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ndanks het gelijkheidsbeginsel onder de mensenrechten zorgt 
het biologische verschil tussen mannen en vrouwen er nog 

steeds voor dat ze anders behandeld worden. Recente cijfers 
van de federale overheidsdienst Economie tonen aan dat voltijds 

werkende vrouwen nog gemiddeld zes procent minder verdienen dan 
mannen. In de reclamewereld en de media worden vrouwen en mannen 
in stereotiepe rollen geportretteerd. De idee over wat het betekent om 
‘jongen’ of ‘meisje’ te zijn, wordt ons al heel vroeg meegegeven. Zo kunnen 
kinderen ontwikkelingskansen mislopen. Genderbewust onderwijs kan dit 
verhelpen. Steven De Baerdemaeker, gedetacheerde leerkracht voor het 
project Gender en Seksuele Diversiteit in het onderwijs bij Çavaria, licht toe.

Liza Janssens

Genderrollen doorbreken 
in het onderwijs

In een genderneutraal ingerichte klas oefenen 

jongens en meisjes samen bepaalde vaardigheden
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niet mogelijk. Mannen zijn gemiddeld groter 
dan vrouwen, ze hebben een andere mus-
culatuur, andere geslachtsorganen, hun 
hormonen kunnen een bepaalde invloed 
hebben…
Genderbewust of -sensitief onderwijs gaat 
er wel van uit dat er gemiddelde verschillen 
zijn tussen de geslachten en erkent daar-
bij dat de spreiding binnen de geslachten 
veel groter is. Het individuele kind bepaalt 
hoe het zal evolueren, veel meer dan het 
geslacht ervan.

Hoe genderbewust is ons onderwijs?
Mensen zijn er zich nog te weinig van be-
wust hoe genderrolbevestigend we soms te 
werk gaan en hoe stereotypen overal inge-
slopen zijn. In onze taal, de manier waarop 
we in interactie gaan met jongens en meis-
jes, het cursusmateriaal, de klasinrichting…

Kan je dit concreter maken?
Het gaat over de manier waarop mannen- 
en vrouwenrollen worden voorgesteld. De 
leerkracht heeft het in het thema beroepen 
over de brandweerman en zegt voortdu-
rend: “Hij doet, hij gaat, hij zal” wegens de 
Nederlandse taal. Daarenboven is de enige 

prent van de brandweer die in de klas hangt 
die van een man. Dat is niet bewust, men 
heeft er gewoon niet aan gedacht om ook 
een brandweervrouw te tonen. Het omge-
keerde geldt voor verpleegster, want ver-
pleegkundige is een moeilijk woord. Oké, 
maar toon dan tenminste ook een manne-
lijke verpleegkundige.

Kan je een voorbeeld geven van stereo-
tiepe interactie?
Wanneer een jongen huilt, zegt de juf troos-
tend: “Grote jongens wenen niet.” Er moe-
ten dozen worden verzet en de leraar zegt: 
“Ik heb wat sterke jongens nodig om mij te 
helpen.” In het Procrustes-project (2012-
2015) gingen onderzoekers van de Vrije 
Universiteit Brussel, de Universiteit Gent en 
de Katholieke Universiteit Leuven de ge-
genderde interactie tussen leerkrachten en 
leerlingen na. Uit videoanalyse merkte men 
dat leerkrachten gemiddeld meer in inter-
actie gaan met jongens dan met meisjes. 
En dat er bovendien gemiddeld meer ne-
gatieve interactie is met jongens dan met 
meisjes. De gemiddelde leerkracht bestaat 
niet, maar dit is wel een opvallende vast-
stelling.

Wat doet een gedetacheerde leer-
kracht voor het project Gender en Sek-
suele Diversiteit precies?
Samen met mijn collega maak ik het onder-
wijs genderbewuster, holebi-, transgender- 
en diversiteitsvriendelijker. Daartoe geven 
wij vormingen: meer dan honderddertig 
vormingen aan schoolteams, centra voor 
leerlingenbegeleiding (CLB) en studenten 
in de lerarenopleidingen. Ik ga ook herhaal-
delijk langs, want gendernormen behandel 
je niet in één namiddag. De vormingen zijn 
vrij breed en aangepast aan de nood van 
de school. Het kan gaan over klasinrichting, 
leesonderwijs, schoolbeleid, interactie… 
Daarnaast vinden we nog de tijd om didac-
tisch materiaal te ontwikkelen.

Wat is het verschil tussen genderbewust 
en genderneutraal onderwijs?
Genderneutraal onderwijs ontkent dat er 
gemiddelde verschillen zijn tussen de ge-
slachten. ‘Jongen’ en ‘meisje’ worden 
volledig uitgewist en men vertrekt van het 
kind. Afgaand op de resultaten van gender-
neutraal onderwijs, betwijfel ik of dit wel de 
weg is die we moeten inslaan. Het volledig 
uitwissen van gender lijkt me bovendien 

Steven De Baerdemaeker

Nog te weinig van bewust 
hoe genderrolbevestigend 
we soms te werk gaan
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sen de zes en zeven jaar al gevormd. Alles 
wat daarop volgt, is nuanceren en verder 
bouwen op die basis. Kleuters leren nog wat 
hoort voor mannen en vrouwen. Daarom is 
het zo belangrijk al in het kleuteronderwijs 
aandacht te besteden aan gender. Maar 
het begint eigenlijk al veel vroeger. Het min-
ste dat een babyjongetje schopt, zeggen 
mensen: “Het gaat een voetballer worden.” 
Terwijl men het bij meisjes niet over voet-
bal heeft, dan schopt de baby gewoon. Zo 
worden er al allerlei zaken aan een geslacht 
gekoppeld nog voor we goed en wel begon-
nen zijn.

Hoe genderbewust zijn de school-
boeken?
In het studiemateriaal worden mannen en 
vrouwen stereotiep afgebeeld. Mannen in 
eerder stereotiepe vrouwenrollen en omge-
keerd, zal je niet gauw vinden. In om het 
even welk boek van welke educatieve uit-
geverij ook betekent diversiteit dat men ook 
Mohammed en Loubna afbeeldt. Ze tonen 
dus, om het bot te zeggen, twee kindjes 
met een donkere huidskleur en misschien 
nog een kindje in een rolstoel. Maar dan 
hebben we het wel gehad. Er zijn echter 
zoveel meer invalshoeken, waarvan gender 
er eentje is. Daarom ontwikkelen wij zelf 
didactisch materiaal waarin diversiteit een 
evidentie is. Ons eerste boekje, Lou op weg 
naar school, komt in oktober uit (zie kader).

Is het zinvol om een themadag rond 
diversiteit in te richten?
Heb je het over diversiteit als je die dag de 
lesbische vrouw, de zwarte man met een 
bril en de man in een rolstoel uitnodigt? Of 
heb je het dan eerder over wat je als uitzon-
dering beschouwt? Een heel jaar lang gaat 
het over de ‘normale’ mensen en tijdens het 
diversiteitsproject hebben we het over die 
‘andere’ mensen. Dat is geen diversiteit. 
Nodig diezelfde mensen uit op een thema-
dag beroepen, want die lesbische vrouw is 
misschien een bedrijfsleider en die man in 
een rolstoel is een leerkracht.

Hoe weerspiegelt gender zich in de 
studiekeuzes?
Gender is een onbewuste keuzefactor. Toch 
zeggen jongeren in het hoger onderwijs dat 
ze een andere studierichting zouden geko-
zen hebben als ze van het andere geslacht 
waren. Denk maar aan gendertypische oplei-
dingen zoals verpleegkundige en ingenieur. 
Dat zou toch niet meer mogen. Er bestaan 
bovendien nog steeds scholen met 694 
jongens en vier meisjes. Je kan zo raden 
welke studierichtingen ze daar aanbieden.

Is genderbewust onderwijs geïnte-
greerd in de lerarenopleidingen?
Mijn job bestaat erin op te lappen wat in 
de lerarenopleiding ontbreekt. Er komt een 
hele generatie leerkrachten uit opleidingen 

Hoe kan een klasinrichting genderrol-
bevestigend zijn?
Niemand ziet wat er mis is met een bouw-
hoek, een autohoek, een poppenhoek, een 
kookhoek… Maar dat stamt nog uit de 
jaren vijftig à zestig met strikte mannen- en 
vrouwenrollen. Een poppenhoek met veel 
roze, gecombineerd met een keukentje, 
een verzorgingstafel, een wasmachine en 
verkleedkleren met vooral hoge hakken en 
prinsessenkleedjes, is als meisjeshoek ge-
labeld. Je moet sterk in je schoenen staan 
om er als jongen te willen spelen. Zo mis-
sen kinderen echter ontwikkelingskansen. 
Die keuken en timmertafel staan in de klas 
opdat kinderen er bepaalde vaardigheden 
gaan uitproberen. De kunst is om los te 
komen van het stereotiep samenbren-
gen van bepaalde materialen. Richt een 
speelhoek in als ‘het huis’, met een leeg 
poppenhuis, een groene mat als tuin en 
bouwblokken. De kleuters zullen meteen 
bedden en kasten maken om erin te plaat-
sen. Zo worden kinderen die vooral willen 
bouwen betrokken bij het sociale spel met 
het poppenhuis en kinderen die liever het 
sociale spel kiezen gaan misschien bouwen.

Je refereert aan kleuters. Waarom 
moeten we al in het kleuteronderwijs 
bezig zijn met gender?
De ruwbouw van het referentiekader over 
wat voor mannen en vrouwen hoort, is tus-

Een poppenhoek met een keuken, 

een wasmachine… is als meisjeshoek 

gelabeld. Je moet sterk in je schoenen 

staan om er als jongen te willen spelen
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kader in de eindtermen vinden om errond 
te werken. Omgekeerd geldt echter dat een 
school die niet bezig wil zijn met gender en 
diversiteit, daartoe niets dwingends vindt in 
de eindtermen. Zo krijg je een divers aan-
bod in het scholenlandschap.

Hoe kunnen ouders hun kinderen gen-
derbewust opvoeden?
Als ouder kan je je kind in de stereotiepe 
genderrollen duwen. “Brent is vier jaar, hij 
zou toch iets van sport moeten doen, willen 
we hem eens laten proberen bij het voet-
bal?” Waarom sturen de ouders Brent niet 
naar de dansles? Ze hebben daar niet echt 
over nagedacht. Want het is toch wat raar 
voor een jongen, maar als hij dat zou willen, 
zou het wel mogen. Het is Brent echter niet 
aangeboden, waardoor hij niet kan weten 
of hij dat wel wil.

Bied je kind dus zoveel mogelijk ontwikke-
lingskansen door jezelf de vraag te stellen 
of je dezelfde keuze zou maken wanneer je 
kind van het andere geslacht is. Zoek naar 
een gezonde mix tussen die twee opties. 
Dat wil nog niet zeggen dat jouw dochter 
een persoonlijkheid zal ontwikkelen die 
een mooie mix is, het kan evengoed een 
knalroos prinsessenmeisje zijn. A la bonne 
heure, je hebt haar tenminste andere dingen 
aangeboden. Bestraf je kind ook niet omdat 
het niet beantwoordt aan wat volgens jou 
hoort voor mannen en vrouwen. Zo vermijd 
je problemen op het vlak van welbevinden. 
Als een kind iets graag doet, maar er voort-
durend op wordt gewezen dat dit niet oké 
is, heeft dat een impact op het zelfbeeld. 
Het kind kan dan denken dat dit stukje van 
zijn/haar persoonlijkheid niet mag.

waarin diversiteit nog niet werd behandeld. 
Terwijl het net nu zo belangrijk is om kin-
deren te leren omgaan met diversiteit. Men 
moet daar in lerarenopleidingen veel meer 
aandacht aan besteden. En dan niet alleen in 
een workshop, maar in alle cursussen. Zodat 
leerkrachten in spe ook impliciet de bood-
schap meekrijgen dat de samenleving moet 
weerspiegeld worden in het lesmateriaal. 
Gelukkig komen wij elk jaar ook in een aantal 
hogescholen langs om er een workshop te 
geven. Maar dat is geen structurele aanpak.

Heeft Vlaams minister van Onderwijs 
Hilde Crevits aandacht voor gender-
bewust onderwijs?
De minister heeft ervoor gezorgd dat ik 
samen met mijn collega dit werk kan doen. 
Al lijkt het eerder een geringe investering in 
verhouding tot het maatschappelijke belang 
ervan. Komaan, we zijn met twee voor alle 
lerarenopleidingen en scholen in Vlaande-
ren en Brussel!

Wordt genderbewustzijn opgenomen in 
de hervorming van de eindtermen?
Wij hebben input gegeven, maar wat daar-
mee zal gebeuren is afwachten. Men wil 
evolueren naar minder eindtermen, die 
wegens de vrijheid van onderwijs bewust 
vaag omschreven zijn. Zo kan wie voeling 
heeft met diversiteitsthema’s een wettelijk 
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Voor Lou is diversiteit een evidentie. Diversiteit zit verweven in 
het verhaal, maar het gaat niet over wie ‘anders’ is. Lou op 
weg naar school werd ontworpen door Çavaria in opdracht 
van de provincie Vlaams-Brabant en is het eerste boek in een 
reeks verhalen rond het personage Lou. Met het bijhorende 
educatieve pakket kan aan zeventig procent van de ontwik-
kelingsdoelen van het kleuteronderwijs gewerkt worden. Voor iedereen verkrijg-
baar vanaf 13 oktober 2016. Meer info: www.cavaria.be/educatief-pakket-lou

Lou op weg naar school

Uit onderzoek blijkt dat 

leerkrachten gemiddeld 

meer in interactie gaan met 

jongens dan met meisjes
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rouwenemancipatie is geëvolueerd naar gendergelijkheid. 
Elke vorm van discriminatie op basis van sekse of elke vorm van 

onderdrukking op basis van gender is sowieso onaanvaardbaar. 
Maar moeten mannen zich nu ook al emanciperen? Is 

mannenemancipatie de nieuwe weg naar echte gelijkheid?
Yvan Dheur

emancipatie 
van de man 
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omdat die eerste levensjaren zo cruciaal zijn 
voor de evenwichtige ontwikkeling van een 
baby. Toch zijn er tal van situaties waarbij 
mannen worden gediscrimineerd ten op-
zichte van vrouwen. Mannenemancipatie 
ijvert bijvoorbeeld voor gelijkberechtiging 
wat betreft de dienstplicht. Tegenwoor-
dig zijn er meer en meer sportclubs waar 
mannen om culturele of religieuze redenen 
worden geweerd. Het hoederecht over kin-
deren wordt bij een echtscheiding bijna sys-
tematisch aan de vrouw toegekend en dit 
gebeurt niet altijd op basis van het welzijn 
van het kind. Voor gelijkaardige misdrijven 
worden mannen dikwijls zwaarder gestraft. 
Mannen plegen beduidend vaker zelfmoord 
dan vrouwen, en ze betalen ook meer be-
lasting. Vrouwendiscriminatie is onaan-
vaardbaar, maar wanneer mannen worden 
gediscrimineerd dan is er geen haan die 
ernaar kraait, of althans niet zo luid.

Mensen die opkomen voor meer gelijkheid 
vanuit het oogpunt van de manneneman-
cipatie worden dan ook geregeld gene-
geerd, uitgesloten, bespot, aangevallen 
of zelfs met de dood bedreigd, zoals de 
veelbesproken Paul Elam, oprichter van de 
website A Voice for Men.

Mannenemancipatie is niet gekant tegen 
vrouwenemancipatie en evenmin tegen 
het doorbreken van stereotypen en rolpa-
tronen in de maatschappij, maar wel tegen 
de slachtofferrol die sommige feministen 
de vrouw permanent lijken op te leggen. 
Ook de radicalisering binnen de vrouwen-
beweging, die meer lijkt op mannenhaat in 
een emancipatorisch jasje en tegenwoordig 
feminazisme wordt genoemd, kan niet op 
enig begrip bij mannen rekenen. Waarom 
worden voor sommige functies, ook indien 
vrouwen zich minder tot die jobs aangetrok-

ken voelen, quota voor vrouwen opgelegd, 
maar gebeurt dit nooit of zelden omgekeerd? 
Een compliment geven als man kan heden 
ten dage zelfs gezien worden als onge-
wenste intimiteiten en is strafbaar. Wanneer 
een man door een vrouw wordt geslagen, 
reageert er nauwelijks iemand, maar wordt 
er eerder smalend gelachen. Manneneman-
cipatie ijvert voor de gelijkberechtiging van 
mensen, ook in de situaties waar vrouwen 
vandaag worden geprivilegieerd.

deMan.nu
Het is zonder meer dramatisch dat vrouwen 
in de loop van de eeuwen en overal ter we-
reld door mannen onrechtmatig werden en 
worden behandeld en zelfs mishandeld. Dat 
is verwerpelijk en onaanvaardbaar. Laten 
we thans op een nuchtere manier en met de 
nodige zelfkennis omgaan met onze sterk-
tes en zwaktes, met de bedoeling elkaar 
aan te vullen en gezamenlijk te versterken, 
niet te bestrijden. Laten we onze verschillen 
relativeren en elke vorm van onderdrukking 
en discriminatie aanvechten met respect 
voor elkaars integriteit.

Mannenemancipatie vult het initiële streven 
van vrouwenemancipatie aan en koestert de 
hoop dat mannen en vrouwen - of beter, men-
sen ongeacht hun geslacht - elkaar kunnen 
aanvullen en in vrede kunnen samenleven. 
Mannenemancipatie ijvert voor gelijkheid, vrij-
heid en solidariteit voor alle mensen, eerder 
dan voor eenzijdige emancipatie.

Mannenemancipatie kan eigenlijk gezien 
worden als mensenemancipatie, ten bate 
van de vooruitgang van mannen en vrouwen.

* * *

Een echte vent strijkt zijn eigen hemd
Mannenemancipatie is een beweging die tot 
doel heeft de belangen van de mannen te 
verdedigen met het oog op meer gender-
gelijkheid.

Mannen mogen niet wenen of hun emoties 
tonen, ze moeten keihard werken en pres-
teren, ze worden verwacht geld binnen te 
brengen om hun gezin te onderhouden, ze 
moeten soms vechten voor het vaderland 
(sic), ze moeten hun familie beschermen, 
stoer en sterk zijn, sportief zijn en preste-
ren in bed, niet terugdeinzen voor gevaar-
lijke jobs, maar… ze moeten ook lief en 
teder zijn voor hun familie, weduwen en 
weeskinderen beschermen, geëngageerd 
en sociaal zijn, ze moeten voor de kinde-
ren zorgen, het huishouden beredderen, 
zware klussen opknappen, handig en slim 
zijn, liefst ook mooi en verzorgd zijn, attent 
en sensueel zijn en toch een tikkeltje een 
macho-uitstraling hebben, altijd met respect 
voor andermans gevoelens en integriteit 
uiteraard, ze moeten een luisterend oor 
hebben, altruïstisch zijn, netwerken en liefst 
nog een beetje charisma hebben…

Mannen moet goed zijn in alles, en bij voor-
keur nooit klagen, want dat is niets voor een 
‘echte vent’?! Het is onmiskenbaar dat ook 
mannen nog al te vaak in een rolpatroon 
worden geduwd.

Waarom mannenemancipatie?
Mannenemancipatie ijvert ervoor om de 
gelijke rechten voor de man op alle vlak-
ken door te trekken. Zo krijgen vaders in 
sommige Scandinavische landen evenveel 
ouderschapsverlof na een bevalling als 
moeders, omdat de overheid onderkent dat 
de man net zo goed voor de pasgeborene 
moet kunnen zorgen als de vrouw, precies 

Mannenemancipatie is niet gekant 

tegen vrouwenemancipatie en 

evenmin tegen het doorbreken van 

rolpatronen in de maatschappij
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l sinds het begin van haar journalistieke carrière laten vrouwenrechten 
Jennie Vanlerberghe niet onbewogen. Aangegrepen door de pijnlijke 
situatie van vrouwen en kinderen in Joegoslavië, richtte ze in 1991 de 
Belgische tak van Moeders voor Vrede (MvV) op. Wereldwijd strijdt 
Jennie tegen het onrecht in conflictsituaties en oorlogsgebieden. 
Momenteel is ze actief in Afghanistan, waar ze samen met MvV 

een aantal vrouwencentra en een studentenhuis op de kaart zet. 
Ook Tine Vanhee is feministe en ijvert voor gelijke rechten. 
Als journaliste en reportagemaakster trekt ze de wereld rond. Voor MvV 
werkte ze in Afghanistan. Ze ontmoette er vijf jonge vrouwen die ondanks 
geweld en onderdrukking met wijsheid en veerkracht in het leven staan. 
Haar reportage We Are Kabul is een positief verhaal over vrouwen met 
dromen en doorzettingsvermogen. Wij spraken met beide vrouwen.

Esther Meuwis

Samen ijveren voor 

 gelijke rechten
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Moeders voor Vrede in 

Afghanistan: “Meisjes 

die studeren kunnen 

later eventueel aan 

politiek doen en het 

land veranderen.”
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en Sarajevo enkele weken bij gezinnen in 
Ieper verblijven. Wanneer de bus in Ieper 
aankwam, stond het marktplein vol men-
sen om hen toe te juichen. Er groeide een 
band tussen de vrouwen en hun opvang-
gezinnen. Dat is mooi om te zien.

Ook met de organisatie Moeders van Sre-
brenica (nabestaanden van vermoorde mos-
limjongens en -mannen in 1995 in Bosnië, 
red.) houd ik contact. Ik waardeer hen enorm 
om hun moed en strijdkracht. De vaak onge-
letterde vrouwen trokken naar de Verenigde 
Naties in New York om te getuigen over de 
gewelddaden en moorden op hun mannen. 
Ze eisten om de gebeurtenissen te erkennen 
als genocide en hebben hun gelijk gehaald.

Op dit ogenblik zijn we actief in Afghanistan. 
Vrouwen mogen er vaak niet buitenkomen. 
Slecht 27 procent van de meisjes gaat naar 
school. In 2003 hebben we in Afghanistan 
een eerste vrouwencentrum opgericht, 
ondertussen zijn het er al vijf. Het vrou-
wencentrum organiseert opleidingen, alfa-
betiseringscursussen en Engelse les. Elk 
jaar behalen een zeshonderdtal vrouwelijke 
studenten een diploma. Er is een ziekenhuis 
aan het centrum verbonden. Vrouwen kun-
nen er ook werken en zo geld verdienen. Ze 
maken onder andere kleding, borduurwerk, 
potten en schalen. Vanuit het vrouwencen-
trum steunen we vrouwen, en sinds 2006 
ook mannen, om aan landbouw te doen en 

schapen, kippen of bijen te houden. Bij de 
opstart bereikten we nauwelijks vrouwen en 
was de mannelijke tegenstand groot. Nu 
hebben we wachtlijsten.

Hoe realiseerden jullie die groei?
In 2006 kregen ook mannen toegang tot 
onderwijs en werk, op voorwaarde dat ze 
hun vrouwen, moeders en dochters niet 
verhinderden om naar het vrouwencentrum 
te komen. Daardoor groeide het vertrouwen. 
Humanitair werk is educatie en economie.

Wat bedoel je daarmee?
We geven opleidingen en laten mensen zelf 
werken voor hun geld. We geven mensen 
mogelijkheden, zodat ze hun toekomst zelf 
kunnen bepalen.

Hoe doen jullie dit?
In 2012 kregen acht families elk twee scha-
pen en twee lammeren. Het jaar nadien 
kregen nieuwe families ook schapen en 
lammeren, doordat we bij de eerste families 
telkens één lam wegnamen. Op die manier 
investeren we eenmaal in schapen en geven 
we jaren nadien ook andere arme vrouwen 
kosteloos een toekomst. Vrouwen kunnen 
bij ons werken, geld verdienen en daarna 
een aantal kippen kopen. De kippen plan-
ten zich voort en leveren eieren om op de 
markt te verkopen. In het vrouwencentrum 
borduren vrouwen zakjes en handdoeken 
die we via Moeders voor Vrede in het Flan-

Wat maakt dat feminisme nog nodig is?
Jennie Vanlerberghe: Het begrip femi-
nisme wordt vaak miskend of verkeerd uit-
gelegd en dat is spijtig. Sommige vrouwen 
zijn tegen feminisme. Als je feminisme in de 
juiste context plaatst, is het iets goeds. We 
moeten blijven strijden voor een rechtvaar-
dig leven en gelijke rechten voor iedereen.

In die strijd voor gelijke rechten richtte je 
veel projecten op. Hoe is dat gegroeid?
Als journalist heb ik het voordeel dat ik ge-
makkelijker deuren kan openen. In 1991 
trok ik met het Rode Kruis naar de oorlog 
in Joegoslavië. Ik ontmoette er moeders 
die smeekten om dialoog in plaats van ge-
weld. Ze richtten een organisatie op, onder 
de naam Moeders voor Vrede (Mothers for 
Peace). “We hebben geen zonen op de 
wereld gezet opdat ze gedood of moor-
denaars worden”, luidde hun noodkreet. 
Terug thuis deelde ik mijn ervaring met de 
Westhoek Vrouwenraad, een organisatie die 
werkt aan gelijke kansen voor vrouwen en 
mannen. We besloten de vrouwen in Joe-
goslavië te steunen en richtten in Ieper de 
Belgische tak van Moeders voor Vrede op.

In 1992 besteedden de media veel aan-
dacht aan de oorlog in Joegoslavië en de 
massale verkrachtingen in gevangenen-
kampen. We probeerden de vrouwen die in 
Omarska gevangenzaten te bevrijden. Een 
jaar later kon een groep vrouwen uit Zagreb 

Jennie Vanlerberghe

We moeten blijven strijden 
voor een rechtvaardig leven 
en gelijke rechten voor iedereen
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vrouwen.” Bij de start van het vrouwen-
centrum vertelden zeer veel vrouwen over 
huiselijk geweld. Wij zeiden dan: “Je moet 
je niet laten slaan, je hebt rechten en vrij-
heden.” Die vrouwen kwamen thuis, vertel-
den dat tegen hun mannen en we zagen ze 
niet meer terug. Nu zeggen we: “Er is nog 
plaats in het naaiatelier, wil je daar komen 
werken?” Die vrouwen zijn dan vaker in het 
vrouwencentrum en als ze op het einde van 
de maand met geld naar huis komen, wor-
den ze minder geslagen. Het zijn kleine din-
gen, maar ze kunnen het leven van mensen 
veranderen.

Je mag mannen in Afghanistan niet in de 
ogen kijken. Soms loopt er opeens een 
man van de gesprekstafel weg, omdat ik in 
zijn ogen kijk. Een man mag een vrouw niet 
aanraken, ook geen hand geven, daarom 
krijgen vrouwen weinig medische verzor-
ging. In een ziekenhuis gaat een man op 
consultatie bij de dokter en zijn vrouw 
moet buiten blijven wachten, terwijl het 
doktersbezoek over de vrouw gaat. Soms 
voel ik me boos, maar ik probeer het niet 
te tonen.

Veranderde je door zoveel te reizen en 
te zien?
Ik heb gruwelijke dingen gezien. In Somalië 
hadden wij een project tegen vrouwen-
besnijdenis. Ik zag er een besnijdenis en 
dat was choquerend. Dat vergeet ik nooit. 
In Afghanistan huwelijkt men meisjes uit 
als ze veertien à vijftien jaar zijn. Een man 
mag met vier vrouwen trouwen. Als hij zijn 

vrouw niet meer wil, gooit hij haar op straat. 
De vrouw moet haar kinderen bij haar man 
achterlaten. Ze kan niet meer bij haar familie 
terecht, want ze schond de eer omdat haar 
man haar buitengooide. Ze moet bedelen 
om te overleven. In Kaboel zitten 197 meis-
jes in de gevangenis omdat ze hun huwe-
lijk wilden ontvluchten. De vrouw treft altijd 
schuld. Als ze wordt mishandeld, zelfs als ze 
met zuur wordt overgoten en wegloopt, dan 
nog krijgt ze zeven jaar gevangenisstraf.

Als je als journalist over die zaken wil schrij-
ven, moet je het aankunnen om ze te zien, 
anders moet je het niet doen. Toen ik 
begon, droomde ik ervan om de wereld te 
veranderen. Het lukt slechts stap per stap, 
maar de stappen die we met onze groep 
zetten zijn heel belangrijk. We zijn nog ver 
van de eindmeet. Er zijn ook andere din-
gen belangrijk in het leven: mijn kinderen 
bijvoorbeeld en mijn vier kleinkinderen.

Wat kunnen wij in België doen?
Wij moeten ons bewust zijn van de situa-
tie van andere vrouwen in de wereld. Nog 
te veel vrouwen hebben weinig rechten en 
worden onderdrukt. Het is belangrijk dat 
die vrouwen voelen dat ze niet alleen staan. 
Onze steun is van onvoorstelbaar belang 
voor hen.

ders Fields Museum in Ieper verkopen. Hoe 
meer ze borduren, hoe meer ze verdienen. 
De vrouwen weten dat ze dit voor interna-
tionale klanten maken en dat geeft hen een 
goed gevoel. Vrouwen krijgen bij ons een 
opleiding en geven op hun beurt les aan 
andere vrouwen. Leerkrachten trekken ook 
naar het platteland om les te geven.

Waarom ligt de nadruk op studeren als 
vrouwen zo weinig buitenkomen?
In 2002 was 97 procent van de vrouwelijke 
bevolking in Afghanistan analfabeet. We 
leren mensen lezen en schrijven. De islam 
is een vredevolle godsdienst, maar wordt 
enorm misbruikt. De bevolking volgt de 
shariawetgeving (islamitische wetten, red.). 
Ze horen van de plaatselijke mollahs, de is-
lamitische geestelijken, wat er in de Koran 
staat. Wat de geestelijke zegt, is waar. Door 
educatie kunnen mensen de Koran zelf 
lezen en zich afvragen of dit voor hen klopt. 
In Kabola richten we nu een universiteit en 
studentenhuis voor meisjes op, zodat zij 
daar ook kunnen studeren. Als we demo-
cratie en vooruitgang willen, moeten we de 
jeugd ondersteunen. Meisjes die studeren 
kunnen later eventueel aan politiek doen en 
het land veranderen.

Hoe lukt het je om het vertrouwen van 
mannen te winnen?
Het vertrouwen in ons groeit met de jaren. 
Diplomatie is de beste manier. Eind 2014 
bouwden mannen in Shakar Dara spe-
ciaal voor ons een vrouwencentrum, met 
de boodschap: “Zorg goed voor onze 

Je vindt meer informatie over Moeders 

voor Vrede en je kan de organisatie 

steunen via: mothersforpeace.be

“Ook mannen kregen toegang tot 

onderwijs en werk, op voorwaarde 

dat ze hun vrouwen, moeders en 

dochters niet verhinderden om naar 

het vrouwencentrum te komen.”

Moeders voor Vrede
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Waarom maakte je de reportage over 
vrouwen in Kaboel?
In 2012 en 2013 werkte ik in Afghanistan 
voor een project van Moeders voor Vrede. 
Ik leerde er vijf jonge vrouwen kennen: een 
wielrenster, een fotografe/schrijfster, een 
kunstenares, een rapzangeres en een jour-
naliste. Ze lijden onder het regime, maar 
nemen ondanks de onderdrukking en het 
geweld zelf hun lot in handen. De rapster 
komt via haar muziek op voor vrouwen-
rechten, de fotografe vertelt verhalen over 
gewone mensen, de kunstenares schildert 
portretten van mensen die iets goeds voor 
het land doen op betonnen veiligheidsmuren 
enz. Hun verlangens verschillen niet van de 
onze. Ze gaan naar restaurants, optredens, 
concerten en studeren. We werden vrien-
dinnen en houden contact. Na de aanslag 
op Charlie Hebdo schreven we uit solidari-
teit: “Je suis Charlie.” Die vrouwen houden 
van hun land, willen het verbeteren en uit 
solidariteit met hen draagt de reportage de 
titel: We Are Kabul. Het is de verantwoorde-
lijkheid van de journalistiek om ook positief 
nieuws over Afghanistan te tonen. Door het 
krachtige verhaal van die vrouwen te bren-
gen, laat ik zien dat ze zijn zoals wij. Het is 
een voorbeeld van hoe het ook anders kan 
in Afghanistan en dat inspireert mensen. Dat 
zorgt voor herkenning en begrip.

Vanwaar je inzet voor gelijke rechten 
voor mannen en vrouwen?
Tine Vanhee: Ik rolde er vanzelf in door de 
dingen die ik op mijn weg tegenkwam. Toen 
ik in Brussel woonde, riepen mannen me op 
straat voortdurend na met seksueel getinte 
opmerkingen. Van “Je bent charmant” tot 
“Hoer, hoeveel kost je?” Ik begon mijn kle-
dingstijl aan te passen en keek alleen nog 
naar de grond. Het mag niet als normaal 
beschouwd worden dat mannen vrouwen 
naroepen op straat, daarom maakte ik er 
een undercoverreportage over. Er volg-
den veel reacties en ook acties. In Brussel 
gingen vrouwen de plaatsen waar ze las-
tiggevallen werden met krijt op de stoep 
markeren, om zo het zwijgen te doorbre-
ken. Dat is het begin van verandering.

Is feminisme nodig?
Ik ben ondervoorzitster van de Nederlands-
talige Vrouwenraad, waar we werken aan 
gelijke kansen en rechten voor iedereen. Er 
kan nog heel wat veranderen. Lonen moe-
ten gelijk zijn voor man en vrouw. In top-
posities werken nog steeds minder vrou-
wen. Dat een kind pas onlangs het recht 
kreeg om ook de achternaam van de moe-
der te dragen, is een teken van het systeem. 
De strijd tegen verkrachting, de aanpak en 
berechting daarvan kunnen beter.

Wil je de reportage in je buurt vertonen, 

met inleiding en vragenronde, of 

wil je meer informatie over We Are 

Kabul, dat kan via: wearekabul.com 

of vanheetine@gmail.com

We Are Kabul

Jullie houden nog contact met elkaar. 
Hoe gaat het nu met die vrouwen?
Ik heb nog niet van iedereen reactie op de 
reportage gekregen. De vrouwen wilden 
zelf graag dat de reportage er kwam. De 
wielrenster heeft in Frankrijk aan een koers 
mogen meerijden. Dat was een droom van 
haar. De journaliste is met haar kinderen 
gevlucht na een aanslag die ze op het nip-
pertje heeft overleefd.

Wat kunnen wij doen?
We kunnen van onderuit zelf veel verande-
ren. Kom op voor jezelf, voor gelijke rech-
ten thuis, in je gezin, op je werk, overal. Het 
gaat niet om grote theorieën. Het zijn vaak 
kleine stappen die verandering teweeg-
brengen. Vooral tegen jonge mensen wil ik 
zeggen: “Te veel mensen zitten vast in wat 
zou moeten, doe wat je wil doen.” En er 
moet ook een internationale solidariteit op 
gang komen.

Kom op voor jezelf, voor gelijke 
rechten, overal. En er moet ook 
een internationale solidariteit 
op gang komen
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Tine Vanhee (tweede van links) in 

Afghanistan met enkele vrouwen uit 

de reportage We Are Kabul
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anaf oktober 2016 is Caroline Pauwels de nieuwe rector van 
de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Zij studeerde filosofie en 

communicatiewetenschappen en werd daarna hoogleraar. Zij was 
ook regeringscommissaris bij de VRT. Els Witte, historica, werd 

in 1974 hoogleraar aan de VUB, en in 1988 was ze voorzitter van 
de raad van bestuur van de publieke omroep. In 1994 werd Els Witte 
verkozen tot rector van de VUB. Samen zetelen ze in de Koninklijke 
Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. “Wij 
hebben cirkels die elkaar raken”, zegt Caroline Pauwels, oud-studente 
van Els Witte. Tijd voor een dubbelinterview.

Joke Goovaerts

Strijd is nog niet gestreden
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Els Witte en Caroline Pauwels, gewezen en nieuwe rector van de 

Vrije Universiteit Brussel samen voor een dubbelinterview
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vullen door hun onderzoek enz. Als rector 
ben je dan primus inter pares en ik ben er 
ook altijd van uitgegaan dat iedereen op 
een comfortabele wijze moet kunnen wer-
ken, zonder dat ze zich zorgen moeten 
maken over infrastructuur, omgeving, finan-
ciën… Dat heeft tot gevolg dat er veel op 
je afkomt en dat je veel moet incasseren. 
Ik heb een moeilijke periode gehad, want 
Luc Van den Bossche, die toen minister 
van Onderwijs was, vond dat de VUB geen 
volwaardige universiteit meer moest zijn, 
dat er richtingen moesten verdwijnen. Zo 
moest bijvoorbeeld kine verdwijnen. Ik heb 
dan zoveel mogelijk gemobiliseerd en dat 
was moeilijk, want de VUB was geen pri-
oriteit bij de politici. Achteraf gezien is dit 
een belangrijke fase geweest. Er kwam een 
boost in het aantal inschrijvingen, met een 
groei van 8.500 naar 11.000 studenten. Dat 
betekende meer lokalen en meer huisves-
tingen. Het tweede punt (lacht) was dat ik 
ook wel veel met bouwen bezig was…
Maar je krijgt ondersteuning van mensen die 
er veel van kennen en die je aan je zijde krijgt.

Zou er een verschil zijn tussen een 
mannelijke of vrouwelijke rector?
Els: Ik heb hier geen studie over gemaakt, 
maar er zijn natuurlijk verschillen. Zo is er 
bijvoorbeeld de houding die je als vrouw 
hebt tegenover vrouwenrechten en emanci-
patie. Maar er zijn natuurlijk ook mannen die 
daarvoor opkomen. Ik zat in mijn periode 
als rector constant in een mannenwereld.

Caroline: Ja, de situatie was vroeger uniek, 
maar die is nu wel veranderd. Je hebt een 
vrouwelijke rector in Maastricht, Gent en 
Amsterdam. Of dit dan een ander soort be-
stuur geeft? We waken wel meer over de 
representativiteit. Dezelfde zorgen delen, 
een soort evenwicht in werk en gezinsleven. 
In grote dossiers - zoals financiën - zal het 
geen verschil maken. Maar we willen toch 
meer groeien naar een samenwerkingsidee 
in plaats van naar een concurrentieel idee.

Is de universiteit meer dan vroeger 
competitief geworden?
Els: Een universiteit is altijd competitief. 
Het is de essentie, want anders gaat we-
tenschap niet vooruit. Als er geen wedstrijd 

is, blijft wetenschap stilstaan. Maar er moet 
een evenwicht zijn. 

Caroline: Essentie van wetenschap is wel 
degelijk concurrentie, maar ik denk dat het 
gevaarlijk wordt als je je financieringsmodel 
er te exclusief door laat bepalen. 

Vinden jullie dat de vrouwenrechten 
gestreden zijn of dat er nog veel werk 
aan de winkel is?
Els: Ik behoor tot diegenen die denken dat 
er nog héél veel te doen is.

Caroline: Je hoeft de krant maar open te 
slaan en je weet dat de strijd nog niet ge-
streden is. We hebben nog een lange weg 
te gaan.

Els: Dankzij het invoeren van quota is het 
aandeel van vrouwen in de politiek nu 30 à 
45 procent… Ik heb het over de parlemen-
ten. Dat is een sector waar veel vorderingen 
gemaakt zijn.

Quota instellen vinden jullie een goed 
idee?
Els: Ik vind quota instellen een goed idee. 
Niet als een principe, maar om in een be-
paalde periode een doorbraak te forceren. 
De politiek heeft aangetoond dat dit werkt. 
Op de universiteit is er nog veel te doen.

Caroline: Quota zijn belangrijk, maar voor mij 
zijn dat tijdelijke maatregelen. En daar moet je 
zo precies mogelijk in zijn. In het genderactie-
plan aan de faculteiten hebben we de ope-
ning gelaten dat ze een derde als streefcijfer 
moeten hebben. Zij die dat streefcijfer dwin-
gender maken, boeken meer vooruitgang.

Els: Wat de Koninklijke Academie betreft, is 
er ook gezegd dat er een streefcijfer moest 
zijn. Ik zit al vanaf 1988 in die beweging en 
dat bewoog niet. Maar nu - door dat streef-
cijfer - gaat het wel.

Caroline: We moeten alerter zijn voor re-
presentativiteit. In de Europese Commissie 
bijvoorbeeld mag je als functionaris niet 
deelnemen aan een panel als er niet ge-
noeg vrouwen of, ook omgekeerd, mannen 
aanwezig zijn.

Rector worden, was dat een streefdoel?
Els: Ik heb dat niet gepland. Ik was voor-
zitter van de raad van bestuur van de VRT 
en ik deed dat graag. Maar het was ook de 
periode dat de VUB moeilijke tijden door-
maakte. De oud-rectoren vonden het toch 
niet slecht dat een vrouw rector zou wor-
den van de VUB. Ik moet ook zeggen dat 
ik altijd heel erg doordrongen ben geweest 
van het feit dat je dienstbaar moet zijn aan 
de gemeenschap. In die zin aan de VUB 
meewerken op een moment dat het niet zo 
gemakkelijk was, lag volledig in mijn ideo-
logische lijn.

Caroline: Ik denk dat het voor mij verge-
lijkbaar is. Ik heb nooit echt aan carrière-
planning gedaan. Het kruist gewoon je pad. 
Vanuit de idee dat ik hier heel graag werk, 
dat hebben we allebei, vraag je je af wat 
je kan doen voor de VUB. Voor mij is dan 
lang het antwoord geweest: onderwijs en 
onderzoek zijn mijn belangrijkste prioriteit. 
Wanneer ik dan door andere mensen uit-
genodigd werd om mee te denken over een 
beleidsfunctie en na te denken over “Wat 
is een universiteit in de 21ste eeuw?”, dan 
dacht ik dat het een manier zou zijn om een 
volgend momentum in mijn leven in te vullen 
en dienstbaarder te worden aan de VUB als 
totaliteit. Ik denk ook dat het heel belang-
rijk is, want je bent bezig met onderwijs en 
onderzoek en je denkt bijgevolg na over de 
toekomst van de mensheid, van studenten, 
van nieuwe generaties… Dat motiveerde mij.

De verhouding tussen jullie als profes-
sor en oud-studente, hoe is die?
Caroline: Els Witte is een rolmodel voor 
mij, als ik dat mag zeggen. Ik leerde Els 
kennen als prof en ze toonde een ongeloof-
lijke liefde voor studenten. Een prof voor jou 
zien staan die met hart, ziel en grote kennis 
lesgeeft, dat is een absoluut rolmodel.

Els, welk advies kan je aan de nieuwe 
rector geven?
Els: Belangrijk is dat je de goede band met 
de studenten blijft behouden, ook met de 
afgevaardigden. Natuurlijk, een universiteit 
is een heel complexe omgeving met alle-
maal mensen die stuk voor stuk belangrijke 
zaken doen, een maatschappelijke rol ver-
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in te schakelen in de reproductiemachine 
voor het moslimnageslacht. Het basisprin-
cipe is voor ons de scheiding van religie en 
staat. Het was lang geleden dat ik zoiets 
had gehoord. We zijn vergevorderd in de 
21ste eeuw, en dan hoor je dit. Ik beweer 
hiermee niet dat we lessen moeten geven 
aan anderen, maar het komt heel hard aan 
als er zo over vrouwen wordt gesproken. 
Zo’n uitspraken zinderen na in bepaalde 
kringen. Als ik zie dat in België ieder jaar 
nog over de duizend vrouwen worden be-
sneden, dan denk ik ook dat we er nog 
lang niet zijn.

Els: Het is niet alleen religieus, het is ook 
een hele cultuur.

Zou een volledige scheiding van reli-
gie/levensbeschouwing en staat een 
oplossing kunnen bieden?
Caroline: Ik vind dat alleszins een basis.

Els: Bij ons is er ook geen totale scheiding 
van kerk en staat. Kijk naar het katholiek 
onderwijs, dat is een katholiek project, en 
hoe het door de staat wordt gefinancierd. 
Ook de islam en andere levensbeschou-
wingen zijn erkend, met structuren en de 
nodige financiering.

Caroline: Financiering en erkenning van 
religies is oké. Maar we moeten hard 
reageren als religies op het politieke forum 
instructies geven.

Religie boven de wetten. Koran boven 
de wet…
Els: Dat ligt niet in onze tradities. Wat kan 
de VUB hieraan doen? Heel belangrijk in de 
discussie over de rol van de islam in onze 
samenleving is de relatie tussen geloof en 
wetenschap. Welk evenwicht is er? De VUB 
en de ULB (Université libre de Bruxelles) 
hebben altijd de rol van wetenschap sterk 
verdedigd. Dat is een heel heftige strijd 
geweest. Een moderne samenleving dient 
een moderne verhouding te creëren tussen 
godsdienst en wetenschap. En daar kunnen 
de universiteiten een belangrijke rol spelen. 
Daar ligt een taak voor wetenschappers, zij 
moeten aan die kar trekken. Bij de andere 
godsdiensten heeft men dat ook gedaan. 
Geen creationisme meer. In het katholiek 
onderwijs moet dat op dezelfde manier ge-
beuren als in het gemeenschapsonderwijs.

Caroline: Dat is een taak die we moeten 
opnemen. Ons project moet zijn dat we die 
zaken moeten kunnen verzoenen, maar ook 
scheiden. Je voelt voortdurend die slinger-

Dat zijn maatregelen die je kan toepas-
sen?
Caroline: Absoluut, nakijken of er genoeg 
vrouwen in een panel of selectiecommissie 
zitten, of er genoeg representativiteit is.

Els: Als vrouw kan je zeggen: “Hé, heb je 
dat gezien, dat zijn allemaal mannen.” Man-
nen denken er niet onmiddellijk aan. Het zijn 
allemaal stappen die moeten gezet worden.

Zijn er nog strijdpunten?
Caroline: Mijn streefdoel is welzijn op de 
werkvloer. De druk is groot. Iedereen wordt 
geëvalueerd, een paper wordt opgestuurd, 
een les gegeven… de feedback kan dode-
lijk zijn. Veel jonge mensen willen onder-
zoek doen en ze doen dat met hart en ziel, 
maar er moet ook zoveel meer. We moeten 
evolueren naar een maatschappelijk model 
waar welzijn een centrale plaats inneemt. 
Meten moet een beginpunt zijn, maar mag 
niet allesbepalend zijn.

Komen vrouwenrechten in het gedrang 
door de survival van religies?
Caroline: Turkije en recente uitlatingen 
van president Erdogan zijn daar een voor-
beeld van. Ik was echt gechoqueerd toen 
ik hoorde dat hij de vrouwen opriep zich 
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emancipatie invullen en dat ze, als ze een 
hoofddoek willen dragen, niet mogen ge-
hinderd worden in hun kansen op onder-
wijs en werk. Meisjes bewustmaken van de 
relativiteit van hun keuze en van de evolutie 
die hun godsdienst heeft doorgemaakt en 
nog steeds doormaakt, is volgens mij in dit 
debat belangrijk. Gebedsruimten inrichten 
helpt daarbij niet.

Caroline: Stille ruimtes gaan we hoe-
genaamd niet inrichten. Maar het debat 
moeten we aangaan, uit respect, en met 
respect. Sommigen voelen zich aangeval-
len. Maar religie heeft niet echt een teken 
of ruimte nodig. Dan verval je snel in een 
politiek debat dat ver afstaat van waar het 
om draait. Sociologisch gezien kampen 
we met identiteits- en ongelijkheidspro-
blematieken. We moeten waakzaam zijn, 
ook voor diegenen die onderdrukt zijn. We 
spreken vaak over, en niet goed en genoeg 
met. Verschillende meisjes, die vroeger vrij-
gevochten waren, dragen de hoofddoek na 
de aanslagen. Laat ons de dialoog met hen 
aangaan.

Els: Daarom moet er discussie zijn over 
wetenschap en geloof. Daar dient een uni-
versiteit voor.

Caroline: Vakken zoals de geschiedenis 
van de religie zijn belangrijk. Het debat 
moet in het onderwijs gestuurd worden. 
Wie zijn de vrijdenkers binnen bepaalde 
religies?

Is het voor de VUB moeilijk om in deze 
tijd vrijzinnig te blijven?
Els: We verkeren nu in een fase dat het se-
culiere heel sterk aanwezig is in de samen-
leving. België staat vooraan in de realisatie 
van die samenleving. Denken we maar aan 
de open houding tegenover holebi’s, abor-
tus, euthanasie enz. Secularisme is voor 
een groot deel gerealiseerd en dat is ook 
het doel van de VUB geweest.

Caroline: Dat is juist, maar je ziet eveneens 
de druk van globalisering op het seculiere. 
Is het moeilijk om vrijzinnigheid uit te dra-
gen? Neen, toch niet in de zin van het vrije 
denken. Ik heb de VUB altijd als een me-
thode ervaren. De VUB kan een onbevoor-
oordeelde dialoog op gang brengen. Voor 
mij staat het denken van Poincaré boven-
aan. Door wetenschap de duisternis over-
winnen is meer dan ooit aan de orde. 

* * *

beweging. Ook over abortus gaan er stem-
men op om verworven rechten ongedaan te 
maken. Belangrijk is evenwel de ontvoogding.

Els: Het moet meer zijn dan alleen aankaar-
ten. Er dient een centrum uitgebouwd te 
worden. Dat moet interdisciplinair zijn en 
met een concrete structuur.

Caroline: De samenwerking met de ULB 
staat op de agenda. We gaan een lezingen-
reeks organiseren over de secularisering 
binnen de religies. Het publieke debat moet 
aangezwengeld worden, maar je moet ook 
die stemmen horen van diegenen die bin-
nen de religies opstaan. Het is een absoluut 
aandachtspunt voor beide universiteiten. Ook 
gezien onze inbedding in Brussel, waar de 
diversiteit nog meer binnenkomt dan elders 
en we internationaal veel mensen aantrekken.

De hoofddoek, de stille ruimte, is dat 
een goede omgang met diversiteit?
Els: De hoofddoek is vooral een symbool-
dossier, waarbij verschillende visies tegen-
over elkaar staan. Eén groep - en ik behoor 
daartoe - vindt het niet kunnen dat vrouwen 
zich moeten bedekken om sociaal geres-
pecteerd te worden. Anderen vinden dat ze 
zelf moeten kunnen beslissen hoe ze hun 

fo
to

 ©
 J

er
oe

n 
Va

nn
es

te

Caroline Pauwels: “Mijn streefdoel 

is welzijn op de werkvloer. 

We moeten evolueren naar een 

maatschappelijk model waar 

welzijn een centrale plaats 

inneemt.”
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Genderneutraal taalgebruik
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ijn zus is brandweerman en mijn broer vroedvrouw. 
Bij het lezen van die zin voel je meteen dat er iets niet 
klopt. Het beeld dat de woorden oproepen correspondeert 
niet met de realiteit. Dit is een voor de hand liggend 
voorbeeld van gendergeladen taalgebruik, vaak echter 

blijft dat verborgen en gebeurt het onbewust. De genderaspecten van taal 
zijn legio, net zoals het onderzoek ernaar. Een introductie.

Hilde Vandervelde

Stempel van het verleden
Twee Nederlandse taalkundigen, A. Agnes 
Sneller en Agnes Verbiest, hebben de ver-
schillende aspecten van genderlinguïstiek 
uitgebreid beschreven in onder meer Wat 
woorden doen (2000) en Bij wijze van 
schrijven (2002). Zij stellen dat taalonder-
zoekers “meer dan ooit beseffen dat de 
taal in woorden, uitdrukkingen en hele tek-

sten altijd ook zijn verleden bij zich draagt.” 
In dat opzicht is taal de neerslag van de 
heersende ideologieën en machtsverhou-
dingen in een taalgemeenschap. “Dat zul-
len vooral de ideeën zijn van de dominante 
leden van de taalgemeenschap, voorals-
nog vooral mannen. Dit vanuit mannen 
geconcipieerd gedachtegoed drukt een 
stempel op de taal.”

Man als norm
De Nederlandse taal heeft mannelijke, vrou-
welijke en onzijdige woorden. Dat gegeven 
op zich kan je niet seksistisch noemen. 
Maar het is wel zo dat we in ontelbare 
situaties en omschrijvingen als het ware 
automatisch de mannelijke vorm - hij, zijn - 
gebruiken. De arts onderzoekt zijn patiënt. 
De leerkracht geeft zijn leerlingen een op-

in a Word?What’s
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Hier onderscheiden zich twee standpunten: 
differentiëring of neutralisering. Kiezen voor 
differentiëring, dat betekent verschillende 
benamingen voor mannen en vrouwen. In 
de meeste gevallen gaat het om nieuwe 
benamingen voor vrouwen, afgeleid van 
de oorspronkelijk mannelijke vorm: docent/
docente, timmerman/timmervrouw, leraar/
lerares. In een aantal gevallen heeft de be-
weging zich in omgekeerde richting voorge-
daan: verpleegster/verpleger, kleuterleidster/
kleuterleider. Kiezen voor neutralisering, dat 
betekent één vorm aanwenden die voor 
beide geslachten geldt. Doorgaans is dat de 
oorspronkelijk mannelijke vorm - journalist, 
directeur, arbeider - maar het kan ook gaan 
om een genderneutrale term - verpleeg-
kundige, deskundige. Voorstanders van 
feminisering van beroepsnamen oordelen 
dat het vrouwen zichtbaarder maakt in de 
maatschappij, tegenstanders wijzen er dan 
weer op dat aan de vrouwelijke functietitel 
doorgaans een ander waardeoordeel wordt 
toegeschreven dan aan de mannelijke be-
naming. Zo lijkt een directrice toch altijd een 
sport lager op de ladder te staan dan een 
directeur. Ook secretaresse heeft niet de-
zelfde inhoud of betekenis als secretaris.

Onderzoeksstof
Genderlinguïstiek beperkt zich lang niet tot 
bovenstaande elementen. Naast taalsyste-
men en geschreven taal buigen onderzoe-
kers zich ook over taalgebruik en gesproken 
taal. Gaan vrouwen anders om met taal dan 
mannen, zijn er sekseverschillen bij het voe-
ren van gesprekken, hoe manifesteert zich 
de interactie tussen vrouwen en mannen, 

hoe ziet hun lichaamstaal eruit enzovoort. 
Ook de visuele aspecten, zoals de verwe-
venheid van taal en beeldtaal, blijven niet 
onbelicht. Onderzoeksstof te over dus.

Vicieuze cirkel
Wat is nu de maatschappelijke relevantie 
van dergelijke studies? Genderlinguïsten 
zijn zich “zeer bewust van het beïnvloedings-
potentieel van de taal op het denken”, om 
nog even terug te grijpen naar Wat woor-
den doen. Taal speelt met andere woorden 
- vaak onbewust of verborgen - een rol bij het 
doorgeven of oproepen van bepaalde cul-
turele en maatschappelijke ideeën, normen 
en verwachtingspatronen omtrent manne-
lijkheid en vrouwelijkheid. Genderlinguïsten 
willen het genderdenken in taal zichtbaar 
en herkenbaar maken. “Aan dat doel ligt de 
gedachte ten grondslag dat het dominante 
denken niet alleen in de taal is opgenomen, 
maar dat het gebruik van deze gendergela-
den taal ook weer het denken, en handelen, 
beïnvloedt.” Het is dus een vicieuze cirkel die 
doorbroken moet worden. Wanneer je in-
zicht hebt in de gendergeladenheid van taal, 
kan je kritisch met taal omgaan en kan je er 
bewust voor kiezen om genderneutrale taal 
te hanteren. Genderneutraal taalgebruik kan 
vastgeroeste denkpatronen en stereotypen 
doorbreken, kan de beeldvorming over vrou-
wen en mannen gunstig beïnvloeden en kan 
bijdragen aan meer gendergelijkheid.

Toegegeven, het is niet altijd vanzelfspre-
kend, maar het loont om de sturende kracht 
van taal positief te benutten. Mijn zus is 
brandwacht en mijn broer verloskundige, dus.

dracht. De belegger heeft zijn portefeuille 
herschikt. Hoewel het biologische geslacht 
in principe niet ter zake doet in de tekst, 
wordt toch de suggestie van mannelijkheid 
gewekt en versterkt. Wanneer de man als 
norm wordt gebruikt, is de vrouw de uitzon-
dering. Er ontstaan onbewust stereotiepe 
denkpatronen, en dat kan soms verre-
gaande gevolgen hebben. Door de manne-
lijke patiënt voorop te stellen, bestaat het 
risico dat onderzoekers of medici niet met-
een denken aan hartziekten bij vrouwen, 
maar ook omgekeerd, aan borstkanker bij 
mannen.

Hij/zij
Het Nederlands heeft geen genderneutrale 
voornaamwoorden. In Zweden bijvoorbeeld 
werd hierover een maatschappelijk debat 
gevoerd en sinds april 2015 is de Zweedse 
taal officieel een nieuw woord rijker: naast 
han (hij) en hon (zij) kan je er nu ook spre-
ken van hen (hij/zij), een persoonlijk voor-
naamwoord om in genderneutrale termen 
over mensen te spreken en te schrijven. In 
het Nederlands moet je op zoek naar alter-
natieve manieren om iets te formuleren. De 
dubbele vorm hij/zij en zijn/haar hanteren, 
is niet vlot of handig, niet in de schrijftaal en 
al zeker niet in de spreektaal. Gelukkig zijn 
er andere oplossingen. Zeg niet: De kan-
didaat moet zijn inschrijvingsformulier tijdig 
indienen. Maar gebruik meervoudsvormen: 
Kandidaten moeten hun formulier indienen. 
Of schrijf een lidwoord in plaats van een be-
zittelijk voornaamwoord: Kandidaten moe-
ten het formulier indienen. Ook de je-vorm 
is een optie: Je moet het formulier indienen. 
Of de passieve vorm: Het formulier moet in-
gediend worden.

Beroepsnamen
Een ander genderaspect van taal is de om-
schrijving van beroepsnamen en functies. 

Genderneutraal taalgebruik kan 

vastgeroeste denkpatronen 

en stereotypen doorbreken 

en kan bijdragen aan meer 

gendergelijkheid

Voor informatie, documentatie en vormingen rond gender en genderbewustzijn 
kan je terecht bij RoSa, expertisecentrum, bibliotheek en archief voor gelijke 
kansen m/v, feminisme en gender: www.rosavzw.be

Meer weten?
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eminisme is trending in de populaire 
cultuur. Heel wat grote namen in 
de entertainmentwereld komen 
naar buiten met een feministisch 
statement. Denk maar aan Beyoncé 
met haar nieuwe album Lemonade 
en Emma Watson, actrice in de 
Harry Potter-films, die stelt dat 
feminisme ook een mannenzaak is. 
Daarnaast bestaan er evenwel veel 
antifeministische uitspattingen online: 
Beyoncé is geen echte feministe en 
Emma Watson wordt doodverklaard.

Maya Richard

Opzij Naomi Wolf,
hier is Beyoncé

Popfeminisme

Imagoprobleem
Feminisme kampt de dag van vandaag met 
een imagoprobleem. Velen denken bij fe-
minisme bijna onmiddellijk aan boze, man-
nenhatende, bh-verbrandende vrouwen. 
Hiermee kunnen de meeste vrouwen zich 
tegenwoordig niet meer identificeren en som-
migen vinden dat feminisme achterhaald is en 
overbodig is geworden. Er is een duidelijke 
nood aan feminisme dat voor iedereen toe-
gankelijk is. Online en in de populaire media 
zijn er daartoe verschillende initiatieven, maar 
die worden niet altijd positief ontvangen.

Sterk vs. passief
Feminisme en de strijd voor gendergelijkheid 
zijn tegenwoordig sterk aanwezig in de po-
pulaire cultuur. Verschillende zangeressen, 
schrijfsters, actrices en andere artiesten 
onderschrijven het belang van gender-
gelijkheid en zetten zich er actief voor in. 
Anderzijds duikt ook het beeld van een pas-
sieve, onderdanige vrouw op. In de boeken 
van The Hunger Games bijvoorbeeld redt 
Katniss Everdeen de wereld van een tota-
litair regime, maar tegelijk wordt Anastasia 
Steele in de roman Fifty Shades of Grey in 

naam van de liefde door een agressieve, 
rijke controlefreak gestalkt. Op televisie 
zien we Hillary Clinton die zich kandidaat 
stelt om de eerste vrouwelijke president 
van de Verenigde Staten te worden, maar 
ook socialite Kim Kardashian die vooral 
om make-up en schoenen geeft. Overal 
om ons heen strijden vrouwen actief voor 
gelijke rechten, aan de andere kant zetten 
ook tal van vrouwen een stap achteruit 
richting onderdanigheid en objectificatie 
van de vrouw.
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Is een artieste zoals 

Beyoncé een voorbeeld 

van een moderne, sterke 

en onafhankelijke vrouw, 

of draagt ze net bij aan het 

beperken van de vrouw tot 

seksobject?

De meeste videospelletjes zitten 

vol genderstereotiepe rollen en 

de vrouwelijke figuren dragen 

vaak weinig verhullende kledij

De speeltuin van het internet
Sinds enkele jaren zijn sociale media een po-
dium voor allerlei discussies en uitspattingen 
rond feminisme geworden. In België was 
er in 2015 de hashtag #WijOverdrijvenNiet 
waaronder meisjes en vrouwen hun erva-
ringen met seksueel geweld en intimidatie 
konden delen. Met dergelijke hashtags pro-
beren vrouwenorganisaties de pijnpunten 
bloot te leggen. Sociale media en de online 
wereld zijn terzelfdertijd ook een omgeving 
waar heel wat antifeministische acties ont-
staan. Op YouTube zijn er de filmpjes van 
Women Against Feminism die beweren dat 
feminisme achterhaald is. Actrice Emma 
Watson werd slachtoffer van verschillende 
online pesterijen omdat ze zich openlijk uitte 
als feministe.

#GamerGate
Een ander voorbeeld van online peste-
rijen is #GamerGate uit 2014. Die hashtag 
werd gebruikt voor een reeks online treiter-
campagnes tegen verschillende vrouwen, 
onder wie mediacriticus Anita Sarkeesian 
- zie feministfrequency.com - en een aantal 
vrouwelijke videospelontwikkelaars. Video-
games richten zich tot een breed publiek, 
ze zijn een belangrijk massamedium gewor-
den. Volgens Sarkeesian zitten de meeste 
spelletjes echter vol genderstereotiepe rol-

len en dragen de vrouwelijke figuren vaak 
weinig verhullende kledij.

De (mannelijke) gamergemeenschap staat 
echter terughoudend tegenover de gender-
kritieken. Zij beweren dat er geen probleem 
is en dat de games toch vooral op mannen 
gericht zijn. De vaak seksistische bedrei-
gingen en haatmails die sommigen van hen 
uitsturen, bewijzen echter dat er wel een 
genderconflict bestaat.

Queen Bey
Veelbesproken zijn vrouwen en de repre-
sentatie van vrouwen binnen de popmu-
ziek. In die sector zijn het vaak de vrouwen 
die succesvoller zijn en meer verdienen dan 
mannen. Vrouwelijke artiesten in de mu-
ziekindustrie zoals Beyoncé roepen ook 
op tot meer empowerment van vrouwen. 
Beyoncé is voor vele meisjes en vrouwen 
een voorbeeld van een moderne, sterke 
en onafhankelijke vrouw. Ze laat zowel in 
haar teksten als haar vrouwencampagnes 
merken dat ze zich inzet voor de rechten 
van de vrouw. Tegenstanders beweren dat 
haar engagement alleen om geld draait en 
dat ze gebruikmaakt van slimme marketing-
strategieën. Popartiesten zoals zij zetten ook 
vaak hun seksualiteit in en op die manier 

zouden ze net bijdragen aan het beperken 
van de vrouw tot seksobject.

Moeten we dit soort feminisme dan afschrij-
ven of minimaliseren? Want dat popsterren 
zich outen als feministen is voor nogal wat 
meisjes een signaal dat feminisme weinig 
te maken heeft met het oude beeld van 
mannenhaatsters en overvloedig okselhaar. 
Voor generatie Y, jongeren geboren tussen 
1982 en 2001, zijn die vrouwen relevanter 
- en toegankelijker - dan Germaine Greer of 
Naomi Wolf, boegbeelden van het feminisme 
respectievelijk uit de jaren 70/80 en 90.

Pluralistisch feminisme
Het is duidelijk dat er binnen de wereld van 
de populaire cultuur veel dubieuze opvat-
tingen over feminisme bestaan en dat er 
veel tegenstand is tegen de talrijke soor-
ten feministische initiatieven. Dit zowel bij 
de gemeenschap als bij feministen zelf. 
Misschien moeten we naar een meer plu-
ralistische opvatting over feminisme gaan, 
waarbij iedereen zich kan inzetten en de 
verschillende vormen van feminisme res-
pecteert. Dan is ook de term feminisme 
mogelijk achterhaald en moeten we over-
stappen op een meer gendergelijke term.

* * *
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Feminisme en seksualiteit, gaan die 
twee begrippen eigenlijk wel samen?
Vrouwen hebben lange tijd een onderda-
nige rol moeten opnemen. Om de simpele 
reden dat de vrouw thuiszat en de man 
kostwinner was. Dat had als resultaat dat 
seks voor de man een recht was en voor 
de vrouw een plicht. Met de opkomst van 
het feminisme en de seksuele revolutie 

kwam de positie van de vrouw meer op de 
voorgrond. De anticonceptiepil kwam op 
de markt, wat vrouwen de mogelijkheid gaf 
om seks te hebben zonder risico op voort-
planting. De vrouw werd op alle vlakken on-
afhankelijker en veel mannen hadden daar 
wat problemen mee. Vandaar dat de illusie 
is ontstaan dat feminisme en seks niet door 
één deur kunnen. De man moest zich gaan 

aanpassen aan zijn nieuwe positie en dat 
stelde hem voor heel wat vragen en ver-
anderingen, ook op seksueel vlak. Plots 
kregen twee personen inspraak in wat er 
in de slaapkamer gebeurt. Seks kreeg een 
nieuwe betekenis. Toch blijven we vasthou-
den aan enkele oude principes. Het wes-
terse ideaal bijvoorbeeld, waarbij seks voor 
de man niet compleet kan zijn zonder een 

ijftig jaar na de seksuele revolutie is gelijkheid of gelijkwaardigheid 
van mannen en vrouwen op seksueel vlak nog steeds geen feit. 

Nog al te vaak wordt een dubbele standaard gehanteerd. 
Sociale verwachtingen bepalen welke rol iemand opneemt, al komt 

er wat verandering onder invloed van de toenemende seksismedebatten. 
We leggen ons oor te luister bij seksuoloog Wim Slabbinck, schrijver van het 
boek Waarom mannen geen seksboeken kopen.

Britt Finaut

Dubbele standaard 

Wim Slabbinck
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orgasme, dat dogma leeft nog steeds. Om-
gekeerd lijkt het bij de vrouw nog steeds 
niet zo belangrijk dat zij een orgasme heeft. 
Daar zit dus een dubbele standaard.

Als een vrouw kiest voor openlijke 
seksualiteit wordt ze nagewezen, als 
mannen hetzelfde doen, lijkt dat geen 
probleem. Hoe komt dat?
Ook daar zit nog die dubbele moraal: vrou-
wen mogen niet te veel partners hebben, 
als mannen meerdere partners hebben, zijn 
ze een voorbeeld voor de anderen. Dat be-
gint wel wat te veranderen. Ook dat komt 
voort uit het oude ideaal. Als een man niet 
aan zijn trekken kwam, mocht hij seks heb-
ben met iemand anders. Vrouwen mochten 
dat dan weer niet. Seks en voortplanting 
hingen toen nog veel meer samen. Dat is 
al lang voorbij, dus het wordt tijd om onze 
morele concepten daarrond te herzien. Al 
zitten die vaak dieper dan we denken. Een 
vrouw mag niet te veel zin in seks hebben, 
een man moet het initiatief nemen… Als 
we kunnen loskomen van die oude stereo-
typen, zal dat volgens mij ook leiden tot een 
evenwaardige verdeling in seksualiteit.

Er is dus nog wel wat werk op het vlak 
van seksuele emancipatie?
Er zijn nog veel verschillen. Mannentepels 
bijvoorbeeld mogen getoond worden op 
Facebook en vrouwentepels niet. Waarom 
altijd dat onderscheid? Het is niet zo ver-
wonderlijk dat mannen meer verlangen 
hebben. Als dingen niet mogen gezien 
worden, dan creëert dat meer verlangen. 
Als je dan nog eens tegen jongens zegt 

dat ze hard moeten zijn en niet te veel ge-
voelens mogen tonen, dan wordt seks een 
poort naar hun emoties, omdat ze daar wel 
kwetsbaar mogen zijn. In die zin is dat met 
elkaar verbonden en gaat het niet alleen 
om de emancipatie van de vrouw, maar 
ook om de emancipatie van de man. Dat 
begint al op jonge leeftijd. Jongens worden 
nog altijd meer geleerd om buiten te spelen, 
meisjes worden meer beschermd. Door de 
rolpatronen op die manier te hanteren, leer je 
meisjes eerder afwachtend en oplettend te 
zijn en ook kieskeuriger. We zeggen wel dat 
mannen en vrouwen verschillen, maar on-
derzoek naar sekseverschillen toont net aan 
dat we verrassend gelijk zijn. De context en 
de maatschappelijke conventies bepalen 
vaak welke rol we opnemen.

Op commercieel vlak lijkt er meer 
ruimte te ontstaan voor de seksuele 
feminist?
Dat klopt, er is bijvoorbeeld de feministische 
porno, die weggaat van dat ideaal van de 
man. Ik kan me best voorstellen dat een 
tienermeisje dat op porno botst dingen ziet 
waarvan ze denkt: “Ik wil dat niet doen” 
of “Waarom moet ik vrijen als ik een pizza 
bestel?” Logisch dat de meeste porno niet 
werkt voor vrouwen, want het is niet voor 
hen gemaakt. In porno zit dominantie, wat 
opnieuw refereert aan die oude patronen. 
Nog steeds krijgen jongetjes dat voor een 
stuk mee in hun opvoeding, in kleine nuan-
ces. Ze leren dat vrouwen gelijk zijn, maar 
tegelijk leren ze ook dat ze sterk moeten 
zijn, dat ze toch een beetje beter zijn dan 
een vrouw. Dat is natuurlijk niet zo, maar 

dat zit wel in ons. Porno is in die zin een 
ventiel om met die gevoelens om te gaan. 
Alleen zit het gevaar erin dat mensen die 
seksistisch of vrouwonvriendelijk zijn net in 
die porno bevestiging zien voor hun gevoe-
lens.

Denk je dat er ook effectief nood is aan 
vrouwvriendelijke porno?
Ja, misschien ook voor mannen. Het is be-
langrijk dat die vrouwvriendelijke porno de 
intimiteit op de voorgrond zet, omdat dat 
ook de manier is waarop veel vrouwen tot 
seks willen overgaan. Van verbondenheid 
naar seks, terwijl mannen soms van seks 
naar verbondenheid gaan. Al trek ik die 
twee groepen nu wel sterk uit elkaar, er is 
natuurlijk een enorme overlap. Vrouwvrien-
delijke porno geeft aandacht aan setting en 
is gewoon goed gemaakt. Natuurlijk zien 
mannen dat ook graag. Het cliché dat er al-
tijd een plot is, dat vrouwen een verhaaltje 
nodig hebben, is een illusie. Dat romantische 
beeld komt onder meer uit de sprookjes. 
Alles rond seksualiteit, identiteit en verlangen 
hangt sterk aaneen. Dus hoe meer mythes 
er doorbroken worden, hoe beter.

Het gaat niet alleen om 
de emancipatie van de vrouw, 
maar ook om die van de man

“Onderzoek naar sek-
severschillen toont net 
aan dat we verrassend 
gelijk zijn”, aldus Wim 
Slabbinck, auteur van 
Waarom mannen geen 
seksboeken kopen (Man-
teau, september 2016)

Loskomen van oude 

stereotypen en rolpatronen, 

ook in de slaapkamer, zal tot 

een evenwaardige verdeling 

in seksualiteit leiden
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annen zijn beter in kaartlezen en in het parkeren van een auto. 
Vrouwen zijn dan weer bekwamer in de zorg voor kinderen 
en in het aanvoelen van emoties. Die stellingen, en nog vele 
andere over verschillen tussen mannen en vrouwen, worden te 
pas en te onpas verkondigd en liggen regelmatig aan de basis 

van gendergerelateerde grapjes. Sinds radiologen de hersenen in beeld kunnen 
brengen, zijn ook de neurologische wetenschappen geïnteresseerd in de vraag 
of er al dan niet verschillen tussen mannen en vrouwen zijn en of die verschillen 
dan ook waarneembaar zijn. Heeft het neurologische onderzoek verschillen 
blootgelegd? Het antwoord op die vraag is niet zo zwart-wit.
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met magnetische resonantie, die zenuw-
banen zichtbaar maakt door beweging van 
watermoleculen. Hun resultaten werden in 
december 2013 gepubliceerd in het weten-
schappelijke tijdschrift PNAS (Proceedings 
of the National Academy of Sciences) onder 
de titel Sex Differences in the Structural 
Connectome of the Human Brain.

De onderzoekers vonden onder andere dat 
er in de grote hersenen, of het cerebrum, 
bij mannen meer hersenverbindingen zijn 
binnen de hersenhelften, terwijl er bij vrou-
wen meer verbindingen tussen de twee 
hersenhelften zijn. In de kleine hersenen, 
of het cerebellum, waar motorische aan-
sturing plaatsvindt, vonden ze bij mannen 

Andere hersenverbindingen
Onderzoekers van de afdelingen radiologie 
en neuropsychiatrie van de Universiteit van 
Pennsylvania bestudeerden bijna duizend 
personen tussen acht en tweeëntwintig 
jaar (428 mannen en 521 vrouwen). Ze ge-
bruikten hiervoor DTI (Diffusion Tensor Ima-
ging), een MRI-techniek, of beeldvorming 

Wendy Serraris

Neurologische genderverschillen

Verticale doorsnede 

van de menselijke 

hersenen

Mythes of bewijzen ?



Dossier deMens.nu Magazine | 23

Kortom, er zijn op empirisch vlak een aantal 
redenen om kritische bedenkingen bij het 
onderzoek te hebben, hoewel het wordt 
gezien als de grote doorbraak wat betreft 
het bewijs dat mannen en vrouwen neuro-
logisch verschillen. Nadien werden er nog 
verschillende kleine en grote studies uitge-
voerd, maar de resultaten zijn wisselend: 
soms vinden de onderzoekers verschillen, 
soms niet.

Aanleg of opvoeding?
Wie de publicaties rond onderzoek naar 
neurologische genderverschillen kritisch 
leest, kan niet anders dan zich vragen 
stellen bij de richting van het verband dat 
bestaat tussen verschillen in de hersenen 
enerzijds en vaardigheden anderzijds. Zor-
gen verschillen in de hersenen voor verschil-
len in vaardigheden? Of zorgen verschillen 
in (het aanleren van) vaardigheden voor een 
andere ontwikkeling van de hersenen? Het 
gaat hier over het eeuwige nature-nurture-
debat dat we vaak tegenkomen in de ge-
dragswetenschappen.

In welke mate worden mensen met be-
paalde eigenschappen en vaardigheden 
geboren - nature - en in welke mate spelen 
opvoeding en ervaringen - nurture - een rol 
in het leven? Hersenen zijn niet statisch, 
zij evolueren doorheen de levensjaren. Als 
iemand bijvoorbeeld een nieuwe taal aan-
leert, zien we dat de hersenen door die 
activiteit veranderen. Jongens worden van 
jongs af aan in andere dingen gestimuleerd 

dan meisjes. Zou het niet kunnen dat hun 
hersenen daardoor anders ontwikkelen? 
Het is een vraag waar wetenschappers nog 
niet uit zijn.

Combinatie van kenmerken
Meer en meer beginnen neurologen te 
denken dat we geen duidelijke opsplitsing 
kunnen maken tussen mannen en vrou-
wen. Zo ontdekte Daphna Joel, doctor 
in de psychologie aan de Universiteit van 
Tel Aviv in Israël, dat er binnen elke mens 
een combinatie te vinden is van kenmer-
ken die vaker aan mannen of vrouwen 
worden toegeschreven. Sommigen heb-
ben meer mannelijke kenmerken, anderen 
meer vrouwelijke, maar steeds is het een 
combinatie. Joel spreekt hier over een mo-
zaïek van kenmerken. Wat echter duidelijk 
is, is dat iedere mens op een continuüm ligt 
tussen helemaal vrouwelijk aan de ene kant 
en helemaal mannelijk aan de andere kant. 
Sommige vrouwen zullen meer mannelijke 
kenmerken hebben dan andere vrouwen of 
zelfs dan sommige mannen. En omgekeerd. 
Misschien moeten we dan ook pleiten voor 
het afschaffen van het binaire of tweeledige 
beeld waarin we vrouwen en mannen wil-
len stoppen en moeten we ervan uitgaan 
dat elke mens een unieke combinatie van 
kenmerken is. Kenmerken die dan ook niet 
meer clichématig aan vrouwen of mannen 
moeten worden toegeschreven.

* * *

echter juist meer verbindingen tussen beide 
hersenhelften. Dat kan volgens de onder-
zoekers een aantal verschillen tussen man-
nen en vrouwen verklaren, bijvoorbeeld dat 
mannen een beter ruimtelijk inzicht hebben 
en logischer kunnen denken en dat vrou-
wen een beter geheugen voor woorden en 
gezichten hebben, een hogere emotionele 
intelligentie hebben en intuïtiever zijn.

Kritische bedenkingen
In eigen land formuleerden Wout Duthoo en 
Jelle Demanet, beiden onderzoekers van de 
vakgroep Experimentele Psychologie aan 
de Universiteit Gent, verschillende beden-
kingen bij het onderzoek. Zo kan het grote 
aantal proefpersonen een verkeerd beeld 
geven. Een ruime steekproef geeft namelijk 
meer kans op statistisch significante ver-
schillen, ook al zijn die verschillen in wer-
kelijkheid niet zo groot. De effectgrootte, of 
de statistische maat voor de sterkte van de 
verschillen, wordt ook niet gerapporteerd. 
Een andere kritiek is dat het hersenvolume 
niet mee is opgenomen in de statistische 
berekeningen. Nochtans bestaat hierover 
eensgezindheid onder neurologen, aan-
gezien het in vele onderzoeken werd be-
wezen: mannelijke hersenen zijn zo’n acht 
tot tien procent groter dan vrouwelijke her-
senen. Dat is ook niet onlogisch, vermits 
mannen over het algemeen groter zijn dan 
vrouwen. Door het verschillende hersen-
volume moeten zenuwbanen om fysische 
redenen andere verbindingsroutes nemen 
naargelang de grootte van de hersenen.

Volgens onderzoekers ligt iedere 

mens op een continuüm van wat 

we vrouwelijke en mannelijke 

kenmerken noemen en heeft 

dus bijna niemand een volledig 

mannelijk of vrouwelijk brein
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