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Anneke Ribberink 

De tegenstrijdige impact van de 
tweede feministische golf 

'Nodig zijn in Nederland "betere voorzienin
gen, zoals kinderopvang, scholen die kinde
ren niet naar huis sturen als een leraar ziek is 
en schooltijden die aansluiten bij werktijden. 
In landen als België en Frankrijk is dit veel 
beter geregeld [...]".n 

Dit is een citaat uit een recent krantenartikel 
over (het gebrek aan) goede gezinspolitiek in 
ons land. 2 Al lezende bekruipt mij een déja-
vu-gevoel. Deze passage zou rechtstreeks 
overgenomen kunnen zijn uit het oprich
tingsprogramma uit 1968 van Man Vrouw 
Maatschappij, de eerste organisatie van de 
tweede feministische golf in Nederland. 

Is er dan zo weinig verbeterd? Wat heeft 
die nieuwe feministische beweging eigenlijk 
tot stand gebracht? En bestaat er reden tot 
tevredenheid over het bereikte? Dit laatste 
lijkt zeer de vraag als we de hedendaag
se berichtgeving van het emancipatiefront 
onder ogen zien. Vrouwen hebben massaal 
de arbeidsmarkt betreden, maar zijn ze er 
gelukkiger van geworden? Jonge vrouwen 
belanden snel in de WAO. Vrouwen met 
kinderen kampen met moeilijkheden bij het 
combineren van zorg en arbeid. En mannen 
hebben nog steeds een gering aandeel in 
de huishoudelijke taken; in niet meer dan 
gemiddeld 3 tot 4 procent van de huis
houdens is dit het geval. 3 Bovendien: de 
seksualisering van het vrouwbeeld, ooit de 
kop van jut voor het feminisme van de 

tweede golf, lijkt eerder toe- dan afgenomen 
te zijn, afgaande op wat ons in de media 
wordt voorgeschoteld. 

Is het dan zo dat de feministische be
weging veel pretenties had, maar er weinig 
van waar maakte? En zo ja, ligt dat aan de 
beweging of heeft de samenleving die echte 
vooruitgang onmogelijk gemaakt? Om een 
antwoord te vinden op deze vragen ga ik op 
zoek in de geschiedenis van het Nederlands 
feminisme. Ik doe dit steekproefsgewijs. 
Drie belangrijke momenten komen aan de 
orde: de ontstaansfase van de tweede golf 
eind jaren zestig, de situatie in de late 
jaren zeventig toen de nieuwe feministische 
beweging op haar hoogtepunt was en de late 
jaren tachtig, het tijdvak waarin de neergang 
van de tweede feministische golf zichtbaar 
werd. 

De jaren zestig 
Misschien ligt een deel van de verklaring 
voor het geringe succes in de ontstaansfase 
van het nieuwe feminisme. Ook toen was er 
al sprake van een weinig eenduidige situatie. 
Aan de ene kant was in de jaren zosiig. 
het kostwinner-huisvrouwmodel dominant 
in de Nederlandse samenleving, getuide hel 
feit dat tegen het eind van dal decennium 
nog 87 procent van de gehuwde vrouwen 
tussen de 15 en 64 jaar fulltime huisvrouw 
was. 4 Uit een onderzoek d.it midden jjren 
zestig werd gehouden, bleek dil model levens 
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het nastrevenswaardig ideaal te zijn van de 

overgrote meerderheid van de Nederlandse 

meisjes van 16 jaar en ouder.5 Aan de andere 

kant 'begon' paradoxaal genoeg in dezelfde 

periode de tweede feministische golf. 

De Britse sociologe Olive Banks, die 

onderzoek heeft verricht naar het feminisme 

als sociale beweging, tracht helderheid in 

deze kwestie te verschaffen. Zij verklaart het 

ontstaan van de tweede feministische golf uit 

de tegenstrijdigheden waarmee vrouwen in 

de moderne samenleving werden geconfron

teerd.6 Dit lijkt een acceptabele hypothese, 

want tegenstrijdigheden waren er in ons 

land zeker. Zij kwamen hoofdzakelijk voort 

uit een botsing tussen twee werelden: de 

vooroorlogse en de naoorlogse Nederlandse 

samenleving en hun bijbehorende normen

en waardenpatronen. 

Hans Righart heeft in zijn boek over 

het ontstaan van de vernieuwingsbeweging 

van de jaren zestig een uitvoerige schets 

gegeven van beide werelden. Als kenmer

kend voor de vooroorlogse wereld noemt 

hij een 'sterk verzuilde structuur, weinig 

sociale en geografische mobiliteit en een 

beperkte industrialisatie'.7 Tot de normen 

en waarden die opgeld deden, behoorden 

gezagsgetrouwheid, soberheid, ascese en een 

puriteinse seksuele moraal. 

Resten van het vooroorlogse bestel bleven 

tot in de tweede helft van de jaren zestig 

voortbestaan, zoals de traditionele opvatting 

dat het huwelijk en het moederschap de ware 

bestemming voor vrouwen waren, waaraan 

al het andere ondergeschikt diende te zijn. 

'Moeder om vier uur thuis achter de theepot' 

is nog altijd een aansprekend beeld om deze 

opvatting aanschouwelijk te maken. 

De historicus Blom spreekt over het 

burgerlijk-verzuilde patroon. Het model van 

het harmonische gezin, waarbij de man de 

kost verdiende en de vrouw de activitei

ten binnenshuis voor haar rekening nam, 

werd breed aangehangen, zowel door de 

confessionele als door de liberale en sociaal-



democratische groeperingen. Het maakte 

deel uit van een burgerlijk waardenpatroon 

dat een bindend element vormde in een 

maatschappij waarin de verzuiling op zich

zelf als splijtzwam werkte. 8 Al sedert de 

zeventiende, maar met name vanaf de ne

gentiende eeuw had dit ideaal, dat oorspron

kelijk was voorbehouden aan de hogere 

klassen, zich steeds meer in de samenleving 

verbreid, tot het in de twintigste eeuw ook 

het geestelijk eigendom was geworden van 

de lagere groeperingen. 

Het vooroorlogse bestel kwam in zijn 

nadagen (vanaf de late jaren vijftig) in 

botsing met de vernieuwende krachten in de 

naoorlogse samenleving. Deze was gekleurd 

door de opbouw van de welvaartsstaat. Een 

tijdens en na de oorlog geboren jonge ge

neratie kon genieten van langer en beter 

onderwijs en raakte gewend aan aanzienlijk 

meer luxe dan men voor de oorlog had 

gekend. Een jongerenblad uit het begin 

van de jaren zestig verwoordde het nieu

we consumentisme treffend: 'En iedereen 

heeft een auto. Iedereen heeft geld. Iedereen 

kan alles kopen, zien, horen, lezen, leven'.9 

In toenemende mate kwamen waarden tot 

ontwikkeling gericht op zelfontplooiing en 

op de kwaliteit van het bestaan. Ontzui

ling en deconfessionalisering maakten de 

acceptatie van deze waardenschaal in brede 

kringen mogelijk. De consequenties voor de 

sekseverhoudingen van deze botsing tussen 

traditie en moderniteit staan centraal in de 

hiernavolgende schets. 

Vooruitgang, doch met mate 
Vrouwen hadden dankzij de verworvenhe

den van de eerste feministische golf (1860-

1920) vooruitgang geboekt op terreinen, zo

als onderwijs, arbeid en recht. Toch werden 

ze in de periode voorafgaand aan de tweede 

feministische golf in hoge mate aangespro

ken op een vrouwenrol, die zeer verschilde 

van wat van mannen in maatschappelijk 

opzicht werd verwacht. 1 0 Het kostwinner-

huisvrouwmodel had zo zijn aantrekkelijke 

kanten. In de eerste helft van de twintigste 

eeuw hebben de vakbonden hard gestre

den om te bereiken dat gehuwde vrouwen, 

vooral uit de arbeidersklasse, niet langer uit 

'werken' hoefden te gaan en volledig door 

hun man konden worden onderhouden. Nog 

in de jaren vijftig sloot het kostwinner-

huisvrouwmodel aan bij de reële situatie 

van een grote groep getrouwde vrouwen 

in de Nederlandse samenleving, die in Eu

ropees verband eruit sprong vanwege haar 

hoge gemiddelde kindertal.1 1 Ook de fe

ministische beweging die was ontstaan tij

dens en in het kielzog van de eerste golf, 

stelde het traditionele gezinsdenken niet 

fundamenteel ter discussie. De tot deze 

beweging behorende groeperingen, die stre

den tegen uitingen van sekseongelijkheid, 

bleven nagenoeg buiten het blikveld van 

de jonge generaties. Jongeren hadden vaak 

geen idee van het werk dat de feministi

sche organisaties verrichtten om de belan

gen van Nederlandse vrouwen te bevorde

ren. 

Dit werk lag onder meer op het terrein 

van het huwelijksrecht, mêt als bekendste 

voorbeeld de afschaffing van de handelings

onbekwaamheid van gehuwde vrouwen iri 

1956. Daarnaast moet de strijd voor betere 

arbeidsvoorwaarden van gehuwde en onge

huwde vrouwen worden vermeld. Een der 

voornaamste wapenfeiten was de afschaf

fing van het verbod op het betaald werken 

van gehuwde ambtenaressen in 1951 mei. 

de aanname van de motie^Tendcloo in de 

Tweede Kamer. Tevens ijverden meer politiek: 

getinte organisaties als Vrouwenbelangen 

voor vergroting van het aandeel van vrouwen 

in politieke organen. 



Dat neemt niet weg dat het feminisme 

tijdens de jaren vijftig en zestig in grote 

(rekken een steunpilaar van het burgerlijk 

Huwelijksideaal bleef. Ook organisaties als 

het Nederlands Vrouwen Comité en Vrou-

wenbelangen schaarden zich ten principale 

aJ i te r dit gezinsdenken. Ontplooiing voor 

vrouwen buiten het gezin was toegestaan, 

zolang dit gezin en met name de kinderen er 

niet onder zouden lijden. Dit traditionele ge

zinsdenken werd pas definitief doorbroken 

met de komst van de tweede feministische 

golf eind jaren zestig.1 2 Uit deze nieuwe fase 

in de feministische beweging kwam het ant

woord op de crisis in de sekseverhoudingen 

in de welvaartsstaat, ontstaan ten gevolge van 

tegenstrijdigheden waarvan er hierna enkele 

voorbeelden zullen worden behandeld. 

Arbeid en onderwijs 
Er bestaat in de literatuur geen eenstem

migheid over exacte percentages, maar men 

is het er wel over eens dat het aandeel 

betaald werkende vrouwen in Nederland 

in de jaren zestig laag was in vergelijking 

met omringende landen. Aan het begin van 

dit decennium had circa 22 procent van 

alle Nederlandse vrouwen betaald werk. Het 

percentage betaald werkende vrouwen op 

de totale beroepsbevolking was eveneens 

ongeveer 22, terwijl dat in Groot-Brittannië, 

Frankrijk en West-Duitsland tussen de 40 en 

45 procent lag. 1 3 De zich uitbreidende wel

vaartsstaat bracht een stijgende vraag naar 

arbeid met zich mee. Industrie en dienst

verlenende sectoren kampten met tekorten 

aan arbeidskrachten. Gehuwde vrouwen uit 

alle lagen van de bevolking boden zich 

aan, deels uit financiële overwegingen om 

zich de geneugten van de welvaartsstaat te 

kunnen permitteren, en deels om zich te 

ontplooien (met name vrouwen uit hogere 

sociale lagen). Laatstgenoemde motivatie 

werd in de loop van de jaren zestig relatief 

belangrijker.1 4 

De daling van het kindertal die zich 

begon af te tekenen, met name na de in

troductie van de anticonceptiepil in 1964, 

vergemakkelijkte de deelname van gehuwde 

vrouwen aan betaalde arbeid. De tolerantie 

ten aanzien van deze categorie vrouwen nam 

ook toe, eerst in kleine kring, bijvoorbeeld 

in progressieve partijen en de feministische 

beweging, later breder. 

Het 'werken' van vrouwen met kinde

ren, zeker jonge kinderen, bleef evenwel 

een gevoelig punt. Blijkens een represen

tatieve steekproef onder het Nederlandse 

volk in 1965 vond ruim 82 procent van 

de respondenten het betaald werken van 

de moeder in een gezin met schoolgaande 

kinderen bezwaarlijk. In een SER-rapport 

uit 1966 stond deze veelzeggende uitspraak: 

'De vrouw die gezinsverantwoordelijkheid 

draagt, vervult voor de samenleving zulk een 

belangrijke functie, dat er van beïnvloeding 

van haar wens zich hieraan ten volle te wijden 

geen sprake zal mogen zijn.'1 5 Ondanks deze 

aanvankelijke terughoudendheid groeide het 

aandeel betaald werkende (gehuwde) vrou

wen, ook die met kinderen, onmiskenbaar.1 6 

Toch was er sprake van een opmerkelij

ke tegenstrijdigheid, samenhangend met de 

populariteit van het kostwinner-huisvrouw

model. In het vlak van de huishoudtechnolo-

gie waren er enerzijds ontwikkelingen die het 

voor de huisvrouw aantrekkelijker maakten 

om een betaalde baan te accepteren, denk 

bijvoorbeeld aan de introductie van de vol

automatische wasmachine in de jaren zestig, 

die het wassen aanzienlijk vergemakkelijkte. 

Anderzijds werden er steeds hogere eisen 

gesteld aan de kwaliteit van het huishoudelijk 

werk; een trend naar verdere professiona

lisering die reeds in het interbellum was 

ingezet en die zich met name richtte op 



vrouwen uit de hogere, maar in mindere 

mate ook op vrouwen uit de lagere sociale 

groeperingen. Huisvrouwen moesten steeds 

ingewikkelder maaltijden op tafel zetten. 

Aan de kinderopvoeding werden zware eisen 

gesteld door de hoge vlucht die de peda

gogische wetenschap na de Tweede Wereld

oorlog had genomen, waarbij vooral de rol 

van de moeder allesbepalend was. Typerend 

is het volgende citaat uit een handboek 

uit 1966 voor hogere beroepsopleidingen 

in kinderverzorging en -opvoeding: 'Elke 

moeder die van haar kind houdt (...) zal 

zich inspannen om haar plichten zo goed 

het haar mogelijk is na te komen. Er rust een 

grote verantwoordelijkheid op haar, want het 

kind krijgt de gevolgen te dragen van al wat 

zij verkeerd zou doen.' 1 7 

Tevens werden de hygiënische normen 

sterk opgeschroefd. Een huisvrouw die haar 

taak serieus nam, kon hieraan veel tijd 

spenderen. 'Her home as her factory' was 

een gevleugelde Britse uitdrukking die ook 

in Nederland steeds meer werd gebruikt, met 

name door vrouwen uit de gegoede burgerij. 

Een (gehuwde) vrouw die tevens betaald 

werk wilde gaan doen, werd derhalve op zijn 

minst geconfronteerd met een aanzienlijke 

dubbele belasting.1 8 Dit klemde te meer 

aangezien er vóór de tweede feministische 

golf geen sprake was van een substantieel 

beroep op vaders om een bijdrage te leveren 

aan het huishoudelijk werk. 

Een verwante tegenstrijdigheid, ook weer 

vooral van belang met het oog op vrouwen 

uit de hogere sociale lagen, was te zien in het 

onderwijs. In de jaren vijftig en zestig haal

den meisjes en vrouwen in snel tempo hun 

achterstand op jongens en mannen in het 

onderwijs in. De sociologe H.M. in 't Veld-

Langeveld heeft in 1969 echter laten zien dat 

op alle onderwijsniveaus een seksescheiding 

bestond die ten nadele van meisjes en vrou

wen uitviel en een rem vormde op verdere 

vooruitgang. Deze seksescheiding hing sa

men met de idee dat huwelijk en moeder» 

schap eindbestemming voor vrouwen was* 

zodat een al te grote ambitie op intellectueel 

gebied verspilde moeite leek. Leren was goed 

voor een meisje, maar niet te veel en het 

mocht zeker niet ten koste gaan van haar 

vrouwelijkheid. De studie- en beroepen-

voorlichting aan meisjes richtte zich op de 

verwachting dat zij zouden gaan trouwen. 1 9 

Eén voorbeeld, te weten de situatie in 

het voortgezet onderwijs, kan in dit ver

band volstaan: het percentage meisjes dat 

de ULO (Uitgebreid Lager Onderwijs) of het 

VHMO (Voorbereidend Hoger Middelbaar 

Onderwijs) bezocht, was zowel in 1956 als 

in 1966 vrijwel gelijk aan dat 

van de jongens, maar de meisjes Leren was goed 

waren in beide jaren relatief over- voor een meisje, 

vertegenwoordigd op de ULO en maar niet te veel 
ondervertegenwoordigd op het 

V H M O . 2 0 Binnen het VHMO kozen de meisjes 

in groteren getale voor de lichtere of als 

lichter geldende opleidingen, meer voor M M S 

dan H B S en gymnasium en meer voor de 

alfa- dan de bèta-richtingen. Dit laatste 

gold eveneens voor het ULO . Bovendien was 

in alle sociale milieus het studierendement 

van meisjes lager dan dat van jongens, in 

arbeiderskringen zelfs behoorlijk lager, waar 

het ging om schoolverlaters van gymnasium, 

H B S en lyceum zonder M M S . 2 1 

Tegen de achtergrond van zulke tegen

strijdigheden is de tweede feministische golf 

te verklaren. In de context van de welvaarts

staat traden veranderingsprocessen op die 

tegenstrijdige verwachtingspatronen voor 

vrouwen, vooral uit de hogere sociale lagen, 

acuut maakten. Doordat bovendien op een 

aantal cruciale terreinen soms betrekkelijk 

grote vooruitgang (met name inzake on

derwijs) werd geboekt, werd vrouwen als 



het ware een beloning in het vooruitzicht 

gesteld, die als puntje bij paaltje kwam 

achterwege bleef. Deze ongelijkheid deed 

zich des te sterker voelen omdat ze botste 

met het gelijkheidsdenken en de idealen over 

het recht op vrije ontplooiing van de jaren 

zestig. 

Het nieuwe onbehagen 
Onder een groeiende minderheid van met 

name jonge, goed opgeleide vrouwen ont

stond verzet tegen de dominantie van het 

kostwinner-huisvrouwpatroon. Dit protest 

kwam op tegen de achtergrond van een 

brede vernieuwingsbeweging, waarvan het 

feminisme, met als bakermat de Verenigde 

Staten, deel uitmaakte. De aanloopfase in 

ons land kenmerkte zich door aanzwellende 

discussies in allerlei media en de vorming 

van een netwerk van gelijkgezinden.22 

Een belangrijk moment was de publicatie 

van het artikel van Joke Kool-Smit over het 

'onbehagen bij de vrouw' in het literaire 

tijdschrift De Gids van november 1967. Dit 

stuk vormde de directe voorloper van de 

Nederlandse tweede golf. De auteur leverde 

hierin kritiek op het toenmalige 

Je hele denken werd huwelijksideaal, dat ertoe leidde 

uit het vertrouwde dat vrouwen afhankelijk werden 

raampje getild van mannen. Daarnaast legde de 

publiciste de vinger op de pijn

lijke plek van de hiervoor gesignaleerde 

tegenstrijdigheden die voortvloeiden uit dit 

gepropageerde model. Het zadelde meisjes 

op met een dubbele boodschap: enerzijds 

dienden zij zich voor te bereiden op een 

maatschappelijk bestaan, anderzijds werd 

hun duidelijk gemaakt dat hun maatschap

pelijke activiteiten een tijdelijk karakter zou

den hebben, wat een geringe ambitie in de 

hand werkte. 2 3 

Het artikel van Kool-Smit raakte bij veel 

vrouwen een gevoelige snaar. In de maanden 

na verschijning ontstond een sneeuwbalef

fect van schriftelijke en mondelinge reacties. 

Samen met de publiciste Hedy d'Ancona 

besloot Kool-Smit een organisatie op te 

richten, die de onvrede onder jonge vrouwen 

moest omzetten in politieke eisen. Immers: 

'Simone de Beauvoir had het bij een boek 

gelaten en dat was niet genoeg geweest.'2 4 

De eerste organisatie van de nieuwe 

feministische beweging, de Aktiegroep Man 

Vrouw Maatschappij (MVM) , zag oktober 

1968 het licht, MVM bracht de boodschap van 

het nieuwe feminisme samen in een radicaal 

programma dat kernpunten van de tweede 

golf bevatte, zoals de noodzaak tot doorbre

king van verstarde rolpatronen, van de komst 

van alternatieve samenlevingsvormen, van 

het zelfbeschikkingsrecht voor vrouwen in

zake abortus en van arbeidstijdverkorting 

en herverdeling van betaalde en onbetaalde 

arbeid over de seksen. Met deze denkbeelden 

verzette MVM zich tegen de in die jaren 

meest in het oog springende vormen van 

sekseongelijkheid. 

Hoe bevrijdend het bijvoorbeeld werkte 

dat de actiegroep morrelde aan de geves

tigde normen en waarden over de man

vrouwverhouding, blijkt onder meer uit 

het volgende citaat van oud-MVM 'ster en 

juriste Lies van Doorne uit 1978, waarin ze 

teBugblikt op de oprichting: 'Deze gedachte 

van de rolpatronen en de beperkingen, die 

daardoor ontstaan voor de ontplooiing van 

elk mens, is vandaag de dag binnen MVM 
en ruim daarbuiten een bijkans afgekloven 

idee. Hoe moet ik het gevoel overbrengen 

hoe het was toen je daar voor het eerst echt 

over na ging denken? (...) Jongetjes die niet 

mochten huilen, meisjes die bij wijze van 

spreken juist móesten huilen, NIEUW NIEUW 
NIEUW . Vraagtekens bij "typisch vrouwelijk, 

typisch mannelijk", NIEUW . Waarom man

nenberoepen, vrouwenberoepen? NIEUW etc 
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etc. Je hele denken werd uit het vertrouwde 

raampje getild. Je ging alles opnieuw bekij

ken en herwaarderen.'2 5 

Olive Banks beklemtoont dat de traditie 

van het feminisme als sociale beweging 

teruggaat tot eind achttiende eeuw. Zij on

derscheidt onder meer een stroming op basis 

van de Verlichting, die de overeenkomsten, 

meer dan de verschillen, tussen de seksen 

beklemtoont en streeft naar seksegelijkheid. 

Dit is het 'liberal feminism', een term die 

Banks overigens zelf niet gebruikt. Daarnaast 

noemt ze het utopisch-socialistisch feminis

me, dat eveneens uitgaat van seksegelijkheid, 

maar in tegenstelling tot het 'liberal femin

ism' tevens pleit voor afschaffing van privé-

eigendom, voor vrije liefde in plaats van 

het individualistische en egoïstische gezin 

en voor leven in communes. Beide hier 

genoemde tradities komen sterk naar voren 

in de beginfase van de tweede feministische 

golf.2 6 

Flitsende start 
Wat Nederland betreft, kan het 'liberal fem

inism' getraceerd worden in Man Vrouw 

Maatschappij. Het utopisch socialistisch fe

minisme vindt men gedeeltelijk terug bij de 

eind 1969 opgerichte actiegroep Dolle Mina. 

Deze groep droeg tegelijkertijd het stem

pel van de mengvorm van anarchistisch-

marxistische ideeën, welke typerend was 

voor het gros van de nieuwe sociale bewegin

gen van de jaren zestig. Niet voor niets heette 

een toonaangevende brochure van Dolle 

Mina uit 1970 Een rebelse meid is een parel 

in de klassenstrijd.27 De actiegroep maakte 

met haar ludieke optreden een flitsende start 

en kreeg internationale bekendheid. 

Kenmerkend voor de beginjaren van de 

tweede golf is dat mannen betrokken waren 

bij het feminisme. De gemeenschappelijke 

visie die hieraan ten grondslag lag was dat 

mannen en vrouwen 'beiden slachtoffer van 

de rolverdeling en even "zielig"' waren, zoals 

enkele Dolle Mina's het hebben geformu

leerd. 2 8 Nederland nam in dit opzicht een 

unieke plaats in Europa in. In de Verenigde 

Staten had het grote voorbeeld van Man 

Vrouw Maatschappij, de National Organi-

sation for Women (1966), eveneens mannen 

als leden en in het bestuur. 

De late jaren zeventig 
Als we een sprong in de tijd maken en 

overstappen naar de late jaren zeventig, valt 

op dat de nieuwe feministische beweging 

is uitgegroeid tot een booming business. 

Gegevens over sociale basis en omvang van 

de tweede golf in Nederland zijn echter 

allesbehalve overvloedig beschikbaar. Het 

meest waarschijnlijk is dat de aanhang van 

het nieuwe feminisme werd gerekruteerd uit 

dezelfde sociale lagen als die welke de basis 

vormden van de overige 'nieuwe' sociale 

bewegingen, namelijk uit de zogeheten nieu

we middenklasse: intellectuelen, studenten, 

ambtenaren en werkers in de sociale sector.2 9 

Tot eind jaren zeventig was de beweging in 

hoofdzaak blank. Slechts geleidelijk sloten 

gekleurde vrouwen, afkomstig uit Surinaam

se en mediterrane migrantengroeperingen, 

zich bij het feminisme aan. Een redelijk 

betrouwbare schatting is dat de beweging 

op haar hoogtepunt tegen het eind van dit 

decennium rond de zeven- a negenduizend 

vrouwen telde, die actief waren in feministi

sche organisaties en groeperingen. 3 0 

De dominante stroming binnen het fe

minisme in de late jaren zeventig was het 

feministisch-socialisme (fem-soc) of socia-

listisch-feminisme (soc-fem). Deze stroming 

bestond voor een niet onaanzienlijk deel 

uit nazaten van Dolle Mina, dat in de 

loop van de jaren zeventig steeds minder 

belangrijk was geworden en tegen het eind 

l 
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van dit decennium een zachte dood stierf. 

Restanten van het utopisch-socialisme zou

den in de jaren tachtig in geradicaliseer

de vorm opduiken bij randgroepen in de 

feministische beweging, zoals de anarca-

feministes.3 1 Ideologisch baseerde fem-soc 

zich op het radicaal-feminisme, dat uit

ging van een universele mannenheerschap-

pij, het 'patriarchaat', waarin vrouwen en 

het vrouwelijk element onderdrukt werden. 

Dit uitgangspunt werd gecombineerd met 

een marxistische visie die beklemtoonde dat 

de vorm waarin de vrouwenonderdrukking 

zich manifesteerde, historisch bepaald was. 

Er werd veel werk gemaakt van de analy

se van vrouwenonderdrukking tijdens het 

kapitalisme. Een specifieke verdienste van 

de (internationale) fem-socstroming was dat 

ze de aandacht vestigde op de belangrijke 

economische waarde die huishoudelijke ar

beid voor het kapitalistische systeem had. 3 2 

Dit inzicht werd ook populair buiten het 

feministische circuit, bijvoorbeeld in het vor

mingswerk en de 'Open-School'-cursussen. 

'Alle vrouwen zijn huisvrouw of zullen het 

eens worden' is een typerende openingszin 

van een populariserend boekje. 3 3 De nadruk 

op wat vrouwen gemeenschappelijk hadden, 

was een uitdrukking van het wij-gevoel 

en het zusterschapsidee dat hoorde bij de 

radicaal-feministische invloed. Een conse

quentie van deze invloed in de beweging was 

dat mannen, de 'onderdrukkers', niet langer 

deel uitmaakten van de hoofdstroom van het 

feminisme. 

Officieel stelde fem-soc zich op het stand

punt dat 'de lange mars door de instel

lingen' niet geschuwd moest worden. Dit 

punt had deze stroming gemeen met het 

'liberal feminism'. In de praktijk was fem-soc 

terughoudend met het streven naar macht 

in politiek en samenleving en huiverig voor 

het werken binnen mannenorganisaties. Al

leen uiterst linkse groeperingen kwamen in 

aanmerking-de Partij van de Arbeid gold 

voor velen al als 'rechts'-en ook dan hoorde 

men niet ostentatief te werken aan de eigen 

carrière, beïnvloed als fem-soc was door het 

anti-prestatieve-jaren-zestig-denken. 

Er bestond een duidelijke voorkeur voor 

het zich apart seksegebonden organiseren 

binnen 'niet-kapitalistische' organisaties. Zo 

werd bijvoorbeeld gewerkt aan de opbouw 

van aparte curricula vrouwenstudies binnen 

universiteiten en hogescholen. Daarnaast 

was fem-soc de drijvende kracht achter 

een autonome vrouwenbeweging, die actief 

was in de strijd tegen harde (gewelddadige) 

porno en (seksueel) geweld. Een veelge

hoorde leuze luidde: 'Porno is de theorie, 

verkrachting de praktijk'. De vanaf 1974 

opgerichte 'Blijf-van-m'n-lijf'-huizen voor 

de opvang van mishandelde vrouwen en kin

deren voorzagen duidelijk in een behoefte. In 

1982 waren er landelijk 23 van dergelijke hui

zen, die in totaal zo'n drieduizend vrouwen 

opvingen. 3 4 

Een belangrijke vooruitgang werd ge

boekt op het terrein van het overheidsbeleid 

in de vorm van de totstandkoming van 

een landelijk emancipatiebeleid onder het 

kabinet-Den Uyl in 1974. Dit was vooral 

te danken aan het onvermoeibare ijveren 

hiervoor van Man Vrouw Maatschappij. De 

implementatie ging echter uiterst moeizaam, 

niet in de laatste plaats door de tegenwerking 

vanuit de autonome vrouwenbeweging van 

dit als 'rechts' bestempelde overheidsbeleid. 

De titel van een artikel (van feministen) over 

het emancipatiebeleid uit 1979 spreekt boek

delen: 'Rijksfeminisme; uit de inkapsalon'.35 

Vooraanstaande leden van MVM , onder 

wie Joke Kool-Smit, Hedy d'Ancona en 

Marga Bruyn-Hundt, bezetten in de jaren 

zeventig sleutelposities in de Partij van de 

Arbeid en haar vrouwenorganisatie. Het 



Vrouwenkontakt, begin jaren zeventig om

gevormd tot Rooie Vrouwen in de Par

tij van de Arbeid, kreeg met de groei en 

vernieuwing van deze partij een voorheen 

ongekende invloed op het partijbeleid. De 

Rooie Vrouwen stonden onder invloed van 

de fem-socbeweging en plaatsten zich in de 

late jaren zeventig ook op de grondslag van 

het feministisch-socialisme. Maar de daad

werkelijke invloed van het 'liberal feminism', 

in de persoon van de hiervoor genoemde (en 

nog andere) MVM-leden was groter en gaf de 

doorslag bij de formulering van program

mapunten. Belangrijke wapenfeiten waren in 

1977 de acceptatie van 'MVM-achtige' punten 

als de 25-procentsnorm (25 procent van de 

leden van partijcommissies en -besturen en 

van PvdA-fracties in vertegenwoordigende 

lichamen moest voortaan vrouw zijn) en de 

opname van het principe van herverdeling 

van onbetaalde en betaalde arbeid over de 

seksen in het beginselprogramma van de 

PvdA. Dit kreeg in april 1979 een vervolg toen 

het PvdA-congres uitsprak te willen streven 

naar een vijfurige arbeidsdag. 3 6 

Winst 
Ondanks dergelijke successen was er in de 

late jaren zeventig een tegenstrijdigheid te 

bespeuren tussen de grote winst die door 

de feministische beweging was geboekt op 

het terrein van de mentaliteitsverandering 

en de relatief geringe vooruitgang op het 

gebied van structurele veranderingen. Begin 

jaren tachtig stelde een meerderheid van 

de Nederlandse bevolking zich achter het 

principe dat betaalde en onbetaalde arbeid 

zou moeten worden herverdeeld over de 

seksen.3 7 

Ook was er winst op het onderwijster

rein. De meisjes hadden hun achterstand uit 

de jaren zestig in versneld tempo ingehaald. 

Eind jaren zeventig waren de deelname

percentages van jongens en meisjes aan 

de verschillende typen algemeen voortgezet 

onderwijs bijna gelijk. 3 8 Een belangrijke bij

drage hieraan leverden de roldoorbrekende 

activiteiten van de stichting 'Marie, word 

wijzer!' Deze stichting, gedragen door een 

tiental organisaties, ontstond in 1972 en 

kwam voort uit een door MVM een jaar eerder 

gestarte gelijknamige actie. 

Daarnaast had zich in de tweede helft 

van de jaren zeventig in het kielzog van de 

autonome vrouwenbeweging een bloeiende 

feministische cultuur ontwikkeld. Tientallen 

vrouwen- en meidenhuizen, vrouwencafés, 

vrouwenrestaurants, vrouwengezondheids

centra, vrouwentelefoons, informatiecentra 

en vrouwenboekhandels kwamen tot bloei. 3 9 

Wel was de feministische cultuur in hoofd

zaak een elitaire aangelegenheid, voorbe

houden aan goed opgeleide vrouwen uit de 

hogere sociale regionen, net als de rest van 

de feministische beweging. Vrouwen uit de 

arbeidersklasse werden niet of nauwelijks 

aangetroffen in de vrouwen- en meidenhui

zen en vrouwenboekhandels. 

Dit wil niet zeggen dat het feminisme de 

'gewone' vrouwen niet bereikte. Veelgelezen 

124: Joko Kool-
Smit op televisie, 
ca. 1970 (contact-
afdruk Kors van 
Bennekom) 



damesbladen als Margriet en Libelle besteed
den vanaf begin jaren zeventig regelmatig op 
voorzichtige wijze aandacht aan het eman
cipatiethema. Verder kan voor de tweede 
helft van de jaren zeventig worden gewezen 
op de zogeheten vos-cursussen. Deze Vrou
wen Oriënteren zich op de Samenleving
cursussen richtten zich op vrouwen met niet 
veel meer opleiding dan de lagere school. 
Tussen 1975 en 1981 steeg het aantal vos-
cursussen landelijk van enkele tientallen tot 
930. 4 0 

Stagnatie 
Met de machtsvorming van vrouwen was het 
evenwel minder florissant gesteld. Hoogcon
junctuur en feministische invloed brachten 
gezamenlijk sinds einde jaren zestig een toe
name van betaalde vrouwenarbeid tot stand. 
Dit resulteerde echter niet in een substantiële 
doorbraak naar de hogere arbeidsregionen. 
Vrouwen bleven oververtegenwoordigd in de 
lagere en deeltijdbanen, slecht betaald en 
met weinig promotiekansen. Aan het begin 
van de jaren tachtig was het percentage 
betaald werkende vrouwen gestegen naar 32, 
maar zij bekleedden slechts 5 tot 10 procent 
van de hogere en beleidsfuncties.41 In dit 
opzicht moet de negatieve invloed van een 
anti-prestatiemoraal vanuit de feministische 
beweging, die immers een belangrijk seg
ment van de goed opgeleide jonge vrou
wen organiseerde, niet worden onderschat. 
Bovendien bestonden er flinke weerstanden 
in de samenleving tegen vrouwen in hogere 
functies. Vermoedelijk was de neergaande 
lijn in de conjunctuur echter de door
slaggevende factor voor de tegenvallende 
arbeidskansen voor vrouwen. Met name na 
de oliecrisis van 1973 was er sprake van 
een oplopende werkloosheid die de kansen 
van nieuwkomers op de arbeidsmarkt sterk 
verminderde. 4 2 

Misschien was het realistisch geweest 
om tevreden te zijn met wat tot dan toe 
bereikt was, gezien de ferme mentaliteits
verandering en andere in een relatief kort 
tijdsbestek behaalde successen. Het nieuwe 
feminisme bestond immers nog maar net 
tien jaar. Als we even in herinnering roepen 
hoe ingrijpend de tegenstrijdigheden in de 
sekseverhoudingen eind jaren zestig waren, 
kan het nauwelijks verwondering wekken dat 
het een decennium later nog niet op alle 
fronten hosanna was. 

Desalniettemin kwamen er waarschu
wingen, en niet van de minsten in het 
feminisme, dat het tempo van de beweging 
te laag lag. Joke Smit schreef in 1978 een 
belangwekkend artikel, Ts het feminisme ten 
dode opgeschreven?' waarin ze stelde dat het 
Nederlandse feminisme veel had gepresteerd 
op het terrein van de bewustwording, maar 
in de bewustwordingsfase was blijven steken 
en politiek geen vuist kon maken. Het femi
nisme ontbeerde de zo noodzakelijke doel
treffende organisatievormen en macht. 4 3 

In 1982 zag wederom een boeiende pu
blicatie over de Nederlandse feministische 
beweging het levenslicht. Ditmaal betrof het 
een uitgave van politiek-cultureel centrum 
De Populier in Amsterdam naar aanleiding 
van een goedbezocht congres. De belang
rijkste stromingen en organisaties in het 
feminisme kwamen aan het woord over het 
thema 'feminisme en politieke macht'. De 
sombere conclusie was dat het Nederlands 
feminisme weliswaar op het gebied van 
de mentaliteitsverandering veel had bereikt, 
maar geen politieke en structurele verande
ringen had afgedwongen. Als voorbeelden 
werden het gebrek aan goede voorzieningen 
voor kinderopvang genoemd en het feit 
dat de herverdeling van de betaalde en 
onbetaalde arbeid nog nauwelijks op gang 
was gekomen. 4 4 



h geweest De late jaren tachtig 
dan toe Het leek alsof de auteurs van de hiervoor 

entaliteits- genoemde publicaties op hun wenken wer-

latief kort den bediend, want in de jaren tachtig keerde 

nieuwe de feministische beweging terug naar de 

maar net maatschappij en raakten voorheen verwer

pelijk geachte doeleinden als het streven naar 

macht in politiek en samenleving en naar een 

goed betaalde carrière geaccepteerd. Of deze 

ommekeer beïnvloed werd door de hiervoor 

genoemde publicaties is echter de vraag. Was 

niet veel meer sprake van een zich voegen in 

de trend van een in de jaren tachtig harder 

wordende samenleving, die zich kenmerkte 

door een no-nonsense mentaliteit en kampte 

met een dalende populariteit van links, 

mede in verband met een aanhoudend hoge 

werkloosheid? 

Hoe het ook zij, in deze 'realistische' en 

pragmatische periode konden de doeleinden 

van het 'liberal feminism' zich verheugen 

in een aanzienlijke populariteit. Zij werden 

uitgedragen door, voor het feminisme van 

de jaren tachtig zo kenmerkende, breed 

samengestelde organisaties en platforms als 

de 'Associatie tot herverdeling van betaalde 

en onbetaalde arbeid' en het 'Breed Platform 

vrouwen voor ekonomische zelfstandigheid'. 

Van invloed waren ook de door De Populier 

georganiseerde congressen over de herverde

ling van betaalde en onbetaalde arbeid, ge

concretiseerd in het streven naar een 25-urige 

werkweek voor iedereen. Typerend voor deze 

pragmatische periode was dat de voor de 

jaren zeventig zo kenmerkende polarisatie 

tussen 'oude' en 'nieuwe' beweging afnam. 

Het 'liberal feminism' in hedendaagse vorm 

vond nu ook aanhang binnen de traditionele 

vrouwenorganisaties, van Vrouwenbelangen 

tot de Nederlandse Bond van Plattelands

vrouwen en het Katholiek Vrouwengilde. 4 5 

Parallel hieraan werd het radicaal-femi-

nisme als ideologie in de loop van de jaren 

tachtig minder invloedrijk en tevens de door 

haar beïnvloede fem-socstroming. Feminis

ten bezigden minder vaak termen als 'patri

archaat' en 'onderdrukking' minder en ver

vingen deze door het meer neutrale 'machts

ongelijkheid' of zelfs het deftige 'asymme

trische verhouding tussen de seksen'. Ook 

het modebeeld in de beweging veranderde. 

De revolutionaire spijkerbroek en het make-

uploze gezicht van de jaren zeventig maakten 

plaats voor kokerrok, naaldhak, make-up en 

netnylons. 4 6 

Al met al bleek aan het eind van dit 

decennium het tij voor het feminisme van 

de tweede golf geheel te verlopen. Ook an

dere nieuwe sociale bewegingen namen ten 

gevolge van de rechtser wordende tijdgeest 

sterk in kracht af.47 Daarnaast was een aantal 

doeleinden gerealiseerd, waardoor een femi

nistische beweging minder nodig leek. Begin 

jaren negentig was er van de oorspronkelij

ke beweging niet veel meer over. Er werd 

gesproken van 'emancipatiemoeheid'. Man 

Vrouw Maatschappij telde op haar hoogte

punt in 1973 drieduizend leden, maar bleek in 

1988 geslonken tot een ledental van vijfhon

derd en werd in dat jaar opgeheven. De Rooie 

Vrouwen, in de jaren tachtig aanvankelijk 

geteisterd door interne tegenstellingen en 

later door apathie en gebrek 'aan belang

stelling, verdwenen begin jaren negentig. 

Ook van de overige, eertijds spraakmakende 

groeperingen en organisaties werd steeds 

minder vernomen. Een uitzondering op deze 

trend vormde het feministische maandblad 

Opzij, opgericht in het najaar van 1972. 

Dit tijdschrift kon al snel bogen op een 

oplage van meer dan vijftigduizend. Het 

had zich echter wel sterk verwijderd van 

zijn oorspronkelijke, radicaal-feministische 

uitgangspunt en ontwikkelde zich steeds 

meer tot een glossy magazine voor hoog 

opgeleide jonge vrouwen. 



Erfenis 
De erfenis van de feministische beweging van 
de tweede golf had in zekere zin al net zo'n 
tegenstrijdig karakter als de ontstaansfase. 
Daarnaast hield de vooruitgang op uiteenlo
pende terreinen geen gelijke tred. 

Aan de creditzijde kan worden gewezen 
op de nieuwe abortuswet van 1984. Welis
waar waren de meeste betrokken partijen er 
maar ten dele tevreden over, maar hoofdzaak 
was dat zij de bestaande geliberaliseerde 
abortuspraktijk niet doorkruiste. 4 8 De groei 
in deelname aan het onderwijs door meisjes 
zette zich voort. Ook het terrein van par
tijpolitiek en vertegenwoordigende politieke 
lichamen, van oudsher een mannenbolwerk, 
liet een gestage opmars van vrouwendeelna
me zien. Het percentage vrouwelijke leden 
van de Tweede Kamer was eind jaren tach
tig gestegen tot 20, tweeënhalf keer zoveel 
als eind jaren zestig.4 9 Het aandeel betaald 
werkende vrouwen was in 1991 weer verder 
toegenomen tot 56 procent en het aandeel 
vrouwen op de totale beroepsbevolking be
droeg in hetzelfde jaar 40. 

Daarnaast bleef de reeds voor de ja
ren zeventig geconstateerde mentaliteitsver
andering onder de Nederlandse bevolking 
gehandhaafd. In 1991 was 61 procent van 
mening dat het betaald werk gelijkelijk onder 
de seksen moest worden verdeeld. Nog maar 
22 procent vond het bezwaarlijk dat vrou
wen met schoolgaande kinderen buitenshuis 
betaald werk deden, dat wil zeggen een 
vermindering van 60 procent met het ver
houdingsgetal uit 1965. 5 0 De aandacht voor 
de misstand van het seksueel geweld vanuit 
de feministische beweging resulteerde in een 
toename van de aangiftebereidheid onder 
slachtoffers en in een vergroting van deskun
digheid ten aanzien van deze problematiek in 
het justitieel apparaat. 5 1 Dankzij een vanaf de 
jaren zeventig daterende feministische strijd 

werd in 1991 een wetswijziging doorgevoerd 
die verkrachting binnen het huwelijk en 
vergelijkbare relaties strafbaar stelt.5 2 

Er was evenwel ook een debetzijde. Er 
leek nog steeds sprake te zijn van een 
'glazen plafond': de openlijke en verborgen 
mechanismen in de dominante mannencul-
tuur in politiek, overheid, bedrijfsleven en 
wetenschap waren niet verdwenen. Vrouwen 
die onder invloed van de tweede golf vooruit 
waren gekomen, stootten niet echt door 
naar de top. Voorbeelden van hardnekkige 
weerstanden waren (en zijn) de gebrekkige 
toegang tot het 'old boys network' en de meer 
of minder openlijk geuite twijfels met betrek
king tot de competentie van vrouwen. Zij 
werden buitengesloten, maar zij sloten ook 
zichzelf uit door zich niet te conformeren 
aan de heersende normen en waarden. 5 3 

Het aandeel van vrouwen in de leiding 
van het wetenschappelijk onderwijs en on
derzoek is nog steeds gering. Eind jaren 
tachtig was 38 procent van de studenten 
in het wetenschappelijk onderwijs van het 
vrouwelijk geslacht. Een decennium later 
was dit percentage zelfs gestegen tot 50, ter
wijl het percentage vrouwelijke hoogleraren 
niet hoger dan vijf lag en ook in de overige 
wetenschappelijke functies een laag tot zeer 
laag vrouwelijk aandeel te constateren viel. 5 4 

Uitermate tegenstrijdig waren ook de ver
worvenheden op het terrein van de arbeid. 
Sedert eind jaren tachtig werd geconstateerd 
dat de toename van het percentage betaald 
werkende vrouwen zijn schaduwkanten had 
in de vorm van problemen met de com
binatie van thuiswerk en werk buitenshuis 
en de overbelasting die daarvan het ge
volg was. Niet voor niets wijdde Christien 
Brinkgreve, toen hoogleraar vrouwenstudies 
te Nijmegen, haar oratie in 1988 aan het 
thema 'de belasting van de bevrijding'. De 
door het feminisme van de tweede golf 
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arbeidstijdverkorting en herverdeling van 

betaalde en onbetaalde arbeid over de sek

sen-had in slechts zeer beperkte mate in

gang gevonden. Daarnaast deden de eerste 

spijtoptanten van zich spreken: vrouwen die 

het moederschap hadden uit- of afgesteld ten 

behoeve van de gewenste carrière en op de 

valreep nog een kind probeerden te krijgen, 

wat niet altijd lukte. 

In het kielzog van de no-nonsense men

taliteit en een verzakelijkte samenleving was 

sprake van een overwaardering van betaalde 

arbeid, die sterk verschilde van de kritiek 

op het overmatige arbeidsethos die het fe

minisme in zijn beginfase had gekenmerkt. 

Was in de jaren vijftig en zestig een betaald 

werkende moeder een uitzondering geweest, 

eind jaren tachtig leek het omgekeerde het 

geval en was de 'thuismoeder' iemand die 

zich in toenemende mate gedwongen zag 

zich te verdedigen tegen kritiek op haar 

status.5 5 In het begin van dit decennium 

was de inzet van vrouwen op de arbeids

markt nodig geweest om het aantal uit

keringsgerechtigden, waaronder met name 

bijstandsmoeders moeten worden genoemd, 

terug te dringen. Een kleine tien jaar later 

eisten de opleving in de economie en de 

overspannen arbeidsmarkt hun tol in de 

vorm van, onder meer, een toenemende 

vraag naar vrouwenarbeid. 

De verwording van oorspronkelijk geheel 

anders getoonzette idealen was mede het 

gevolg van het feit dat de feministische 

beweging te weinig haar stem verhief omdat 

ze in de late jaren tachtig sterk in kracht was 

afgenomen. 

Balans 
Onmiskenbaar is veel veranderd op het ter

rein van de sekseverhoudingen in de periode 

van twintig jaar tweede feministische golf. Ik 

wijs op het hemelsbrede verschil tussen het 

toekomstperspectief van jonge vrouwen in 

de jaren zestig en dat van hun evenknieën 

in de jaren negentig. De eerste categorie 

had voor het overgrote deel een tamelijk 

vaststaand traject in het verschiet: trouwen, 

huisvrouw worden en kinderen krijgen. Voor 

wie dit ambieerde, was hier niets mis mee. 

Een groeiende groep jonge vrouwen, 

vooral de goed opgeleide onder hen, be T 

gon dit vooruitzicht echter als een benau

wend keurslijf te ervaren. Gesteund door de 

ontplooiingsideologie van de jaren-zestig

bewegingen in het algemeen en het feminis

me in het bijzonder sloegen ze hun vleugels 

wijder uit in de samenleving. 

Vraag is: zijn vrouwen er gelukkiger 

van geworden? Hier past een antwoord uit 

het artikel van Joke Kool-Smit over 'Het 

onbehagen bij de vrouw' uit 1967: 'Er zijn wel 

eens mensen die tegen mij zeggen: Geloof je 

nu heus dat vrouwen zich geluk

kiger zullen voelen als ze wer

ken en geëmancipeerd zijn? Mijn 

antwoord is: Daar weet ik niets 

van, en daar gaat het ook niet 

om. Men zou het werken van 

gehuwde vrouwen kunnen vergelijken met 

uitbreiding van het onderwijs. Beide stellen 

mensen in staat hun horizon te verbreden 

en meer geïnteresseerd te zijn in de wereld 

omdat ze over meer aanknopingspunten 

beschikken.(...) Wie erin slaagt zijn poten

ties te realiseren kan zich tevreden voelen. 

Wie getaxeerd wordt op eigen merites in 

plaats van op de positie van een echtgenoot 

hoeft zich geen aanhangsel meer te voelen; 

de weg naar het zelfrespect is niet langer 

geblokkeerd.'5 6 

Heeft het feminisme zijn pretenties waar

gemaakt? Mijns inziens heeft de (Neder

landse) tweede golf het er niet slecht af

gebracht. Vanaf het ontstaan in de late 

Misschien zou er een 
derde feministische golf 
moeten komen om 'het 
werk af te maken' 
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machtsorganen in de jaren zeventig, toen 

de beweging het tij mee had. Als dat wel 

was gebeurd, waren er wellicht betere struc

turele veranderingen tot stand gekomen, 

zoals goede kinderopvangvoorzieningen en 

een sterkere positie van vrouwen in het 

arbeidsproces. 

Misschien zou er een derde feministische 

golf moeten komen om 'het werk af te 

maken'. Voorlopig ziet het er echter naar uit 

dat er pas op de plaats wordt gemaakt. De 

jonge generatie vrouwen van nu beschouwt 

zichzelf niet als achtergesteld en heeft geen 

behoefte aan feminisme. En dat op zichzelf 

is ook weer een verworvenheid van het 

feminisme van de tweede golf. m 

jaren zestig heeft de beweging te maken 

gehad met tegenstrijdige tendensen in de 

samenleving, oude en nieuwe normen en 

waarden, die tegen elkaar in werkten, tegen

vallende economie in de jaren zeventig, een 

harder wordende maatschappij in de jaren 

tachtig. Dit verklaart de ongelijksoortige 

en tegenstrijdige erfenis en de gebrekkige 

vooruitgang op een aantal terreinen. Het 

feminisme moest strijd leveren tegen flinke 

barrières, in een samenleving die tot in de 

late jaren zestig sterk traditioneel dacht over 

sekseverhoudingen. 

Bezien vanuit dit vertrekpunt is veel 

bereikt. Dit vormt echter geen excuus voor 

het gebrek aan de opbouw van effectieve 
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