en gelijke kansen staan. 

Ikzelf ga bijvoorbeeld nooit zeggen dat ik een feminist ben. Volgens mij moet er gezocht 

worden naar een andere term.

Waar denkt u dat die negatieve associaties hun oorsprong vinden? 

Misschien komt het omdat het feminisme soms wat omslaat in extremisme. Ik werk bij-

voorbeeld in het gebouw van Amazone vzw, waar verschillende vrouwenverenigingen en 

vrouwenrechtenorganisaties gevestigd zijn. Heel lang ben ik de enige man in huis ge-

weest tussen een honderdtwintigtal vrouwen. Ik merkte dat sommige vrouwen me zelfs 

geen goeiedag wilden zeggen. Dat is jammer. Feminisme gaat over gelijkwaardigheid en 

gelijke rechten, en dat gaat beide geslachten aan. Ook daarom vind ik dat de term femi-

nisme moet worden vervangen.
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Is de strijd van het feminisme al gestreden? 
Neen, volgens mij is er nog veel werk aan de winkel en zeker in onze interculturele maat-

schappij. De superdiversiteit in onze samenleving zorgt ervoor dat er veel verschillende 

visies bestaan op de man-vrouwverhouding. In onze westerse maatschappij zijn er beel-

den over vrouwelijkheid en mannelijkheid die naar mijn mening niet correct zijn. Boven-

dien worden vrouwen nog wereldwijd onderdrukt. We moeten dus oplettend blijven voor 

vrouwenrechten. Stellen dat de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen bereikt is 

in de westerse wereld is een overstatement.

Kunnen mannen volgens u feminist zijn? 
Zeker en vast, al zou ik mezelf nooit een feminist noemen. Ik handel naar de feministische 

waarden, maar ik vind de term te gecontamineerd om me ermee te kunnen identifice-

ren. Mijn relatie is volledig gebaseerd op gelijkwaardigheid. Ik sta in voor het huishou-

den en zorg voor de kinderen. 

Tijdskrediet opnemen vond ik belangrijk om bij mijn zoontje te kunnen zijn. Mijn vrouw 

is professor en in de loop van haar leven heeft zij meer voor haar carrière gekozen dan 

ik. Op het moment dat het nodig bleek dat een van ons beiden thuisbleef, vond ik het 

dan ook normaal dat ik dat deed. Ik vind niet dat dit geïdealiseerd moet worden, alsof 

ik bepaalde rollenpatronen heb doorbroken of een unicum ben. Ik vind het vanzelfspre-

kend en ik ben blij dat ik het kan doen. 

Ik heb ook geen enkele negatieve reactie gekregen op de keuzes die ik heb gemaakt, 

noch van collega’s, noch uit mijn naaste omgeving. Het is dan moeilijk om te begrijpen 

dat mannen er moeite mee hebben om ouderschapsverlof op te nemen omdat ze den-

ken dat dit hun mannelijkheid zou schaden. Ik heb een enorm goede band met mijn 

zoontje en daar is geen prijs op te plakken. 

Al de mannen die twijfelen kan ik enkel aanraden om de stap te zetten, want misschien 

zijn de reacties van de omgeving veel positiever dan ze denken. Ik zie in mijn omgeving 

dat er een heel andere verstandhouding heerst tussen mannen en vrouwen dan bij de 

generatie voor ons. Daar deden vaders heel weinig in het huishouden, terwijl mannen 

en vrouwen nu samen instaan voor het huishouden en de opvoeding. Daarnaar moeten 

we streven in onze maatschappij. Als het feminisme dat beoogt, des te beter.

Welke veranderingen moeten er komen voor mannen? 
Er moet nog veel gebeuren rond de beeldvorming van mannen. Zo wordt de man nog vaak 

als een viriele, gespierde macho voorgesteld. Ook de combinatie werk-gezin is vaak nog 

een probleem. 

Zo nemen bijvoorbeeld weinig mannen hun ouderschapsverlof op. Ik denk dat er meer 

incentives moeten komen om werk en gezin combineerbaar te maken. Mensen moeten 

beseffen dat werk maar werk is en er veel geluk huist in je gezin. Het is dwaas dat je als 

man vijftig jaar werkt en op het einde van je leven beseft dat je je gezinsleven hebt ge-

mist. Het zou goed zijn om mannen daar meer attent op te maken.

Hoe denkt u dat dat moet worden aangepakt? 
Ik denk met goede voorbeelden, positieve rolmodellen. Ik herinner me bijvoorbeeld de 

campagne van VIVA-SVV over superpapa’s waarbij op een positieve manier de rol van de 

man in het gezin in de schijnwerpers werd geplaatst. 

Aan de andere kant verschenen er in die periode artikels in de krant over mannen die 

ouderschapsverlof hadden opgenomen. Bij een van die artikels stond een foto van een 

man met een kind op zijn rug en een op zijn buik gebonden. Dergelijke beeldvorming 

vind ik dwaas. 
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Welk beeld heeft u over het feminisme? 
Ik beschouw mezelf al lang als een feminist. Feminisme staat immers voor basisdemocra-

tie, en dat is de belangrijkste waarde van onze samenleving: iedereen moet gelijkwaardig 

zijn. Dat geldt bij uitstek voor mannen en vrouwen. Zolang dat niet het geval is, heeft het 

feminisme belangrijke strijdpunten die ik onderschrijf. 

Wat zijn deze belangrijke strijdpunten? 
Het is essentieel dat vrouwen alle kansen krijgen om hun talent, hun interesses en hun 

goesting even vrij te ontwikkelen als mannen. Zij stoten daarbij echter op hinderpalen. 

Ik vind het een grote verwezenlijking van het feminisme dat de meest opzichtige discri-

minaties zijn weggewerkt. Toch botsen vrouwen nog steeds op impliciete vormen van 

discriminatie, bijvoorbeeld op de werkvloer. Zo worden hun attitudes sneller gekoppeld 

aan hun geslacht: ze zijn ‘ruziemakers’ of ‘hysterisch’, terwijl men bij mannen spreekt 

over ‘gezonde ambitie’. Ook blijven vrouwen, zeker op bepaalde niveaus, een minder-

heid. Ze zijn bij wijze van spreken ‘de allochtonen van de groep’, zij die zich altijd voor 

hun gedrag moeten verantwoorden. Bovendien zijn er ook nog structurele hinderpalen. 

Zo worden vrouwen veel meer aangesproken op hun moederschap dan mannen op hun 

vaderschap. Het wordt veel vanzelfsprekender geacht dat vrouwen hun leven aanpas-

sen aan hun kinderen. Nochtans zouden de taken, na het prille begin van moederschap 

waarin de moeder om fysieke redenen aanwezig moet zijn bij de baby, gelijkwaardiger 

verdeeld moeten worden.

Hoe vertaalt uw feminisme zich naar uw werk of naar uw privéleven? 
Wat de combinatie werk-gezin betreft, delen mijn vrouw en ik de lasten en taken van het 

gezin gelijk. Daar zijn geen grote keuzes of debatten aan voorafgegaan. Daarom schrik ik 

ervoor terug om mezelf ‘de nieuwe man’ te noemen, ik heb dat nooit als een ideologie 

omarmd. Er waren kinderen die ik graag zag en waar ik zoveel mogelijk voor wilde doen. 

Bij De Morgen zijn vrouwen goed vertegenwoordigd, waardoor we alert zijn voor seksis-

me. Over het algemeen ben ik best wel trots op het parcours dat de krant rijdt op het vlak 

van genderkwesties. Het probleem is eerder dat de redactie bijna uitsluitend blank is, 

waardoor we soms blind zijn voor andere impliciete vormen van discriminatie. 

Hoe denkt u dat de media feminisme vandaag afschilderen? 
Het feminisme heeft een imagoprobleem, daarom spreek ik liever over de ‘vrouwenbe-

weging’. Inhoudelijk zijn hun punten correct, maar feministen moeten zich echter de 

vraag stellen of zij op de juiste manier de aandacht trekken. Zo is het heel moeilijk om de 
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Hoe kunnen we mannen betrekken in het feminisme? 
Er moet een andere term komen. ‘Femanisme’ vind ik goed gevonden, maar toch wordt de 

term nog steeds geassocieerd met het feminisme en dus de vrouw. Ik vind het heel vreemd dat 

gelijkwaardigheid gelinkt wordt aan vrouwen. Dat klopt niet, gelijkwaardigheid is een men-

selijke waarde. Feminisme is ook een mannenzaak. Veel mannen zijn voorstander van gelijk-

waardigheid tussen mannen en vrouwen, maar staan toch afkerig tegenover het feminisme. 

AUWCH Award (nvdr: de prijs voor vrouwonvriendelijkheid, uitgereikt door de Vrouwen-

raad) niet zuur te vinden. Wetenschappelijk onderbouwde problemen zoals de loonkloof 

moeten aangekaart worden, de uitdaging bestaat erin om dat steeds op een frisse manier 

te doen. Vrouwenbewegingen zouden veel meer de brug moeten maken naar mannen en 

rechtstreekse bondgenootschappen met hen sluiten. 

Hoe denkt u dat we mannen kunnen betrekken in het feminisme? 
In plaats van te focussen op de vanzelfsprekende achterstelling van vrouwen, zou je 

eens kunnen kijken of er ook problemen zijn waarmee mannen worden geconfronteerd. 

Zo is het problematisch dat vooral vrouwen deeltijds werken, maar je kan deze stelling 

ook omdraaien door te poneren dat nog altijd te weinig mannen dat doen. Ik hoor ou-

dere mannen vaak zeggen dat ze spijt hebben dat ze hun kinderen niet hebben zien 

opgroeien omdat ze voor hun werk altijd weg waren. Ook kunnen mannen getuigen dat 

ze trots zijn om vader te zijn. Een vrouwendagcampagne met mannelijke rolmodellen 

zou bijvoorbeeld heel opmerkelijk zijn. 

Denkt u dan ook dat mannen feminist kunnen zijn? 
Zeker en vast. En ik denk dat het voor veel mannen een ongelofelijk cadeau zou zijn om ouder-

schapsverlof te kunnen opnemen zonder scheef bekeken te worden. Ik zou ook echt niet weten 

waarom een bedrijf of een organisatie nadeel zou ondervinden van het feit dat mannen en 

vrouwen op alle niveaus gelijk vertegenwoordigd zijn. Hoe meer openheid er heerst, hoe meer 

kans je hebt om mensen met de juiste talenten te vinden, ongeacht hun geslacht, afkomst...

Waarom is het voor mannen moeilijk om bijvoorbeeld ouderschapsverlof 
op te nemen? 
Culturele verwachtingspatronen rond mannelijkheid en vrouwelijkheid zijn het grootste 

probleem, en die patronen tref je bovendien meer aan bij mannen dan vrouwen. Ikzelf 

ben ongelofelijk gelukkig dat ik zonder enig probleem de keuze heb kunnen maken om 

mijn gezin belangrijker te vinden dan mijn werk. Ik vind het onmogelijk en ondenkbaar 

dat ik daarin een uitzondering ben, maar mannen ervaren onbewuste remmingen zoals 

het idee om als zwakkeling te zullen worden aanzien. Die schroom wordt bovendien ook 

bevestigd door de manier waarop de samenleving kijkt naar vaders. Zo herinner ik me 

dat ik ooit met onze jonge dochter in de cafetaria van het zwembad zat te wachten op 

mijn vrouw en zoon. Ik gaf haar te eten, maar het ging zoals dat soms gaat: het eten vloog 

wat naar alle kanten (lacht). Ik zag alle vrouwen in de zaal denken: “Typisch, het is weer 

een man. Zouden we hem gaan helpen of niet?” Mijn gevoel is dat het taboe rond borst-

voeding in de openbare ruimte kleiner is dan het taboe van een man die in een publieke 

ruimte zijn baby eten geeft. 

Ziet u manieren waarop een goede combinatie werk-gezin bij mannen 
kan worden gepromoot? 
Vaderschapsverlof dat zich beperkt tot tien of veertien dagen vind ik onwaarschijnlijk wei-

nig. Softies zoals ik nemen er dan wel wat vakantie bovenop (lacht). Ik ben een grote fan 

van het Zweedse systeem waarbij zowel mannen als vrouwen sterk worden aangemoe-

digd om voldoende ouderschap op te nemen. Een deel van dat verlof is gereserveerd voor 

de moeder en een ander deel voor de vader, en daarenboven heb je een vrij deel dat je 

onder elkaar mag verdelen. Ik heb wel begrepen dat het in de praktijk genuanceerder is 

omdat vrouwen vaak nog het merendeel van het verlof opnemen. Desondanks vind ik het 

een belangrijk beleidsissue dat mannen en vrouwen een gelijkwaardige regeling kunnen 

treffen om hun kinderen op te voeden. 
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Welk beeld heeft u over het feminisme? 
In eerste instantie denk ik dat feminisme een negatieve bijklank heeft. Feminisme klinkt 

agressief: als je de geschiedenis bekijkt, doemt bij de meeste mensen het beeld van 

vechtende, schreeuwende vrouwen op. 

Ook bij u? 
Nee, als je weet wat feminisme betekent, zijn mannen ook feministen. Met mijn syndicale 

achtergrond ben ik niet zozeer met feminisme bezig geweest, maar ik heb de film Made 

in Dagenham gezien. Die vrouwen van de Fordfabriek hebben een enorme prestatie gele-

verd om gelijk behandeld te worden. Ik heb ook 27 jaar bij Ford gewerkt. Daar ijverden ze 

ook voor gelijk loon voor gelijk werk. 

Kunnen mannen feminist zijn? 
Tuurlijk, zeker als je kijkt naar wat feminisme echt betekent: dat vrouwen en mannen 

gelijke rechten hebben. Daar streven wij met ABVV heel sterk naar. Wij hebben altijd 

acties gevoerd voor gelijke verloning, zowel in de fabriek als nationaal. Ieder jaar is er 

de actie Equal Pay Day. Als ik niet streefde naar solidariteit en gelijkheid zou ik ook niet 

in deze organisatie werken. Dus mannen kunnen heel zeker feministen zijn, zonder dat 

de term ‘feminisme’ wordt gebruikt natuurlijk, want dat is taboe. Waarschijnlijk komt die 

negatieve bijklank uit de periode waarin het feminisme opkwam. Vrouwen begonnen hun 

rechten op te eisen, waardoor bij mannen een gevoel van dreiging ontstond. 

In welk opzicht is uw gedrag feministisch? 
Ik benijd geen vrouwen die meer verdienen dan mannen. Als functiewaarderingsspecia-

list is het voor mij logisch dat een vrouw die een job doet die technisch moeilijker is of die 

hogere studies vraagt, beter verloond wordt dan iemand met een lagere functie. Ik kijk 

naar de stoel en niet naar de persoon die op de stoel zit. 

Denkt u aan zaken in de privésfeer of in de opvoeding? 
Ik heb nu een dochter van achttien jaar. Ik zou haar geen dingen verbieden omdat ze een 

meisje is. Als zij bijvoorbeeld een heel mannelijke job zou kiezen, zou ik dat absoluut 

niet erg vinden.

Welke voordelen denkt u dat het feminisme mannen kan bieden? Ik denk 
aan het ouderschapsverlof dat sommige mannen niet durven opnemen 
uit angst voor reacties van collega’s. 
‘Durven opnemen’ is niet het probleem, denk ik. Ik merk juist dat meer mannen hun ou-

derschapsverlof wel opnemen. Natuurlijk, niet specifiek omdat het ouderschapsverlof is 

maar om de verlofdagen zelf. Ze zullen dat verlof wel gebruiken waarvoor het dient, maar 

ze zullen niet zeggen dat ze zich terugtrekken om een tijd bij hun vrouw en kind te zijn. 

Dat lijkt me een beetje te… watjesachtig (lacht). 

Maar mannen nemen volgens mij wel minder ouderschapsverlof op dan vrouwen omdat 

ze dan minder loon hebben. Dat kunnen ze moeilijk verkroppen, mannen zijn prestatiege-

richt. Als je een gezin hebt, heb je bepaalde verantwoordelijkheden en als man lijkt een 

financiële verantwoordelijkheid belangrijk. Dat kostwinnersidee heerst nog altijd. Dat be-
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tekent niet dat de vrouw achtergesteld wordt, het gaat om het gevoel dat alles wel in orde 

zal komen als de man werkt. Als een vrouw werkt, zoveel te beter, maar ik denk niet dat 

mannen hun vrouwen zouden pushen om werk te zoeken. Het is voor een man ook mak-

kelijker om een tandje bij te steken, ook al zijn zowel mannen als vrouwen genoodzaakt 

om in de fabriek vaker te werken als de productie omhooggaat. Ik zou ook niet stoppen 

met werken. Ik wil geen huisman worden. Niet om de taken in het huishouden, maar ik 

zou het niet kunnen: niet gaan werken. 

Denkt u dat het goed is voor mannen om dat ouderschapsverlof op te 
nemen? 
Ja, als dat gepromoot wordt en de voordelen ervan goed worden belicht. Maar veel van 

die thema’s worden slecht uitgelegd. Als een man een bepaalde type van verlof kan op-

nemen, gaat hij er niet lang bij stilstaan wat de bedoeling van dat verlof is. Voor hem wil 

dat gewoon zeggen: thuisblijven. Een vrouw denkt dan aan de kinderen die ze in bed kan 

steken en naar school kan brengen. 

Hoe zou u dat ouderschapsverlof dan promoten? 
Visueel. Ik zie regelmatig documentaires uit Scandinavië. Onlangs zag ik een documen-

taire over langer werken. Mannen van zeventig jaar gaan daar met plezier werken als 

vrijwilliger, als kinderoppas... Als jij gewoon tegen iemand zegt wat hij of zij moet doen 

om langer te werken, dan dringt dat niet door. Na zo’n filmpje wel. Ik zou de arbeiders 

dan het hele plaatje van ouderschapsverlof kunnen laten zien: het verschil met hun 

situatie nu, waarbij ze elke dag hun acht uur kloppen, en het ouderschapsverlof, waar-

bij ze met hun kinderen naar de speeltuin gaan (lacht). Ik denk dat zoiets een enorme 

impact zou hebben op de mensen. Als het mensen boeit, zet het hen ook aan tot na-

denken. Dat gebeurt in België te weinig, hoewel er zo veel communicatiemogelijkheden 

zijn. Gedachten kan je enkel veranderen op een visuele manier, niet met folders en 

artikeltjes zoals nu gebeurt.

Hoe zouden we mannen kunnen betrekken in het feminisme? 

Ik denk dat de negatieve connotatie van feminisme het probleem is. Als je de kern van 

het woord ontleedt, gaat het om respect en gelijkheid. We moeten duidelijk maken dat 

feminisme vandaag anders is dan twintig, dertig jaar geleden. Ook de toegankelijkheid 

is belangrijk. 

Hoe zou men mannen uit een mannelijke sector zoals de metaalarbeid, 
kunnen betrekken in het feminisme? 
Dat is moeilijk. Vanuit syndicale hoek zou dat kunnen, maar het is moeilijk om vrouwen 

bij de vakbond te krijgen als dragers van de waarden van de vakbond. Ik denk dat er op 

dit moment meer feminisme is bij mannen.

Waarom denkt u dat? 
Gewoonweg door het feit dat wanneer een vrouw benadeeld zal worden, er meteen op 

wordt gereageerd. Er wordt door muren gelopen om dat recht te zetten. Dat was vroeger 

niet het geval. Vrouwen zijn meer gelaten, denk ik. ‘Het is zo, het moet zo zijn’. Natuurlijk, 

als ze op financieel vlak zouden benadeeld worden, zullen ze ook wel reageren. Maar ik 

denk dat de mannen op syndicaal niveau het voortrouw nemen om vrouwen op gelijke 

voet te krijgen als mannen. Op de werkvloer daarentegen heb ik meer het ‘laissez fai-

re’-gevoel bij mannen: “Ik doe mijn acht uur en ik meng me niet in de discussie. Zolang ik 

mijn job niet verlies, is het goed.”
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Welk beeld heeft u over het feminisme? 
Het beeld dat ik heb bij het feminisme is dubbel. Enerzijds had ik altijd het vooroordeel 

dat feminisme anti-man is. Het is daarbij opvallend hoe allochtonen en vrouwen tegen-

over elkaar worden uitgespeeld. Genderongelijkheid wordt door gezaghebbers ingebed 

in een anti-allochtonendiscours, om aan te tonen hoe achtergesteld deze allochtonen 

wel niet zijn. Dat soort discours creëert bij ons een defensieve reactie tegenover het femi-

nisme. Vrouwen worden op hun beurt gewaarschuwd voor de seksistische houding van 

allochtone mannen. Bijgevolg zie je bij allochtonen een aversie voor feministische the-

ma’s ontstaan en bij vrouwen een angst voor allochtone mannen. Toch worden feminisme 

en vrouwenemancipatie, fenomenen waarvan gezaghebbers het belang onderschrijven, 

door diezelfde instanties verworpen als deze fenomenen in hun nadeel spelen. Een ge-

beurtenis die me altijd zal bijblijven, illustreert dit mechanisme. Bij de Arabisch-Europese 

Liga (nvdr: beweging opgericht door Abou Jahjah in 2000) namen zowel vrouwen als man-

nen deel aan de burgerpatrouilles. De Sint-Niklase burgemeester Freddy Willockx is de 

vader van een van deze vrouwen gaan aanspreken over haar gedrag: hoe was het mogelijk 

dat hij als trotse Berber zijn dochter zo laat alleen op straat liet ronddolen? Als het femi-

nisme ertoe leidt dat vrouwen activisten worden voor een organisatie die macht in vraag 

stelt, wordt vrouwenemancipatie plots verworpen. Dus zoals alle bewegingen, kan ook het 

feminisme gekaapt worden door mensen die de macht en de status quo willen behouden.

Hoewel vrouwen en allochtonen worden afgeschilderd als tegenpolen, ben ik door con-

tact met feministische militanten steeds meer beginnen in te zien hoeveel gelijkenissen 

er zijn. Beide groepen ervaren onderdrukking en discriminatie en worden geconfronteerd 

met vooroordelen. Feminisme en de antiracistische strijd vallen binnen hetzelfde globale 

kader van mensenrechten, burgerrechten en emancipatie. Het feminisme heeft in Europa 

heel veel verwezenlijkt. Het is dankzij de feministische strijd dat de positie van vrouwen 

kon verbeteren. Toch is er nog altijd een lange weg te gaan.

Wat zijn de belangrijkste actiepunten van het feminisme volgens u? 
Op het vlak van beleid en politiek, is er een democratisch deficit. Vrouwen maken de helft 

van de maatschappij uit, maar dat zie je niet in de democratische representatie. Quo-

ta brachten soelaas, maar je kan nog steeds kritische bedenkingen maken bij politieke 

benoemingen. Als het gaat over economie, is de loonkloof tussen mannen en vrouwen 

onmiskenbaar. Deze discrepantie moet worden weggewerkt. Bovendien zijn de econo-

mische structuren niet aangepast aan vrouwen. Integendeel, ze zijn gemaakt op maat 

van mannen. Te vaak nog leven vrouwen in een of-ofverhaal: of moederschap of carrière 

maken. Die keuze is onterecht. Een dergelijk model verplicht vrouwen om bepaalde zaken 

op te geven. We moeten het institutioneel kader herschrijven door te vertrekken vanuit 

een neutrale positie en ons de vraag stellen: hoe kunnen we arbeid organiseren zodat 

het geslacht geen verschil maar perspectieven creëert? Ten slotte vind ik ook geweld te-

gen vrouwen, zoals verkrachting, een belangrijk probleem in de maatschappij. Amnesty 

International noemt de situatie in België in haar rapport van 2013 hallucinant. In België 

wordt slechts 20% van alle gevallen van verkrachting gemeld. Daarvan leidt maar 4% tot 

een veroordeling. 

Ons land doet het daarmee slechter dan Turkije en Egypte. Vooral de angst voor repercus-

sies weerhoudt vrouwen ervan klacht in te dienen. De dader is immers vaak een bekende 

uit de naaste omgeving. Verkrachting is een vorm van machtsmisbruik specifiek gericht 
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Kunnen mannen feminist zijn? 
Als je feminisme bekijkt als een vorm van identity politics, kan een man geen feminist 

zijn. Als je het feminisme opvat als een vrouwenemancipatiebeweging, richt het zich ook 

uitsluitend tot vrouwen. Maar als je feminisme interpreteert als een strijd voor gelijke 

rechten, kunnen mannen wel feminist zijn. Hoewel ik het programma, de ideeën en de 

eisen van het feminisme steun, zal ik me het begrip ‘feminist’ niet toe-eigenen. Allereerst 

omdat mannen zich bewust moeten zijn van hun privileges. Ik vind het bovendien belang-

rijk dat vrouwen zich gaan organiseren vanuit hun eigen doelstellingen, vanuit hun eigen 

groep. Dit betekent niet dat ik mannen afraad om zichzelf feminist te noemen. Integen-

deel, ik denk dat het feminisme verdedigen zeer interessant is. 

Hoe zouden mannen het feminisme kunnen steunen? 
Ik denk niet dat mensen die gediscrimineerd worden louter behoefte hebben aan sympa-

thie of schouderklopjes. Als men erkent dat er discriminatie is, moet men nadenken over 

mechanismen om deze te bestrijden. Mannen kunnen het feminisme dus steunen door zich 

te scharen achter concrete maatregelen. Een belangrijke nuance is dat mannen vrouwen 

niet moeten vertellen hoe zij dit alles het best aanpakken of dat mannen het gaan doen 

voor de vrouwen. 

Heeft u als activist bepaalde standpunten die u feministisch zou noemen? 
Ik denk dat veel van mijn standpunten feministisch kunnen worden genoemd. Denk maar 

aan de nood aan de democratische representatie van vrouwen, het wegwerken van de 

loonkloof, het herschrijven van het mannelijk economisch kader. Al deze standpun-

ten vertrekken vanuit de vaststelling dat de gelijkheid tussen mannen en vrouwen nog 

geen realiteit is en dat er aanpassingen op verschillende domeinen nodig zijn om dit 

doel te bereiken. Positieve discriminatie is daarbij een noodzakelijk middel, vermits 

het kan gezien worden als een soort inhaalbeweging na alle vormen van negatieve dis-

criminatie.

Ik vind het ook noodzakelijk dat een burgerrechtenbeweging zoals Movement X (nvdr: 

in 2014 werd Abou Jahjah voorzitter van deze antiracisme en –discriminatiebeweging), 

feministische standpunten inneemt. Toch zou ik de organisatie an sich niet feministisch 

noemen omdat ze breed georganiseerd is, strijdt tegen ongelijkheid en zich daarbij niet 

richt tot één specifieke groep. Met andere woorden, het is niet alleen een vrouwenor-

ganisatie.

Heeft uw Libanese afkomst uw feministische actiepunten beïnvloed? 

In Libanon ben ik opgegroeid in een linkse familie en was ik politiek actief in een socialis-

tische beweging. De trainingskampen waren gemengd, er waren zowel vrouwen als man-

nen. Ook in het hoger onderwijs studeerden meer vrouwen dan mannen. Desondanks is 

het verhaal van geweld ten aanzien van vrouwen aanwezig: verkrachting binnen het hu-

welijk bestaat in Libanon zogezegd niet en ook huishoudelijk geweld blijft een groot pro-

bleem. Ook machismo komt er vaak voor, maar dan verhuld als overbescherming van de 

vrouw. Zo is een vrouw op straat lastigvallen, spelen met je leven. Verder staan Libanese 

echtgenoten ook in voor alle kosten. Wat een vrouw verdient, dient zij niet af te staan. Op 

die manier wordt het klassieke rollenpatroon waarbij de man de kostwinner is, in stand 

gehouden. Voor mannen is het echt een kwestie van eer en status. In Libanon zou ik dus 

zeggen dat de man zich moet emanciperen (lacht).
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Welke veranderingen moeten er in het Westen komen voor mannen? 
Waaronder gaan mannen gebukt? 

Ik denk dat westerse mannen niet veel te klagen hebben. Vermits veel vrouwen voltijds 

werken, ontstaat een fiftyfifty-mentaliteit: het idee dat vrouwen en mannen evenveel ta-

ken op zich nemen. In de realiteit is dit vaak niet zo: de vrouw moet én gaan werken én 

instaan voor het huishouden. Een vrouw draagt dus financieel bij en moet daarenboven 

het leeuwendeel van de zorgtaken op zich nemen. Er kunnen hieromtrent wel afspraken 

gemaakt worden binnen een koppel, maar vaak vervaagt de grens tussen afspraken en 

macht. Mannen moeten hun privileges in vraag durven stellen en vrouwen mogen niet 

zomaar iets aanvaarden om de vrede te bewaren. Maar om deze ongelijkheid binnen 

een koppel (op microniveau) structureel aan te pakken, is meer nodig. Op beleidsniveau 

(macroniveau) moet onder andere de manier waarop we kijken naar arbeid veranderen. 

De maatschappij moet het met andere woorden mogelijk maken dat een vrouw carrière 

maakt én moeder is. Nu wordt ze nog te veel voor een voldongen feit gezet, terwijl de 

keuzes die je maakt moeten komen vanuit je eigen overtuiging.

Hoe moeten mannen betrokken worden in het feminisme? 
In tegenstelling tot niet-gediscrimineerde groepen, weten minderheidsgroepen heel 

goed wat discriminatie betekent. Daarom denk ik dat allochtone mannen meer begrip 

kunnen hebben voor de situatie van vrouwen dan autochtone mannen, ze zien als het 

ware gelijkenissen met hun eigen levensverhaal. Allochtone mannen kunnen door het 

lezen van dezelfde ervaring van onrecht en discriminatie betrokken worden. Zij zullen het 

feminisme niet louter steunen uit een moreel rechtvaardigheidsgevoel, maar vanuit een 

gevoel van solidariteit. Solidariteit zou bij allochtone mannen de interesse voor de strijd 

van en de onrechtvaardigheid tegenover vrouwen kunnen oproepen, ook al zijn zij geen 

vrouw. Op die manier zouden vrouwen eveneens de brug tussen allochtone en autochto-

ne mannen kunnen bouwen.

Welk beeld heeft u over het feminisme? 
Ik denk dat er duizend definities van feminisme zijn, vaak gestoeld op de eigen leven-

servaring. De definitie van honderd jaar geleden is ook heel anders dan de hedendaagse 

definitie. Honderd jaar geleden was het waarschijnlijk ook moeilijk als man om feminist 

te zijn, nu veel minder. Op dat vlak is er al vooruitgang geboekt. Mijn beeld van feminis-

me is het principe van gendermainstreaming. Maatwerk is heel belangrijk. Je moet voor 

iedereen dingen kunnen verbeteren. 

Het feminisme krijgt vaak het verwijt een negatieve connotatie te hebben. 
Het beeld van het feminisme is voor iedereen anders. Mijn beeld van feminisme zal 

heel anders zijn dan het jouwe. Iemand die aan de band werkt in de staalfabriek denkt 

dan weer aan Dolle Mina’s die zijn mannelijkheid afpakken. In verschillende lagen van 

de bevolking is ‘feminisme’ een heel aangebrand woord. Je moet met verschillende 

voorbeelden aantonen dat het een woord is dat evolueert, dat er verschillende defini-

ties zijn.

ORTWIN MAGNUS   I 
   ALGEMEEN SECRETARIS ABVV METAAL 

            (51 jaar)
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Betrekt het huidige feminisme mannen genoeg? 
Helemaal niet. Er moet veel meer ingezet worden op sensibilisatie. Ik ben syndicalist en 

in al mijn acties neem ik vier waarden mee: solidariteit, gelijkheid, rechtvaardigheid en 

democratie. Mijn visie op feminisme kadert binnen die gelijkheid, en zo probeer ik dat 

ook uit te leggen in mijn organisatie. Ik spreek niet over feminisme want dan krijg ik veel 

tegenwind, en dan ben ik met negatieve energie bezig. Gelijkheid slaat op veel zaken: 

vluchtelingen die geen kans krijgen, mensen met een beperking… En dus ook de manier 

waarop de maatschappij kijkt naar mannen en vrouwen. Dan zeg ik dat onder gelijkheid 

ook gendergelijkheid valt. 

Hoe reageren mannen hierop? 
De vertaling van de boodschap is essentieel. Als ik met een baas ga spreken met een 

bepaald doel voor ogen, dan probeer ik mijn verhaal te verkopen aan de hand van ar-

gumenten die positief voor hem of haar zijn, zoals de winst verbeteren. Hetzelfde doe 

ik als ik Equal Pay Day wil promoten in een staalfabriek waar duizend mannen en twee 

vrouwen werken. De eerste reactie die ik krijg, is vaak: “Loonkloof? Er is geen loonkloof, 

iedereen die dezelfde functie doet heeft hetzelfde loon”. Dan moet ik argumenteren, 

en probeer ik mannen te overtuigen dat ouderschapsverlof ook voor hen goed is, zo 

kunnen zij ook quality time doorbrengen met hun kinderen. In de praktijk zijn er heel 

veel mannen die geen ouderschapsverlof durven nemen omdat hun collega’s hen een 

‘sissy’ zouden vinden. Maar het is belangrijk om te weten dat hun loopbaan daardoor 

leefbaarder wordt en de combinatie werk-gezin beter combineerbaar is, wat op lange 

termijn ook de werkgever ten goede komt. Als je een maatregel treft die je feministisch 

zou kunnen noemen en die ook voordelig is voor mannen, moet je nadenken over hoe 

je deze maatregel communiceert en aantrekkelijk maakt voor hen. Zonder positieve 

argumenten krijg je weerstand. 

Waar komt uw feministische kijk vandaan? 
Dat is de erfenis van mijn moeder. Zij durfde rollenpatronen te doorbreken. Ik probeer 

ook mijn vrouwelijke militanten te wijzen op de verantwoordelijkheid die zij als moe-

ders in zich dragen: zij hebben de levenservaring, zij hebben ongelijkheden meege-

maakt en zij geloven in gendergelijkheid, zij kunnen dus beslissen om rollenpatronen 

te bevestigen of te doorbreken. Als ouder heb je de plicht om bij gendergelijkheid 

stil te staan. Ik heb dat bij mijn kinderen ook gedaan en ik denk dat dat grotendeels 

gelukt is.

Hoe heeft u dat aangepakt? 
Mijn zonen speelden bijvoorbeeld met een keukentje en moesten zelf hun nieuwe broe-

ken inleggen. Als ik tijd heb, kook ik met hen. Ze hebben mij ook zien strijken, stofzuigen 

en poetsen, waardoor ze dat normaal vinden. Als mijn vrouw en ik op reis zijn, koken zij 

zelf en doen zij zelf de afwas. Wanneer ze later een relatie zullen hebben, denk ik dat zij 

makkelijker de taken zullen verdelen.

Gendergelijkheid kan je dus ‘leren’? 
Voor mij ligt daar de sleutel. Ik ben vroeger regelmatig in Scandinavië geweest en we 

hadden heel goede contacten met de vakbonden. Dan zie je dat ze daar op het vlak van 

gendergelijkheid op een ander level zitten. Bepaalde discussies moet je gewoon niet 

meer voeren. Dat mannen evenveel ouderschapsverlof opnemen als vrouwen, vinden zij 

normaal. Volgens mij hebben zij in hun onderwijs wél meegekregen dat gendergelijkheid 

belangrijk is. 

http://www.equalpayday.be/
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Hanteert ABVV-Metaal bepaalde feministische aanpakken? 
Ik denk aan de beeldvorming van mannen en vrouwen in onze communicatie. Die is heel 

kwaliteitsvol en genderneutraal. Communicatie is heel belangrijk, want zo bepaal je hoe 

de gemeenschap je percipieert. Daarnaast hebben we een gendercommissie waarin gen-

derkwesties worden besproken. Zo bereiden we er onze eisen voor wanneer er sectorale 

akkoorden moeten worden onderhandeld. Nadien gaan we toetsen of de akkoorden die 

we hebben gesloten gendergelijk zijn. 

Welke veranderingen zou u nog willen doorvoeren? 
Bij ABVV-Metaal proberen we een familiaal gevoel te creëren, zoals ’s middags samen 

eten. De sfeer zit wat mij betreft wel goed. We zouden echter de machocultuur die ik zelf 

ook deels cultiveer, moeten doen afnemen, zoals het idee dat je getrouwd bent met je 

werk. Al zou ik de eerste zijn bij wie ik zou beginnen (lacht). Ik denk dat wij als vakbond 

dikwijls nog te sterk in een oud referentiekader zitten. Ergens is dit logisch omdat we wer-

ken met sociale zekerheid, arbeidswetgeving, bescherming van werknemers. Deze zaken 

zijn gecreëerd na de Tweede Wereldoorlog, in een heel ander referentiekader.

Hoe moeten we mannen betrekken bij het feminisme? 
De nieuwe generatie vindt een hoop postmodernistische dingen belangrijk, zoals het mi-

lieu, meer tijd om te genieten, meer tijd bij hun gezin… Deze manier van denken moeten 

we als hefboom gebruiken om naar een ander soort maatschappij te gaan, waarin ook 

feministische waarden van belang zijn. We moeten dit echter doen op een manier waarop 

we medestanders creëren. Opvoeding is volgens mij de sleutel. Tijd kan alles oplossen, 

op voorwaarde dat iedereen op de juiste manier met de opvoeding van de volgende ge-

neratie bezig is. Je moet de cultuur kunnen veranderen. Iets opleggen heeft altijd minder 

effect dan iets organisch te laten groeien. Ideaal zou zijn dat kinderen op jonge leeftijd 

gescreend worden op hun intrinsieke kwaliteiten opdat ze hun competenties kunnen ver-

wezenlijken ongeacht hun sekse. Dan zou je ook met ouders in dialoog kunnen treden en 

scholen stimuleren om mee te werken aan gendergelijkheid. Ik ben ervan overtuigd dat 

je op die manier op twintig jaar tijd veel stappen vooruit kan zetten

WE ZOUDEN ECHTER 
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MARC REYNEBEAU  I 
   JOURNALIST DE STANDAARD (59 jaar)

Welk beeld heeft u over het feminisme? 
Ik vind feminisme zeer belangrijk. Vrouwen, zeker jonge vrouwen, moeten vandaag femi-

nistisch zijn. Ik heb een hekel aan vrouwen die zeggen: “Ik ben geen feminist, maar…”. 

Zij plukken de vruchten van de strijd van hun moeders, hopelijk ook die van hun vaders, 

en beschouwen alles als vanzelfsprekend. Ik durf mezelf een feminist te noemen. Mijn 

algemeen idee daarover: ik vind discriminatie, feitelijk of intentioneel, verwerpelijk. Als 

vrouwen daarvan het slachtoffer zijn, wil ik solidair zijn. Het valt me op dat het feminisme 

op de terugweg is gedurende de laatste twee decennia. De grootste ongelijkheden liggen 

immers achter ons. Dit neemt niet weg dat discriminatie nog altijd bestaat, maar in het 

algemeen hebben vrouwen de voorbije twintig jaar vooral dankzij de wetgeving hun lot 

sterk zien verbeteren. Daardoor is het idee ontstaan dat het feminisme niet meer hoeft, 

zeker omdat zowel vrouwen als mannen feminisme aan heel wat clichés linken: de tuin-

IK HEB EEN HEKEL 

AAN VROUWEN 
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“IK BEN GEEN FEMINIST, 

MAAR…”. 

broeken, de verbrande beha’s…. Het feit dat die clichés nog altijd blijven voortbestaan, 

geeft misschien aan dat er in die publieke perceptie nog altijd een probleem is. 

Verklaart dat de negatieve connotaties rond de term ‘feminisme’? 
Men neemt die clichés aan voor waar. Zij die een beetje op de hoogte zijn van de geschie-

denis van het feminisme en het feminisme vandaag, weten dat die nergens op slaan. Je 

hebt natuurlijk nog altijd een aantal discussiepunten, zoals het feit dat vrouwen gemiddeld 

minder verdienen. Dit is minder het gevolg van discriminatie maar komt vooral doordat 

vrouwen vaak een onvolledige carrière doorlopen waardoor ze minder snel promotie ma-

ken of doordat ze een keuze maken voor het gezin, al is het maar de vraag in hoeverre dat 

een eigen keuze is. 

Wat zijn voor u de belangrijkste actiepunten van het feminisme? 

Ik kan ze niet in volgorde van belangrijkheid opnoemen, maar wat mij opvalt is de per-

sistentie van de clichébeelden van vrouwen in de publieke ruimte, bijvoorbeeld in de re-

clame. Er heerst nog altijd het idee dat vrouwen op een bepaalde manier kunnen ingezet 

worden om de aandacht te trekken, zoals de streelmeisjes op het autosalon, of bij dat uit-

zendbureau waar vrouwen bij voorkeur korte rokken dragen. Ik vind dat clichébevestigend 

en seksistisch. Een ander belangrijk punt zijn de carrièremogelijkheden voor vrouwen. 

Hoe hebt u het gevoel dat vrouwen belemmerd worden in hun carrièremo-
gelijkheden?
De meest rationele organisatie vandaag is de universiteit. Maar hoe hoger in de hiërarchie, 

hoe minder vrouwen er zijn. Daar is een reden voor: ze doctoreren op een leeftijd dat ze 

trouwen en kinderen willen. Dat betekent dus ook dat de structuur van de universiteit niet 

voorzien is op vrouwen. 

Ik ken een heleboel vrouwen die hun doctoraat niet afwerken of er achteraf niets mee 

doen. Die hinderpalen ondervinden mannen minder. Het komt nog altijd voor dat vakgroe-

pen alleen mannen als docenten hebben, al is de helft van de studenten vrouwelijk. Dat 

komt door het relatief oude docentenkader en het impliciete coöptatiesysteem. Wanneer 

er een plaats vrijkomt, dan kijken de docenten uit naar gelijken, mannen dus. Om dit aan te 

pakken heb je dus selectiecommissies nodig waarin vrouwen beter vertegenwoordigd zijn. 

Een gemengde commissie zou ervoor kunnen zorgen dat meer vrouwen een kans krijgen. 

Gender speelt ook een rol in de manier waarop aan wetenschappelijk onderzoek wordt ge-

daan. Door de uitgesproken selectie- en benoemingscommissies krijg je een sterke man-

nelijke invalshoek, een sterke mannelijke cultuur. Dat is niet anders in het bedrijfsleven. 

Daar lijkt me de enige optie een quotumregeling. 

Waarom denkt u dat mannen feminist kunnen zijn? 
Omdat we in hetzelfde schuitje zitten. Tijdens de winterspelen in Sotsji had je het ver-

haal rond homodiscriminatie in Rusland. Ik ben er stellig van overtuigd dat wanneer je één 

groep discrimineert (homo’s, vrouwen, gekleurde mensen…), je de deur openzet voor het 

idee dat discriminatie mogelijk en goed is. En dan loopt iedereen het risico om gediscrimi-

neerd te worden. 

Als je homo’s discrimineert, waarom zou je dan ook geen vrouwen of zwarte mensen dis-

crimineren? Maar als discriminatie volgens de maatschappelijke overtuiging ontoelaatbaar 

is, is de kans kleiner dat ook ik in een of andere hoedanigheid zal worden gediscrimineerd. 

Ik denk dat discriminatie altijd maatschappelijk ontwrichtend is, en dat mannen er dus alle 

belang bij hebben om feminisme na te streven, al behoren ze zelf niet tot de doelgroep 

‘vrouw’.
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Zou u uzelf een feminist noemen? 
Ik vind van wel. Anderzijds ben ik streng omdat feminisme voor mij ook een bepaald ge-

dragspatroon veronderstelt, waarvoor ik vermoedelijk soms te macho ben (lacht). Maar ik 

vind bewustzijn belangrijk. Ik tracht een feminist te zijn, maar ik denk dat de mate waarin 

ik een rol kan spelen echter beperkt is. 

Ziet u het feminisme ook als een manier om uzelf, als man, te bevrijden 
van discriminatie of stereotypes? 
Ik heb het white male privilege, dus ik heb weinig ervaring in discriminatie. De bevrijding 

zit hem breder en maatschappelijker. Ik vind wel dat ik sociaal-economisch gediscrimi-

neerd word. Mijn feminisme is een onderdeel van een rechtvaardigheidsstreven dat on-

getwijfeld politieke consequenties heeft. Ik ben niet vreselijk militant, maar bij mij blijkt 

het op een andere manier. 

Welke reacties denkt u dat mannen krijgen als ze zeggen dat ze feminist 
zijn? 
Dat ze sissy’s zijn of ‘onder de sloef liggen’. Ik denk dat de grondslag van dat soort reac-

ties ligt in de clichés. Het is belangrijk om te weten dat feminisme breder is dan ‘strijden 

voor vrouwenrechten’. Je hebt natuurlijk momenten gehad van ongenuanceerdheid, die 

het imago van het feminisme geen goed hebben gedaan. Ik vind dat geen intellectueel 

afdoende reden om je ervan af te keren.

Wat kan het feminisme veranderen voor mannen? 
Mannen hebben in het algemeen baat bij de mentaliteit waarin rechtvaardigheid een 

principe is en niet ter discussie kan staan. Verder vind ik het een goed idee om bijvoor-

beeld vaderschapsverlof te verplichten of er een incentive aan te linken. 

Het is natuurlijk altijd beter dat mensen iets uit zichzelf doen, en niet onder dwang. Ook 

vind ik dat feminisme mannen kan bevrijden van rollenpatronen, waarbij zij moeten tim-

meren, de auto repareren of maar een halve man zouden zijn als ze minder verdienen 

dan hun vriendin. 

Feminisme kan dus ook die genderrollen in vraag stellen? 
Ja, zeker. Aan de andere kant denk ik niet dat het een goede zaak zou zijn om een soort 

‘ongedifferentieerdheid’ als ideaalbeeld na te streven omdat ik vermoed dat bepaalde 

gevoeligheden of oriëntaties complementair zijn. Ik zie het nut in van die complementa-

riteit: het levert veel meer nuance op, en het leidt tot een verbreding en verrijking, zowel 

inhoudelijk als in de vorm, in de politieke of wetenschappelijke cultuur. 

Hoe moeten we mannen achter het feminisme scharen? 
We moeten op het eigenbelang van mannen inspelen en hen bewust maken van be-

staande clichés en hoezeer ze daar het slachtoffer kunnen van zijn. Je moet immers maar 

kostwinner zijn en dan de pech hebben om werkloos te worden. Dan heb je gefaald als 

man. De clichés hebben te maken met een bepaalde mentaliteit. Wanneer die mentaliteit 

verandert, dan verandert die ook voor mannen. Het is in ieders voordeel om geen onge-

lijkheid en geen discriminatie toe te laten. 

Bent u van mening dat de term ‘feminisme’ moeten worden aangepast?
Ik ben ervan overtuigd dat taal heel belangrijk is omdat ze op iets wijst. Maar je zal geen 

maatschappelijke situaties veranderen door het woord te veranderen. Ik weet niet of een 

nieuwe term een emanciperend effect kan hebben. De term feminisme moet worden uit-

gelegd, zodat duidelijk wordt dat feminisme ingaat tegen rollenpatronen, en dat het niet 

wil zeggen dat mannen een stap achteruit moeten doen. Feminisme streeft naar meer 

rechtvaardigheid in ieders leven.
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Welk beeld heeft u over het feminisme? 
Het beeld dat me te binnenschiet is dat van vrouwen die op de barricades stonden om 

hun rechten te verdedigen. Dat vind ik persoonlijk een eigenaardige manier omdat ik pa-

rallellen zie met hoe mannen ernaar streven om gehoord en gezien te worden. Ik heb 

ook het idee dat deze feministen zich mannelijk opstelden. Vandaag heb ik de indruk 

dat vrouwen geen collectief meer vormen. Ik ervaar een soort gelatenheid: vrouwen on-

dergaan en hebben het gevoel dat ze niets aan ongelijkheden kunnen veranderen. Toch 

denk ik dat het belangrijk is dat feministen duidelijk maken dat vrouwen evenwaardig 

zijn en dat zij de zaken misschien zelfs beter kunnen aanpakken dan mannen. Het is be-

langrijk dat de grote groep vrouwen opkomt voor haar rechten, want zonder vrouwen zou 

de maatschappij niet draaien zoals ze nu doet. Een internationale vrouwendag is goed, 

maar er moet op een meer structurele manier aandacht worden besteed aan de rechten 

van vrouwen.

Wat zijn de belangrijkste actiepunten van het feminisme? 

Het is belangrijk dat vrouwen meer gaan participeren in de samenleving, bijvoorbeeld op 

politiek vlak, om aan te tonen dat de maatschappij verkeerd draait. Volgens mij hebben 

vrouwen een hele andere aanpak als het aankomt op samenleven of regeren. Mannen zijn 

meer oplossingsgericht, ze willen iets ambitieus bereiken. Vrouwen richten zich daaren-

tegen op samenwerking, hebben meer oog voor emoties van anderen. Dit kan de sleutel 

vormen tot een betere samenleving, een samenleving waarin vrouwen evenveel rechten 

hebben als mannen, waarin in overleg wordt getreden, waar iedereen gehoord wordt. 

Toch ben ik bang dat vrouwen die deze vrouwelijke manier van leiden aanwenden niet 

au sérieux worden genomen. Dat verklaart mogelijk ook waarom sommige vrouwen zich 

als het ware aanpassen aan de mannelijke norm, denk maar aan bepaalde vrouwelijke 

politici of bedrijfsleiders die een harde, koele stijl hanteren. Ze verliezen hun vrouwelijke 

eigenheid.

Kunnen mannen feminist zijn? 
Ik denk niet dat een man feminist kan zijn. Je moet het onrecht of de discriminatie immers 

zelf ervaren. Als man kan je proberen te ondersteunen, maar er blijft steeds een kloof van 

onbegrip. Daarom vind ik het ook eigenaardig als mannen in praatprogramma’s komen 

spreken over vrouwelijke topics. Ik vind dat het aan vrouwen is om zich te verenigen en 

om op te komen voor hun rechten. Mannen kunnen wel begrip hebben en hen daarin 

steunen. 

Ik zou mezelf eerder femanist noemen, iemand die plezier heeft in het uitvoeren van ta-

ken die als veeleer vrouwelijk bestempeld worden. Verder houdt femanist zijn voor mij 

in dat mannen kunnen luisteren, niet beoordelend zijn en iets willen opsteken van wat 

vrouwen zeggen of doen.

JORIS TORFS  I 
   HUISVADER (55 jaar)
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Zijn er bepaalde dingen die u in de privésfeer doet die u als femanistisch 
zou bestempelen? 
Als huisvader sta ik al heel lang in voor de opvoeding van de kinderen en het huishouden. 

Ik doe de was, ik kook, ik strijk. Vele mensen uit mijn omgeving bewonderen dat ook. 

Het feit dat ik vrouwelijke kwaliteiten waardeer en ‘vrouwelijke’ taken erg naar waarde 

schat, heeft waarschijnlijk te maken met mijn keuze om huisvader te worden. In het begin 

was het absoluut niet gemakkelijk, het was zwaar om de kinderen op te voeden en ook 

gelukkig te leren zijn met de kleine dingen. Ik vond het bijvoorbeeld heel moeilijk om mij 

weinig aan te trekken van verwachtingen uit de omgeving. 

Mensen zeiden soms dat ik het gemakkelijk had, dat ze wel mijn leven wilden leiden. Je 

krijgt het gevoel dat instaan voor het huishouden te min is voor vele mannen. Alsof er 

geen uitdaging in zit. 

Als je als man een vrouwelijke kwaliteit hebt of ‘vrouwelijke’ taken uitvoert, vind ik niet 

dat je een watje bent. Integendeel, je bent een stapje voor op al de rest. Gaandeweg ben 

ik mij steeds meer in de rol van huisvader gaan vinden en ook mijn omgeving ziet dat ik 

gelukkig ben. Ik heb bovendien met heel wat mensen gesproken die mijn keuze begrepen 

en bewonderden.

Denkt u dat meer mannen de keuze zouden moeten maken om huisvader 
te worden, deeltijds te gaan werken, meer zorgtaken op te nemen? 
Ja, zeker en vast. Elke man of vrouw zou parttime moeten kunnen werken en daarnaast 

tijd besteden aan wat hij of zij belangrijk vindt. Of mannen en vrouwen zouden samen 

moeten kunnen beslissen wie het gelukkigst thuis is en wie het liefste gaat werken. Dat 

moet per koppel worden uitgemaakt, niet per geslacht. Het zit echter ingebakken in de 

samenleving dat de man de kostwinner moet zijn. 

Wat weerhoudt sommige mannen er volgens u van om deze keuze te 
maken? 
Misschien het feit dat bepaalde taken het label ‘vrouwelijk’ hebben gekregen, zoals 

wassen, strijken, poetsen. Ook de angst voor bepaalde reacties uit de omgeving kunnen 

een rol spelen. Ik heb slechts een korte periode in een groep met mannelijke collega’s 

gewerkt, dus ik kan me niet inbeelden hoe er wordt gereageerd als je dergelijke keuzes 

maakt. Maar ik denk dat opvoeding hierin een belangrijke rol speelt. Zo heb ik door huis-

vader te zijn mijn kinderen een heel ander beeld over mannelijkheid meegegeven. Ik heb 

hen proberen aan te tonen dat naast werk ook andere dingen belangrijk zijn, zoals het 

gezinsleven.

Waaronder gaan mannen in deze maatschappij gebukt? Wat moet er ver-
anderen voor mannen? 
Ik vind dat er zachter naar mannen zou moeten worden gekeken. Ze moeten veel meer 

ruimte krijgen om hun gevoelens te uiten. Om te zijn wie ze zelf zijn, zonder te moeten 

voldoen aan het beeld dat familie, vrienden of de maatschappij hen voorspiegelen. Als 

het landschap van de samenleving (bijvoorbeeld in de politiek) vervrouwelijkt en er meer 

op een vrouwelijke manier bestuurd wordt, zal hiervoor meer ruimte komen.

Hoe moeten we mannen in het feminisme betrekken? 
Misschien is het interessant om een soort forum op te richten waarop gelijkgezinde 

mannen / femanisten elkaar kunnen vinden. Zo breng je mannen samen die beginnen 

nadenken. Dat kan tot vernieuwende ideeën leiden en misschien zelfs tot bepaalde 

acties.
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WOUTER TORFS  I 
   CEO SCHOENEN TORFS (58 jaar)

Welk beeld heeft u over het feminisme? 
Het feminisme vandaag is de beweging die opkomt voor gelijkberechtiging en gelijkwaar-

digheid van vrouwen in de samenleving, zowel op politiek als professioneel vlak. Het is 

een beweging die opkomt voor een versterking van een positieve vrouwelijke identiteit. 

Discriminatie is misschien wel wettelijk afgeschaft, hoewel dat nog niet zo lang geleden 

is, maar in de praktijk weten we allemaal dat die gelijkberechtiging niet het geval is.

Wat ziet u als de belangrijkste actiepunten van het feminisme? 
Ik denk dat er gewerkt is rond gelijke jobkansen voor mannen en vrouwen, equal pay. 

Ook in vennootschappen en in bedrijven heeft men ernaar gestreefd om meer vrouwe-

lijke vertegenwoordigers te krijgen op hoger niveau, zoals in raden van bestuur of op 

managementniveau. Daarenboven is er in de politiek, en dat zal verschillen van partij tot 

partij, geprobeerd om vrouwen meer te integreren in de lijstvorming. 

Kunnen mannen volgens u feminist zijn? 
Ja, in de zin dat ze bewust kunnen opkomen voor gelijkberechtiging, dat ze niet discrimineren, kan-

sen geven, niet seksistisch doen, geen beroep doen op hun sekse om privileges binnen te halen. 

Bent u feminist? 
Ik ben een feminist in de zin dat ik ervan overtuigd ben dat het mannelijke en vrouwe-

lijke elkaar nodig hebben. Ik werk in een bedrijf waar 95% van de werknemers vrouwen 

zijn en ik ben ervan overtuigd dat het succes van Torfs heel veel te maken heeft met 

de vrouwelijke draagkracht en de vrouwelijke cultuur, zoals zorgzaamheid. Misschien 

horen feministen niet graag dat ik die waarden specifiek toeschrijf aan vrouwen, maar 

het kan heel vruchtbaar zijn wanneer mannelijke en vrouwelijke energie samenkomen, 

bijvoorbeeld in leiderschap. Mannelijke energie kan bijvoorbeeld staan voor daadkracht 

en vrouwelijke energie voor draagkracht. Torfs is zes keer verkozen tot beste werkgever 

en dat heeft veel te maken heeft met deze mannelijke en vrouwelijke dimensies. En dat 

betekent niet dat vrouwen enkel vrouwelijke energie hebben. Elk mens is een mix van de 

twee: we kennen allemaal vrouwen met behoorlijk wat mannelijke energie en mannen 

met vrouwelijke energie. Maar ik kan me niet vinden in feminisme als vrouwen zich gaan 

beginnen gedragen als halve mannen. Ik denk niet dat je vrouwelijkheid daar een dienst 

mee bewijst. Dat doe je wel met authenticiteit. Ook in mijn opvoeding zie ik daar veel van 

terugkomen: mijn ouders zijn allebei naar de universiteit gegaan, wat niet zo gewoon was 

in die tijd. Ik denk dat zij van daaruit kritisch stonden tegenover de taken van jongens 

versus meisjes. Ik heb twee zussen en twee broers en in ons gezin was alles gelijk. Jon-

gens moesten evenzeer helpen met huishoudelijke taken zoals afwassen of koken. Zelf 

heb ik mijn leven al veel gekookt en veel voor de kinderen gezorgd. Dat heb ik altijd heel 

leuk en normaal gevonden.

Ziet u in uw bedrijf bepaalde aanpakken, die u als feministisch zou be-
stempelen? U zei al dat 95% van de werknemers van Torfs vrouwen zijn. 
Dat klopt. Bovendien krijgen vrouwen in ons bedrijf voor hetzelfde werk hetzelfde loon 

als mannen. Equal pay vind ik heel belangrijk. Verder zijn vrouwen goed vertegenwoor-

digd in het management. Ons managementteam bestaat uit negen personen, vier vrou-
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wen en vijf mannen. Ik zie dat alleen maar verder in die richting evolueren.

Weet u hoeveel vrouwen bij Torfs deeltijds werken? 
Ja, 80 procent.

En het aantal mannen dat deeltijds werkt, heeft u daar een zicht op? 
Het grootste deel van de mannelijke werknemers zijn chauffeurs en magazijniers. Zij wer-

ken voltijds. De mannen die in de winkel staan en geen shopverantwoordelijke zijn, wer-

ken soms wel deeltijds, maar dat zijn er heel weinig.

Stimuleert Torfs mannen om eventueel ook deeltijds te gaan werken? 
We gaan zeker niet discrimineren. Als er een vacature komt voor een deeltijdse medewer-

ker is dat uiteraard altijd gericht naar vrouwen en mannen. Alleen komen mannen daar 

beduidend minder op af. Dat hoeft ook niet altijd slecht te zijn. Ik ken aardig wat vrouwen 

die, zeker als ze wat ouder zijn, het perfect vinden om deeltijds te werken. Zij combineren 

hun werk graag met andere dingen. 

Welke voordelen zou het feminisme mannen kunnen opleveren? Met an-
dere woorden, wat moet er voor mannen nog veranderen? 
Mijn generatie heeft het al heel anders aangepakt dan mijn ouders of grootouders, maar feit 

is dat er een diepgeworteld cultureel patroon rond genderrollen bestaat. Om dat te veran-

deren, moeten we volgens mij kijken naar de opvoeding en beginnen met het doorbreken 

van de stereotiepe beeldvorming. We hebben ook goede rolmodellen nodig. Een man die bij-

voorbeeld wel ouderschapsverlof opneemt en voor de kinderen zorgt wordt vaak smalend de 

‘nieuwe man’ genoemd. Die ‘nieuwe man’ staat gelijk aan een halve man, terwijl dat absolute 

onzin is. Ook de media doen daaraan mee. Ik weet niet of veel mannen graag de ‘nieuwe man’ 

genoemd worden. De zorgende man zou ook heel mannelijk moeten kunnen zijn. 

Ziet u in uw bedrijf ook mannen die er moeite mee hebben om ouder-
schapsverlof op te nemen? 
De chauffeurs en mannen in de logistiek nemen nauwelijks ouderschapsverlof op. Ik heb 

een collega die gescheiden is en een drukke job heeft, maar ook hij vond ouderschaps-

verlof ondenkbaar. Dan wordt het lastig.

Heeft u nog ideeën om mannen meer te kunnen betrekken in het feminis-
me of in de feministische strijd? 
Door het woord ‘strijd’ te gebruiken ga je terug naar het militante feminisme van de Dol-

le Mina’s en de suffragettes. Ik hoop dat de emancipatie, zowel voor mannen als voor 

vrouwen, ver genoeg gevorderd is om dat aspect los te kunnen laten. Ik ben het ermee 

eens dat er dingen moeten veranderen, maar het woord ‘strijd’ is misschien niet gepast. 

Daardoor ga je mannen en vrouwen wegduwen en maak je er een sectair, militant clubje 

van, terwijl het feminisme veel meer zou moeten zijn dan dat.

Denkt u dat we van de term ‘feminisme’ af moeten door de vele negatie-
ve connotaties? 
Zonder het feminisme was er weinig veranderd. Maar of dat dé term is om veel mensen 

mee te krijgen, betwijfel ik. Feminisme wordt snel gelijkgesteld met strijd, met vechten. 

Wat denkt u van de term ‘femanisme’? 

Goed gevonden, maar aan de andere kant klinkt het alsof je een stuk van je identiteit 
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kwijtraakt. Je maakt een combinatie tussen femme en man. Zou ik graag een femanist 

zijn? Ik ben gewoon een man die mijn kinderen graag ziet, die graag voor hen wil zorgen 

en als grootvader wil ik op mijn kleinkinderen passen. We mogen niet onderschatten wat 

een etiket zoals ‘femanist’ doet. Het is belangrijk om na te gaan wat femanisme betekent 

voor elke man afzonderlijk. Of, als we toch spreken in man-vrouwtermen, wat het zou 

kunnen betekenen om als man de vrouwelijke kant in jezelf te ontdekken. Ik geloof nogal 

fel in vrouwelijke en mannelijke energie en de dosering daarvan, zowel voor een samen-

leving, een bedrijf, een koppel. Ik zou het feminisme van daaruit exploreren. 

U bent voorstander van een mix tussen mannelijke en vrouwelijke kenmerken. 
Het is interessant om bij jezelf te ontdekken in welke mate je vrouwelijke energie hebt als 

man en je mannelijke energie hebt als vrouw, zonder daar een oordeel bij te hebben. Als je 

heel weinig vrouwelijke energie hebt als man, is het niet slecht om een vrouw in de buurt 

te hebben die veel vrouwelijke energie heeft (lacht). Dat zal leiden tot complementariteit.

Als mannen hun vrouwelijke energie zouden exploreren, zouden ze dan 
ook meer ouderschapsverlof opnemen of voor de kinderen zorgen? 

Ja, dat denk ik wel. Dan zou dat meer toegelaten worden. Nu zijn ouderschapsverlof en 

zorg zaken die cultureel onderdrukt worden. Maar zoiets veranderen is een traag en ge-

leidelijk proces dat veel met opvoeding en onderwijs te maken heeft.
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TOM NYS  I 
   MANNENWERK VZW (43 jaar)   

JOHAN SCHOTS I 
   MANNENWERK VZW (45 jaar)   

Welk beeld hebben jullie over het feminisme?
Tom: Voor mij is het feminisme een vrouwenbeweging die oorspronkelijk een bepaald 

doel had, met name de maatschappelijke positie van de vrouw op dezelfde hoogte bren-

gen als die van de man. In het woord feminisme zit ‘feminin’ wat ook ‘vrouwelijk’ betekent 

of naar vrouwen verwijst. Feminisme is dus zeer sterk vrouw-gerelateerd.

Johan: Feminisme op zich is een goede zaak. Het was ook nodig. Maar vandaag is de 

slinger op sommige vlakken doorgeslagen. En extremen zijn nooit ideaal. Dat kan dan 

soms een averechts effect hebben.

Hebben jullie het gevoel dat we in een extreme fase zitten?
Johan: Er zijn momenten waarop we te ver afwijken van de essentie. Als je je basisdoel 

hebt bereikt, is dat fijn. Het is jammer dat iets goeds een negatieve bijklank krijgt omdat 

men wil blijven doorgaan. 

Tom: Ik geloof ook dat het feminisme in West-Europa zijn doel gerealiseerd heeft. In 

andere culturen of religies is de positie van de vrouw daarentegen nog altijd niet gelijk-

waardig aan die van de man. Daar moet de strijd nog geleverd worden. Een heel inte-

ressant voorbeeld van de doorslaande slinger is de nieuwe naamgevingswet. De ach-

ternaam van kinderen is die van de vader. Dat is eeuwenlang zo geweest en maar een 

fractie van de mensen had daar werkelijk moeite mee, dat geloof ik stellig. Nu zitten we 
www.mannenwerk.be
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in de situatie waarin alle ouders moeten beslissen welke naam zij geven. Vanuit de pola-

riteit man-vrouw is er een situatie gecreëerd waarin alle jonge ouders, ook die 90% die er 

nooit bij stilgestaan had, worden geconfronteerd met het kiezen van een achternaam. In 

het beslissingsproces wordt die 90% niet gehoord. Door de stem van een minderheid te 

aanhoren en invloed te geven in het wetgevend kader, ga je een situatie creëren die min-

der harmonieus, minder goed is, die voor conflicten zorgt. Zo kan je ultiem terechtkomen 

in situaties waar niemand nog tevreden is. De optie ‘niets doen’ is vaak heel interessant 

voor de harmonie en rechtvaardigheid. In het naamgevingsverhaal was de optie ‘niets 

doen’ beter geweest. Mannen ‘onderbrengen, integreren’ in het feminisme is voor mij 

geen goede optie.

Jullie zeggen dus dat feminisme iets is voor vrouwen. Mannen daarin ‘on-
derbrengen’...
Johan: Alleen al het woord ‘onderbrengen’. De bedoeling van feminisme is gelijktrekken. 

Ik denk dat vrouwen goed in staat zijn om voor zichzelf op te komen, wat zou een man 

moeten komen doen? Hij kan haar natuurlijk wel ondersteunen.

Initiatieven zoals ‘het feminisme voor mannen’ zijn dus niet op hun 
plaats?
Johan: Die hoeven niet vanuit de vrouwenbeweging te komen. Stel dat de mannen een 

organisatie hebben en de vrouwen hierin willen includeren. Hoe zou dat overkomen? Ie-

der geslacht kan zijn ding doen. 

Tom: Ik geloof dat er een mannenbeweging mag ontstaan van onderuit om te bespreken 

wat mannen vandaag ondervinden op sociaalmaatschappelijk vlak. Dit moet een organi-

sche beweging zijn die ontstaat vanuit mannen, vanuit een behoefte die er leeft bij man-

nen. Als die behoefte er niet is, dan is dat ook zo. Maar ik geloof wel dat het belangrijk is 

om een evenwicht met de vrouwenbeweging te realiseren. Vandaag is er geen structuur 

en geen budget voor mannen om een organisatie te laten ontstaan. 

Hoe staan jullie dan tegenover een inclusieve strijd, mannen en vrouwen 
samen?
Johan: Je kan elkaar steunen, maar om er echt samen deel van uit te maken? Soms stel 

ik mij de vraag of alles niet één grote grijze massa wordt. In Nepal of Polen zie je mannen 

en vrouwen. Kom je in België, dan zie je mannelijke mannen en vrouwelijke vrouwen, 

maar het merendeel lijkt op elkaar. Dat moet kunnen, maar op die manier is het een grijze 

massa. Mannen en vrouwen zijn niet identiek. Het is wel noodzakelijk dat ze bijvoorbeeld 

een gelijk loon voor gelijk werk krijgen, maar als individu zijn mannen en vrouwen gelijk-

waardig maar verschillend. Die verschillen zijn net boeiend. Ze weggommen is bijna de 

natuur verloochenen. 

Wat stellen jullie voor?
Tom: Mannen moeten voor zichzelf opkomen, ze moeten in het sociaalmaatschappelij-

ke gebeuren hun plek innemen, gaan uitzoeken wat zij belangrijk vinden in relatie tot 

gezin, werk, vertegenwoordiging, vaderschap en andere rollen die zij vervullen. Een dag 

zoals internationale mannendag is voor mij een dag waarop de stem van mannen kan 

gehoord worden. Door mannen gebracht…

Johan: … En niet door vrouwen. Ik heb het op internationale mannendag gemerkt in no-

vember: je stuurt een persbericht uit en wordt dan gecontacteerd door vrouwelijke jour-

nalisten. Op een mannendag lijkt dat niet echt logisch. Laat dan effectief een man aan het 
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woord, laat mannen het interview afnemen. Dan krijg je een ander verhaal, niet beter of 

slechter, maar een mannelijker verhaal.

Tom: Het thema wordt heel sterk bestudeerd door vrouwen: journalisten, onderzoek-

sters... Waar zijn mannen die dat doen? Het is ook een teken dat mannen er niet zo mee 

bezig zijn.

Hoe zou daar verandering in kunnen gebracht worden?
Tom: De vraag is: moet daar verandering in gebracht worden? Dat is ingrijpen. Als het 

wetgevend en het maatschappelijk kader gecreëerd is door honderd jaar vrouwenbewe-

ging, dan zorgt de organische ontwikkeling van dat proces er vandaag voor dat bepaalde 

evenwichten zich installeren. Als er van buitenaf initiatieven worden genomen om een 

evenwicht te bewerkstelligen, zal dat enkel een tijdelijk effect hebben. Zo probeerden ze 

in Scandinavië vrouwen in mannelijke jobs te krijgen. Tijdelijk krijg je dan een piek van 

vrouwen in dergelijke beroepen, maar als de initiatieven wegvallen verdwijnt de interes-

se. Er is een natuurlijke voorkeur van mannen en vrouwen voor bepaalde domeinen in 

het leven en bepaalde verhoudingen in gezinsverband. 

Tom: Tegelijk zijn er zaken die rechtvaardig zijn en zaken die dat niet zijn. Alles wat de 

integriteit van de ander aantast, kan niet, los van het feit of het over mannen of vrou-

wen gaat. Daarin is wederkerigheid het criterium. Als die rechtvaardigheid klopt in een 

wederkerige context, dan is er ook geen noodzaak om het te hebben over vrouwen- of 

mannenrechten. Eigenlijk gaat het over fundamentele mensenrechten. 

Jullie ijveren voor een organisch groeien van een mannenorganisatie. 
Gebeurt dat niet, dan is ze niet nodig.
Johan: De nood kan er misschien wel zijn, maar het is aan de man om er iets aan te 

doen. Je kan honger hebben, maar daarom nog niet naar de bakker gaan, tenzij de hon-

ger groot genoeg is.

Tom: Het is daarin dat mannelijke en vrouwelijke energie verschillen en ook vaderschap 

van moederschap verschilt. Het vrouwelijke is zeer zorgend. Mannelijke energie speelt 

zich eerder af op de grensgebieden. Ergens kom je op een grens, daar is het belangrijk 

dat vaders “stop” zeggen of sturen. Daarbinnen gaan de dingen zijn gang. Zo krijg je ook 

organische, spontane bewegingen en ontwikkelingen. 

Tom: Door het mannenverhaal te laten ontstaan vanuit mannen zelf, gaat het groeien op 

een manier die klopt voor mannen. Niet vanuit een ‘zorgen voor’, maar eerder vanuit een 

behoefte. Naar mijn gevoel zijn we dat punt aan het bereiken. 

Johan: Nu ik betrokken ben bij Mannenwerk, merk ik op hoeveel organisaties al ge-

lijkaardige dingen doen, maar in de luwte. Die mogen wel meer aandacht krijgen zodat 

mannen op de hoogte zijn en er hun ding in kunnen vinden. Misschien is het ook goed 

voor vrouwen dat er meer media-aandacht rond mannenorganisaties komt zodat het ge-

voel dat er iets moet gebeuren voor mannen, verdwijnt. Het gebeurt eigenlijk al, alleen 

is de organisatie kleinschaliger en meer versnipperd dan de vrouwenbeweging.

Tom: Het is niet de bedoeling dat mannen zich gaan organiseren om een burcht op te 

richten tegen het feminisme. Zo’n organisatie moet het algemene welzijn verdedigen en 

niet de rechten van jongens en mannen alleen. Zowel mannen en vrouwen zijn volgens 

mij veel meer slachtoffer van onze maatschappelijke werking dan van elkaar. Zolang we 

naar elkaar blijven wijzen, zijn we energie aan het verspillen. De vrouwenbeweging is 

een fase van zo’n honderd jaar geweest. Als het nu honderd jaar gaat duren vooraleer 



46 47

CONCLUSIE I 

Wat is feminisme? Het feminisme is meer dan alleen een beweging 

door en voor vrouwen. Integendeel, feminisme streeft naar gelijk-

waardigheid, gelijkberechtiging tussen vrouwen en mannen. Sommi-

gen waren van mening dat het feminisme clichés rond ‘mannelijk-

heid’ en ‘vrouwelijkheid’ in vraag stelt.

Waarom is het feminisme nodig? We moeten de verschillen tussen 

vrouwen en mannen koesteren. Toch moeten de traditionele normen 

rond wat ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’ is, minder beperkend worden. Er 

moet meer keuzevrijheid zijn om als vrouw ‘mannelijke’ kenmerken 

te hebben of ‘mannelijke’ dingen te doen en andersom.

Hoe kunnen we dit bereiken? Om deze keuzevrijheid te bereiken, zijn 

er goede mannelijke rolmodellen nodig, moeten media de stereotie-

pe beeldvorming doorbreken en moet er in de opvoeding van kinde-

ren en jongeren aandacht komen voor het uitdagen van traditionele 

gendernormen.

Mannen en feminisme? Toch mag het feminisme geen vervrouwelij-

king van mannen propageren. Het is belangrijk dat mannen zichzelf 

feminist, of liever femanist, noemen en tegelijk ten volle man kunnen 

blijven. Het ene is daarbij niet in tegenspraak met het andere.

Waarom hebben ook mannen baat bij feminisme? Het feminisme 

kan mannen bevrijden van rollenpatronen en hen zo helpen om in 

deze maatschappij aanvaard te worden in alle keuzes die zij maken.

De literatuurstudie en de interviews in deze publicatie tonen aan dat niet alleen vrouwen, 

maar ook mannen slachtoffer zijn van achterstellingsmechanismen en vooroordelen, 

die stevig ingeworteld zijn. Daarom is het nodig het feminisme open te trekken tot een 

zaak van en voor vrouwen én mannen. Met de term ‘femanisme’ introduceren we zo 

een feminisme door en voor mannen. Iedereen, zowel mannen als vrouwen, is tenslotte 

gebaat bij meer gelijkwaardigheid.

SLOT I 

Natuurlijk bestaan er evenveel femanistische meningen als er mannen bestaan. Toch 

konden we uit de interviews enkele punten afleiden waarover de geïnterviewde mannen 

het eens waren met elkaar:

de vrouwenslinger uit geslingerd is, hebben we kostbare tijd verloren op een domein 

waarop er iets moet gebeuren. Een mannenbeweging die ontstaat naast de vrouwen-

beweging zou een tijdelijk fenomeen moeten zijn om die polariteit tussen vrouwen en 

mannen te overstijgen. 

Kunnen vrouwenorganisaties hierbij een soort van draagvlak bieden, 
bijvoorbeeld financiële steun?
Tom: Nee, als de overheid middelen geeft aan vrouwenorganisaties om zich te ontwik-

kelen, moet de overheid ook rechtstreeks middelen geven aan mannenorganisaties om 

zich te ontwikkelen. Anders blijft die afhankelijkheid ontstaan. Vrijheid en autonomie 

ontstaan pas wanneer het onafhankelijk gebeurt. Dan kunnen er onverwachte dingen 

ontstaan.
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