Het Rode Boekje van de Vrouw(en)

nota bij de derde druk:
de aanhouding van dokter peers heeft in belgië een storm
doen loswaaien. zij die niet wilden zien en niet wilden horen zijn verplicht geweest hun handen van hun ogen en
oren te trekken. of ze wilden of niet: ze hebben de
werkelijkheid moeten aanzien. en die werkelijkheid is
dat elk jaar duizenden en duizenden vrouwen in dit
land geaborteerd worden in de meest mensonterende omstandigheden. zij sterven soms of lopen blijvende letsels op.
de aanhouding van doktoer peers heeft het probleem in
het brandpunt van de belangstelling gesteld en het land
verdeeld tussen hen, die een menswaardig bestaan willen
en er voor vechten en hen, die in naam van een abstrakte
moraal de vrouwen als kinder-masjien willen blijven zien.

abortus is een zaak van de vrouwen.

zij gaat ons allen aan.

de strijd die wij voeren iseen strijd voor een vrije & kostenloze (dit is terugbetaald door de ziekenkas) abortus.
een strijd voor gratis en vrije verspreiding van voorbehoedsmiddelen. een strijd voor een ruime sexuele opvoeding.
het is een strijd die alle vrouwen moeten voeren.
(mêér inlichtingen over onze standpunten zul je elders
in dit boekje vinden!
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je staat op het punt ‘ons rode boekje’ te lezen. wil je ons
beter leren kennen of wil je méér van ons lezen? 4à 5
keer per jaar verschijnt ons blad met de naam DE GROTE
KUIS.
We hebben ook een aantal brochuren:
kinderkribben … waarom?
vrouwen spreken.
„ boeken over vrouwen.
- abortus getuigenissen uit frankrijk.
je kunt ‘de grote kuis’ en elk van de brochures krijgen
mits storting van 100, frs (voor ‘de grate kuis’) en 20.- frs

{voor elk van de andere brochures) op prk. 88780 van de
asdk. - gent voor rekening 001026373669 van
“vrouwensolidariteit”

misschien ben je het niet eens met alles wat wij zeggen?
vergeet niet dat onze standpunten geen eeuwige waarden

zijn: je mening in een diskussie is zéér belangrijk. onze
stellingen werden op punt gesteld door diskussie en kontakten met anderen.

ONS RODE BOEKJE WERD VOOR ALLE VROUWEN
GESCHREVEN...
Voor de jonge en ook voor de minder jonge. Voor de gehuwden en de vrijgezellinnen. Voor de weduwen en voor
de gescheiden vrouwen. Voor de arbeidsters en voor zij
die thuis werken.

Voor al de andere trouwens ook.

Het zegt, het vertelt wat wij leven, wat we voelen en wat
we denken.
Sommige zaken zullen je misschien wel té eenvoudig lijken; andere overdreven of onwaarschijnlijk. Wij beleef:
den nochtans al deze zaken. Het is het leven van de vrou-

wen. Indien het niet het jouwe is, is het dat van je zuster
of van je buurvrouw.

De vrouwen vormen zowat de helft van de mensheid. De
andere helft wordt door de mannen samengesteld. Aangezien wij als vrouwen over onze problemen spreken, zul-

len wij soms de indruk verwekken tégen de mannen te
spreken. Dit is echter een verkeerde indruk. Wij weten
immers dat de mannen die ons minderwaardig behandelen ook verdrukt worden door andere mannen. Zoals wij
zijn de mannen slachtoffers van een sisteem dat steunt

op de strijd om de macht en op de strijd om geld. Deze

strijd plaatst mannen tegenover mannen en mannen tegen-

over vrouwen. Om het mechanisme van het sisteem dat
het leven onmenselijk maakt bloot te leggen, zullen wij
verplicht zijn een beetje op de kap van de mannen te zit-

ten… In feite vallen we hen niet aan: wél de maatschappij. Wij willen dat men naar ons luistert.

LOOPT ER IETS MIS ?
Wat gebeurt er wanneer vrouwen samenkomen, bijvoorbeeld 's avonds om hun eigen boekje te schrijven?

Wel, op zo’n avond klaagt mijnheer over het slechte eten:
hij is van oordeel dat hij niet zal kunnen genieten van een
welverdiende ontspanning, hij heeft de indruk dat de baby
meer huilt dan gewoonlijk en dat het TV-programma
slecht is; hij vindt het storend dat de vaat niet gewassen
werd, en vraagt zich af of hij zijn vrouw misschien had

moeten beletten weg te gaan.

(Intussen loopt mevrouw door de straat, in een poging
om op tijd te zijn, ze voelt het humeur van manlief aan
en vraagt zich af of ze er niet beter aan deed niet naar de
vergadering te gaan, ze vraagt zich af of ze “niets verkeerds deed””…)
Wanneer de mannen ’s avonds samenkomen om een of
andere reden: om te kaarten of te biljarten, om te verga-

deren, om over “zaken” te spreken of om zich te amuseren (“we mogen ons toch wel eens amuseren!
”),
“lijkt het avondmaal op een echte maaltijd
- weent het kind niet meer dan gewoonlijk
- neemt de vrouw deel aan zijn leven, ze strijkt de hemden nadat ze de vaat opruimde, en dan windt ze de wek-

er op.
(Mijnheer komt helemaal op zijn gemak terug, vindt het
huis in orde en gaat vredig slapen.)

Waarom dit verschil?
Omdat men altijd zegt dat een vrouw gemaakt is om
thuis te blijven, en zeker 's avonds, en om zich op elk uur
van de dag bezig te houden met de maaltijden, de kinderen, de was, enz.

Omdat men altijd zegt dat een man gemaakt is om geld

te verdienen — het huishoudgeld —, en daarnaast mag hij
doen wat hij wil.
Naargelang je als vrouw of als man geboren wordt, zijn

sommige zaken toegelaten, andere verboden.
We moeten deze verboden weigeren

We moeten vrij handelen

PAPA HEEFT GELIJK
Een gezin bestaat uit een papa, een mama en de kinderen. Papa heeft een zware stem. Soms gromt hij, maar
stout is hij niet. Nochtans moet je papa best niets in de
weg leggen.
Mama en de kinderen proberen het zo te schikken dat
papa altijd tevreden is. Ze stoppen met lawaai maken als
papa binnenkomt. Wanneer papa TV wil kijken tijdens
het eten, zwijgen allen. De jongens doen hun best om op
papa te lijken: een beslist uiterlijk, soms een beetje brutaal met meisjes, ze verkiezen het gezelschap van andere
jongens.
De kleine meisjes doen alles om papa te behagen: ze
coifferen zich, zijn proper, lachen, helpen mama, bren-
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gen papa's pantoffels of zijn sigaretten, ze zeggen dat ze
een man willen trouwen die net zo is als hun papa.
Zo een gezin wordt als modelgezin beschouwd.
Het is op zo een gezin dat men moet lijken, of althans
zijn best doen om erop te lijken. Men zegt dit op school,
men zegt het in verhalen, in de TV-feuilletons, in de pu-

bliciteit voor koten of tapijten, overal waar het mogelijk

is, overal toont men dit modelgezin ter imitasie.
Want in een dergelijk gezin zijn er geen ruzies, of bijna
niet, en die eindigen dan nog altijd goed, vermits papa
gelijk heeft, wat er ook gebeurt, en men hem moet gehoorzamen.
Dit modelgezin dient als model in alle omstandigheden.
In een school bv. is het de direkteur die alles voor het

zeggen heeft. Daar zijn de leraars zoals de mama’s, ze
schikken zich zodat de direkteur tevreden is. En de leerlingen zijn zoals de kinderen: ze zwijgen zo gauw de
direkteur voorbijkomt. In een bedrijf zien we weer hetzelfde: 1, een direkteur
2. kaders die zich schikken opdat alles zou verlopen zoals de direkteur het wil
3. arbeiders die zwijgend werken.

Om dit verhoudingsschema te vereeuwigen wil men ons

doen geloven dat het natuurlijk is. Men zegt ons: het is
natuurlijk voor de man te bevelen en het is natuurlijk
voor de vrouw te gehoorzamen; het is zo dat de natuur
ons maakte.

Wij stoppen met het aanvaarden van deze principes die

niet berusten op echte ondervinding. Wij vrouwen wer-
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den tot gehoorzaamheid opgevoed. Maar wij weten uit
ervaring dat een gelukkig paar een verhouding van gelijke
tot gelijke heeft. En wij weten eveneens dat daar waar de
vader zijn wil opdringt, er geen vertrouwen heerst.
Wij moeten een gezin; een maatschappij weigeren die

standhoudt dank zij dominerende verhoudingen. Wij
moeten vrije verhoudingen tot stand brengen.

MEISJE OF JONGEN ?
1. Bij de geboorte.
Meestal wil men een jongen. Een zoon is het verlengstuk
van de vader. Zegt men niet: van vader op zoon?

Londer jongen, sterft de familie uit.
Het meisje is geroepen om de kontinuiteit van een andere mannetjesfamilie verder te zetten.

2. Thuis.

Vanaf onze prille jeugd, kregen wij een pop en een poppewagen, een miniatuurkeuken en een strijkijzer. Men zegt
ons: “klim niet in de bomen, mislukte jongen! Maak je

niet vuil, vloek niet zoals een jongen”.
Men bereidt ons voor op onze moederrol,

De jongen wordt voorbereid om gezinshoofd te worden.
Men leert hem een mannenberoep, hij volgt jongenstudies, hij speelt met auto’s, kranen, revolvers. Hij rookt,

heeft zakgeld, kan uitgaan zoveel hij wil want hij riskeert
niets: hij is niet zoals een meisje.

“Ik ben 17. Mijn ouders zijn van de oude stempel. Zij
zouden het idee niet kunnen verdragen dat ik met een
jongen uitga. Ik bedrieg hen dan ook. Ik zeg dat ik naar
een vriendin ga, en we gaan dansen. Ik krijg geen zakgeld.
Mijn ouders kopen alles wat ik nodig heb. Ik werk vanaf
mijn veertiende. Ik verdien 5200 F per maand. Mijn
broer van 18 krijgt 1000 F per maand, Een jaar geleden
kreeg hij 500 E. Hij ging naar school, Nu is hij leerjongen.
Vanaf zijn vijftiende gaat hij uit en krijgt hij zakgeld. Het
maakt mij kwaad dat hij vrij is en ik niet.
Maar men moet wel zeggen dat er meer risikos zijn voor
mij. Een jongen komt immers niet met een kleine thuis.”
3. Op school.
“Ziehier hoe men, in 1972, de verhoudingen opvat tussen
leerlingen in de lagere school waar ik werk, Tot het tweede jaar zijn meisjes en jongens samen omdat ze niet talrijk genoeg zijn om gescheiden te worden; het betreft
hier dus geen gewilde gemengdheid! Trouwens, in de
klas zitten de meisjes aan de ene en de jongens aan de
andere kant; tijdens de speeltijd is het juist hetzelfde: de
jongens zijn te brutaal, zegt men, ze zouden de meisjes
pijn kunnen doen.
Wanneer een jongen weent, krijgt hij te horen: “Pas op,
er zijn meisjes die je bekijken, ze zullen je uitlachen.”
Maar wanneer een meisje weent, zegt men: “Arme kleine
duts. *” Wanneer een jongen een meisje klopt, zegt men:
“Dat belooft, ik beklaag zijn vrouw later.”
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Wat is er verwonderlijk aan wanneer tijdens de turnles de
jongens weigeren samen met de meisjes te turnen’ Ze

willen hen zelfs de hand niet geven; dat is te vernederend
De meisjes van hun kant voelen zich een beetje verveeld

de jongens een hand te geven, maar ze zeggen altijd
willen wel, maar de jongens willen niet ”

Wanneer je dit leest zeg je misschien

‘wij

‘Maar dat ts toch

normaal, de wereld is zo.”
Wel, nee! Deze gedragingen zijn niet normaal Ze zijn het
resultaat van een opvoeding die gebaseerd is op de tegen.

stelling der geslachten.

- de jongen is sterk, het meisje zwak
« de jongen is intelligent, het meisje is niet erg pienter (in elk geval niet voor wiskunde’ »
de jongen is moedig, het meisje is bang enz
Deze tegenstellingen aanvaarden, houdt in dat we de
staat van oorlog tussen de geslachten handhaven

GOEDE RAAD
“Mama, die gehoord had dat ik niet wou trouwen, indien
mijn man niet op gelijke voet het huishoudelijk werk zou
doen en eveneens de helft op zich nemen van de opvoeding van de kinderen, zegt me
verschrikt
“Je zalelke
jongen doen vluchten, wanneer je dergelijke dingen vertelt! Wees toch niet zo absoluut, verkondig je ideeën
toch niet zo luid. Je moet weten dat het leven niet altijd
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gemakkelijk en aangenaam is en dat het bestaat uit verzakingen die we moeten kunnen aanvaarden”
Zo maakt men de meisjes nederig, de jongens meester.
Een meisje wordt opgevoed tot de plaats die het in het
gezin bekleedt. Een jongen wordt opgevoed tot de plaats
die hij in de maatschappij bekleedt.

Willen wij een plaats bekleden in de maatschappij — niet
een plaats ontstolen aan de jongens, omdat wij mislukte
jongens zijn, maar een plaats die ons toekomt omdat de
maatschappij bestaat uit een groep verantwoordelijke
mannen en vrouwen — dan moeten wij de heersende
mentaliteit veranderen.
Hoe?
| Wij moeten onze meisjesmanieren, onze passiviteit, on-

ze angsten. onze aarzelingen laten vallen.
2 Wij mogen ons zeker niet verkneukelen wanneer een
jongen verlegen, zacht, dromerig is.

3 Wij moeten onze kinderen van beide geslachten op de-

zelfde manier opvoeden: kleding, speelgoed, wijze van
spreken, toekomstplannen. Zij mogen niet verschillend
ijn naar gelang het om meisjes of om jongens gaat.

Want om het leven te veranderen. moet men eerst de
oude denkgewoonten veranderen.
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DE MAN DIE HET HUIS LEEG VOND...
- “Waar was je? Wat deed je? Je was niet thuis!
Wanneer de man thuiskomt en de vrouw er niet is, betekent dit dat zij iets slechts doet.
Gaan wandelen is verkeerd, men mag wel met het kind
uit wandelen, of met de hond, maar niet alleen. Lezen 1s

slecht, gaan zitten is zelfs slecht, tenzij om te naaien
Telefoneren is tijdverlies en een onnodige uitgave Met
een man bellen is werkelijk ongehoord.
Omdat we toch zin hebben te bewegen, te dromen. doen
we al deze vieze, verboden dingen, en dromen we van nog
ergere zaken: wij dromen dat een onbekende toevallig

komt, een jonge man die we vroeger kenden ofwel een

held uit een of andere fotoroman, hij komt binnen, we
praten, hij vindt me zeer vriendelijk, komisch, intelligent
Het is een onbestaande man, maar ik ontmoet hem overal
achter de kast, tussen de borstels, in de gang: hij is mijn
gezel in de eenzaamheid. Je kan het idioot vinden. maar
wanneer men een idioot leventje leidt, wordt men 1dioot
Dat is mijn schuld niet. De stille ruimte, die mijn kerker
is, werkt even verstikkend op mij als de koor op een vo-

gel, of het hok op de hond.
Hiermee zeg ik niet dat het werk van de mannen zoals

het nu uitgevoerd wordt, veel minder verstikkend is. Ik

weet dat dat soms nog dwazer, nog vervelender is. dan
rond te draaien in een appartement.
Maar is dit wel een reden om deze dwaze en vervelende
levenswijze te aanvaarden”?
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Noch de vrouwen in de keuken, noch de mannen in de
fabriek mogen opgesloten blijven, zoals beesten in een

stal
DE STRAAT BEHOORT DE MANNEN TOE.
“Ik wou een jongen zijn opdat ik 's avonds alleen door
de straten zou kunnen wandelen. Maar ik ben een meisje.

Er zijn verkrachtingen, aanvallen enz. Bijgevolg maet ik
kiezen

vfwel thuisblijven, ofwel een verdediger {bij voor-

keur een gespierde) vinden. De straat behoort de mannen
toe Zelfs overdag hebben we geen rust. Men fluit je na,
men richt het woord tat je. “Dag schatje”. Je wandeling
wordt begeleid door klinkende zoenen en andere geluidjes, En dan zijn er nog die blikken, in de tram en overal,

die ogen die je aftasten, die je uitkleden, die je knieën
fikseren.
Gedurende een tijd was ik door de film gepassioneerd. Ik
had de gewoonte in plaats van te eten 's middags naar de
goedkope voorstelling van de film te gaan. Ik moest dat
laten. Telkens opnieuw waren er venten die naast me
kwamen zitten, die telkens dichter kwamen, de handen,
de zoekende voeten. Ik moest roepen, veranderen van
plaats, met mijn paraplu kloppen, en ik verloor de draad
van de film. Ik heb het opgegeven, ze hebben me over
wonnen. Uiteindelijk was ik zo bang als een vent naast
me kwam zitten, dat ik niet meer naar het scherm kon
kijken.”
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Er zijn er die zeggen: het is je eigen schuld, je daagt de
mannen daardoor uit. Goed, om acht uur ’s avonds gaan

wandelen, afleen naar de bioskoop gaan, in een café een
glas gaan drinken, gaan zitten op een bank, is dat een uitdaging? Waar kunnen we dan nog bestaan, of moeten we
ons in onze keuken, waar we tenminste niets riskeren,

opsluiten?
Vroeger waren er in de banken twee liften, een voor de
mannen en een voor de vrouwen, want men vreesde dat

de vrouwen zouden verkracht worden wanneer zij dezelf:
de lift namen als de mannen… Br ís vooruitgang. Maar

de jongen die uitgaat of diskussieert met een meisje, ziet
zich nog altijd verplicht voorstellen te doen, omdat hij
anders zou kunnen doorgaan voor onmannelijk!
Voor hen is de vrouw een voorwerp om te kussen.
Wij zijn geen voorwerpen. Wij zijn mensen en wij kunnen
andere verhoudingen met mannen hebben dan louter
seksuele, We moeten het recht op kameraadschap tussen
de geslachten veroveren. We moeten het recht veroveren
op uitgaan zonder voortdurend lastig gevallen te worden.

DE VROUW THUIS.
(of het leven van 70 percent der vrouwen.)
We veronderstellen dat ze een man en twee kinderen
heeft.

Dagelijks werk:

Wekelijks werk:

- @ten bereiden

maandag: wassen
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-

vaatwassen
bedden opmaken
orde scheppen
kinderen naar school

brengen
- kinderen van school

dinsdag: strijken
woensdag: herstellen
donderdag: alles in orde
brengen

vrijdag: schoonmaak
zaterdag: boodschappen in

halen

- bijhouden van: ziekenkas
betalingen

de warenhuizen

pensioenen

enz.

- huiswerken nakijken
«kinderen wassen en in bed stoppen
Deze vrouw is een huisbediende.
Het is ook een vertrouwenspersoon, dikwijls beheert zij
het huishoudgeld. Het is een vrouw die “niet werkt” en

eigenlijk verricht ze een minimum van 42 uren per week,
niet betaald dan nog!
Dikwijls wanneer zij hulp vraagt aan man of kinderen,

krijgt zij als antwoord: jij hebt niets anders te doen. Wij,
wij werken,
Geteld aan 50 F/uur wordt dat 42 maal 50, d.i. 2100 F
per week. En dat is dan nog slecht betaald.

Het zou fussen
930M F en 26800 F per maand kosten!
De Nederlandse minister van gezin maakt de berekening.

Indien alle werkjes van een huisvrouw: wassen, schoonmaken, zorg voor de kinderen, keuken enz. door beroeps18

lui zouden gedaan worden:

kok, kinderverzorgster,

schoonmaakster, zou dit kosten:
* zonder kinderen: 9300 F
- met twee kinderen:

16.500 F

- met meer dan twee kinderen: 26.800 F
In de meeste gezinnen werkt de man op buro of in de
fabriek, de vrouw werkt thuis. Eén enkele wordt betaald.

Wat een besparing voor de patroon!
Wat een besparing voor de maatschappij!

Huishoudelijk werk, onze roeping? ? ? ?
Waarom wordt dit werk ìn werkelijkheid niet betaald?
Omdat het niet als een beroep beschouwd wordt, maar

als een “roeping”, dit is dus iets wat men natuurlijk doet,
instinktief, omdat men een vrouw is.
andere zaken die vrouwen “uit roeping” doen:

* kinderen maken, zin of niet, en ze opvoeden;

- vrijen, maar op de manier die de mannen willen en wanneer de heren zin hebben;
- thuisblijven, niet uitgaan, niet buitenshuis werken, ten-

zij de heren er niet tegen gekant zijn;

- de indruk hebben, op straat, op ’t bureau, in de fabriek

en zelfs op school, dat datgene wat het belangrijkste is
in de ogen van de mannen, het lichaam van een vrouw
is: haar uitzicht, haar gezicht, haar leeftijd, de omvang

van haar borsten en de lengte van haar benen. Op de
duur vindt een vrouw het normaal eerst bekeken te wor19

den en beoordeeld volgens haar vorm en haar gewicht.

Ik ben geen koopwaar.
Ik ben geen meid voor alie werk.
IK BEN IK.
DE VROUWEN DIE “HUN PLAN” TREKKEN.
Er zijn vrouwen die zeggen: ik begrijp niet waarover julÎie je druk maken, ik trek zeer goed mijn plan.

Er zijn zelfs “zakenvrouwen”: ze staan aan het hoofd
van een blad, een konfektiebedrijf, een toerismebureau…
Zij zijn bazen geworden.

Er zijn ook vrouwen die het op een akkoordje met de

bazen gooien, en die van oordeel zijn dat elkeen profijt
moet halen waar men het vindt. Zij worden atelieroverste, oppasters en maken dikwijls het leven zuur voor de
vrouwen die onder hen staan.
Er zijn de vrouwen van de bazen. Ze hebben dezelfde
levenswijze als de bazen. Kunnen zich hopen spullen kopen en vergeten zo dat ze nergens iets te zeggen hebben.
Zij werden in het sisteerm opgenomen.
Het zijn deze vrouwen die de andere vrouwen — dit wil
zeggen bijna aÎle vrouwen — beletten te zien dat er geen

plaats onder de zon is voor de vrouwen, uitgezonderd in
20

de schaduw en wel in de schaduw van een man.

Zij geven aan de vrouwen de illusie dat het mogelijk is
om er alleen uit te geraken. Naast één die “slaagt” zijn er

echter vele anderen die kreperen van 't werk! “Was ik

maar koningin! Was ik maar vedette! Helaas, ik ben maar
een slons…”
De zakenvrouw moest — om hetzelfde niveau te bereiken
als een man — veel harder vechten en dubbel zoveel werken.
De burgersvrouw kan zich, wanneer men haar morgen in
de steek laat, zonder één cent bevinden met kinderen om
op te voeden.
Zonder er zich rekenschap van te geven, ondergaan deze
vrouwen niettegenstaande alles, het gemeenschappelijk
lot van alle vrouwen.

Dank zij het komfort — de vaatmachines en de diensters

is hun leven minder zwaar. Maar dit is slechts een kwestie
Van graad. Heeft elke man inderdaad geen vrouw onder
zich? Zelfs om te vrijen?

WERKENDE VROUWEN
De laagsten in onze maatschappij zijn de werkende (in de
Zin van buitenhuiswerkende) vrouwen. zij worden tweemaal benadeeld, tweemaal onderdrukt. En wel:

- als loontrekkende: zij werken zeer hard voor een “miaimumloon” in een onderneming die hen niet toebehoort en waar ze enkel het recht hebben te gehoorza-
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men.
als vrouwen. ze hebben de last van het huishouden en
hebben nog minder te zeggen in de maatschappij dan de
mannen. Wanneer ze getrouwd zijn mogen ze de reaksie
op de vermoeiende dag van de man er nog bijnemen. Hij
heeft meer dan genoeg gehad en denkt “eens terug thuis

is men tenminste baas”,

Alle vrouwen hebben hun uitbuiting als vrouw met elkaar gemeen.
De arbeidsters hebben met de arbeiders de uitbuiting
door de patroons gemeen.
Voor de vrouwen, zoals voor de arbeidersklasse, kan de
bevrijding enkel komen door solidariteit.
ANDERE VROUW - ANDER LEVEN
ik ben getrouwd, heb drie kleine kinderen, ik ben geluk-

kig thuis te blijven. Ik begrijp niet dat mijn buurvrouw

en dan nog om te kunnen gaan werken! — haar kinde-

ren naar een kribben brengt.
‘ik ben ongehuwd en militant, ik mis geen enkel sindikale vergadering. Ik begrijp niet dat mijn gezellinnen zo

dikwijls afwezig blijven.
- ik ben getrouwd, heb geen kinderen, ik hou van mijn

beroep en blijf zelfs langer dan de voorgeschreven tijd
op kantoor. Ík begrijp die vrouwen niet die — onder het

22

voorwendsel dat ze kinderen hebben
vijf minuten
voor tijd weglopen en die tijdens het werk de indruk geven dat ze aan twee dingen tegelijk denken.
- ik verdien niet veel, maar dat raakt me niet erg, mijn
loon dient enkel om de eindjes aan mekaar te knopen.
“ik voed mijn kind alleen op, ik heb een goed salaris
nodig. Ik begrijp niet dat er vrouwen zijn die het aanvaarden aan een lager loon te werken.

enzovoort.

Deze enkele voorbeelden tonen
leven van de vrouwen veel meer
omstandigheden dan dat van de
eerder, soms zelfs tegengesteld:

voldoende aan dat het
beïnvloed wordt door de
mannen. Het is gevaritussen een ongehuwde

vrouw die een beroep heeft en een huismoeder van een

kroostrijk gezin, is er een reuzegroot verschil. Nochtans
Zijn deze vrouwen zusters, hun lichamen lijken op me-

kaar, sommige van hun verlangens ook. In plaats van ons
te verstaan geven wij echter de indruk de een tegenover

de ander te staan: de maatschappij maakt vijanden van
ons.
DE TESTS.
Gedurende een hele morgen leggen we, in de hoop eindelijk werk te vinden, er ons bij neer tests af te leggen d.w.z.
kruisjes te zetten — na rijp beraad weliswaar
naast
woorden die onderling verband houden met mekaar. we
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moeten slechtgebouwde zinnen verbeteren,
kijken op geometrische figuren.
We zitten met een twaalftal rond een tafel.
mekaar in 't oog. Wie is sneller dan ik? Die
verdomd vlug. Vlug, vlug, voordat een stem

ons scheel
We houden
daar rekent
“draai het

blad om” beveelt, schrijven, vermenigvuldigen en trekken

we af of wanhopen voor deze cijfers. We heffen het

hoofd: zie. dat glunderend gezicht! Ze zal het gemakkelijk hebben. Zij zal ze krijgen die verdomde rotbaan.
Aan mijn linkerkant heeft een meisje het moeilijk. Dat is
erg maar het troost me en geeft me weer hoop. Ik verafschuw mezelf dergelijke gevoelens te ondervinden en ik
wil niet meer horen van alle bazen die op de wereld rondlopen en die van ons vijandige zusters maken.
BEN IK UITGESTOTEN ?
Omdat ik nier getrouwd ben, denkt men dat ik iets heb
dat niet helemaal in orde is. Men denkt dat ik abnormaal
of ongelukkig ben.
Wanneer ik tandpijn heb, zegt men, “je hebt liefdespijn”’

Wanneer ik ziek ben, zegt men, “trouw, 't gaat dan over”
De mannen trachten aan de weet te komen of ik nog
maagd ben. Ze volgen me wanneer ik naar huis ga, ze

tappen “gewaagde” moppen om te zien of ik rood word.
Het maakt hen zenuwachtig dat ik niet een van hen toebehoor zoals de andere vrouwen andere venten toebehoren.
De andere vrouwen zeggen me: “jij hebt geluk! Je bent
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vrij! Zonder zorgen, zonder man, zonder kinderen".
Nochtans nodigt men mij weinig uit in hun gezin. Voor
hen ben ik abnormaal.
Vermits getrouwde vrouwen talrijker zijn, vinden zij hun

eigen leven normaal.
in het beroepsleven zit ìk tussen twee stoelen: ik zou
zeer goed dezelfde plaats als de mannen kunnen bekleden, dezelfde behandeling krijgen. Maar vermits ik een
vrouw ben, gaat het niet door.

Intussen vinden de andere vrouwen dat ík hun problemen niet begrijp, dat ik niet ben zoals zij, dat ik bedrieg,
dat ik geen echte vrouw ben.
VERDELEN

OM TE HEERSEN.

De maatschappij is erin geslaagd de vrouwen onder mekaar te verdelen in volgende kategorieën:
- de schoonheden - de aantrekkelijken - de zachten - de
babbelaarsters - de eleganten - de jongeren - de lelijken de frivalen - de ouderen - de afzichtelijken - de groten -

de stouten - de heksen « de sexy’s - de muurbloempjes -

de werksters - de burgerlijken - de goede moeders - de
verloren meisjes - de zottinnen - de originelen - de vrijen de simpelen - de suffragetten - de gebrilden - de persoonlijken - de intellektuelen - de vuiltongen - de lieven - de
rotwijven - de zachten - de teren. (gekinnen)
Omdat ze weten dat ze zo zijn ingedeeld houden de vrouwen niet mekaar, meer: ze bespieden elkaar.

De oudere vrouw wantrouwt de jongere, die misschien
wel haar man zou “afnemen”,
De getrouwde vrouw vindt de ongetrouwde verdacht.

De arbeidsters vinden de bedienden “ambrasmaaksters”.
De vrouwen die thuisblijven wantrouwen of benijden de

werkenden.

Men bekritiseert elkaar op school: de ene is elegant, ze

trekt de jongens aan; de andere ís telijk of dwaas: ze zou
zich een beetje meer moeten verzorgen. Men meet lenden-,

borst. en dijomtrek. Men daagt elkaar uit om te zien wie
zal winnen in de verovering van de mannen.
Op het werk onderzoekt men kleding, lippenstift: wie is
de beste? Wie is de schoonste”?
Wanneer men uitgaat bekijkt men elke vrouw tot in de

kleinste details.
De burgerlijke madam bekijkt de andere uit de hoogte
terwijl de andere haar benijdt. Tussen burgerlijke dames
onderling gaat het al niet veel beter.
Elke vrouw is een vijand van een andere, want de ene

heeft wat de andere niet heeft.

Allen voelen zich als op een markt.

Wie zal gekocht worden? En voor hoelang?
Verdelen om te heersen is een oude taktiek. Ook op het
werk zet men de arbeiders tegen mekaar op: de jongen
tegen de ouden, Belgen tegen vreemdelingen, de geschool-

de tegen de niet-geschoolde. Dit om de solidariteit te verhinderen waarvan de arbeiders alles te winnen hebben en
de patroons alles te verliezen.
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De vrouwen hebben ook alles te winnen door solidariteit.
Om op te houden met jaloersheid onder mekaar, moeten
we beginnen weigeren de blik van de “koper” te zien.
Wij zijn vrije vriendinnen van de mannen en we zijn
vriendinnen onder mekaar.

SLOREN OF GETROUWDEN ?
Tijdens de internationale abortusdag van 20 november
1971, werden Marie Mineurs door de politie aangehouden.
De politiemannen hebben ze behandeld zonder hen te
ontzien, hen gedwongen met de politiewagen naar het
bureau te gaan, Daar werden ze geduwd en uitgescholden
voor sloren, slonsen, idioten enz
Men neemt hun identiteitskaart af. De kommisaris stelt
vast: “Oh, jullie zijn getrouwd. Maar dan zijn jullie normaal!”
da Münheer, we hebben zelfs kinderen. Twee van ons
verwachten een baby. Jullie hebben ons wild door me-

kaar geschud.

Erkend als echtgenoten en moeders hebben we recht op
de beleefdheid van de flikken. Men verzoekt ons te gaan

Zitten. Men spreekt ons aan met “U”, men noemt ons
“Mevrouw”, Na dit staken we onze trouwringen in onze
fas uit solidariteit met onze ongetrouwde zusters.
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Ongehuwden, weduwen, gescheidenen, getrouwden, wij
zijn alien gelijk.

DE GEÏMMIGREERDEN.
Vrouw zijn in onze wereld is niet plezierig, maar vreemde
vrouw d.w.z. geïmmigreerde vrouw zijn is nog erger.
Voor de vrouw, zoals voor de kinderen, is er eerst het

taalprobleem, Dit kan relatief vlug opgelost worden maar
gewoonten, de denkwijze, datgene wat maakt dat men
ondanks alles toch een vrouw uit het Zuiden blijft — dubbel uitgebuit — dat verandert praktisch niet.
Op school hoorde ik mezelf met afschuw praten. Ik her-

inner me nog precies vanaf welk ogenblik ik zonder ak-

sent sprak: ik kende eindelijk het mechanisme van die
andere taal.
Mijn stern leek me zo grof en brutaal — net een schreeuw

die tussen twee bergtoppen blijft hangen — dat ik ze dik-

wijls net wanneer ik moest spreken niet kon gebruiken.
Ik verwierp mijn bruin gezicht, mijn zwarte haren, mijn
strenge en donkere ogen en opgroeiend hoopte ik op de
Kleine blonde meisjes te lijken, met blauwe ogen, met
zachte stem, die, voor mij, een andere wereld toebehoorden. En hun wereld was inderdaad anders. Alles was hun
bekend van bij hun geboorte. Voor mij was het dagelijkse
doen een moeilijkheid die ik steeds weer moest herbeginnen en overwinnen,
Wij, kleine vreemdelingetjes, worden als vuil, dwaas en
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wild beschouwd. Wij ook hebben geen omgang met hen.
Om de gelijken van onze Belgische vriendjes te zijn zouden we beleefder, meer onderworpen, properder en beter
gekleed moeten zijn dan zij. Maar in werkelijkheid zou
niets het nadeel kunnen wegnemen de dochter van een
vreemde arbeider te zijn, een meisje uit het Zuiden.
Het pijnlijkste is zonder twijfel het seksuele aspekt dat
deze situatie omkleedt. We hebben de reputatie “hete
wijven” te zijn.
Wat wil dat zeggen?
Dat onze seksuele honger zonder gelijke is aan die van de
vrouwen uit het Noorden? Dat het wel plezierig moet
zijn met een meisje uit het Zuiden in bed te liggen?
En het is zo gemeen voor een vrouw seksuele honger te
hebben.

Om aan dit etiket van bronstig wijfje te ontsnappen trek.
ken wij ons terug in een strikte ongevoeligheid en een
strenge houding t.o.v, de mannen.
Een geïmmigreerde vrouw zijn is nog moeilijker.

IS DE MAN DE ENIGE GELDIGE
ONDERHANDELAAR °
Mijn man en ik doen samen de huishoudelijke aankopen.
meubelen, elektrische huishoudelijke apparaten, enz. Wij

betalen elk de helft. Nochtans wil men de fakturen steeds

op naam van mijn man en men bekijkt me verwonderd
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wanneer ik eis dat onze beide namen gebruikt worden:
soms moet ik zelfs uitleggen dat we een “scheiding van
goederen en van aanwinsten huwelijkskontrakt”’ hebben.
Ik vraag dokumentatie voor een lening die we op het oog
hebben: de briefomslag die ik krijg is aan mijn man ge-

richt, zoals vele brieven die ons beiden aanbelangen.

Een verzekeringsagent of een vertegenwoordiger elf
aan de deur: hij vraagt naar mijn man en in geval van af:
wezigheid van deze laatste, wanneer hij hem kan ontmoeten. Ík antwoord dat ik even goed kan htisteren naar
wat hij te zeggen heeft…
“Ik kom niet binnen indien de man afwezig is, dat is de-

gelijker” antwoordt één van hen.
Natef als ik was, dacht ik dat de vermelding “gezins
hoofd” geschrapt was. Nochtans, van de belasting betaal
ik het grootste deel!
We gebruiken beiden water, gas, elektriciteit, mazout, de
wagen… de rekeningen zijn voor “mijnheer”, nochtans
betaalt “mevrouw” de helft!
Wanneer we in een hotel verblijven, moet alleen hij een

steekkaart invullen, ik, “ik begeleid”.
Men zal hier misschien opmerken dat het slechts kleinigheden zijn. Jawel, kleinigheden, maar Ze zijn de aanwijzingen van de idee die in onze maatschappij voortleeft
dat een vrouw nooit meer is dan het tweede geslacht,
zelfs als ze werkt en evenveel (of meer} verdient als een
man.
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TAALLES: SLECHTS ZAKEN-LES
identiteit:

Ik stel U Mijnheer Thibaut voor. Mijn-

heer Thibaut is ingenieur. U bent Me-

vrouw Thibaut? - Ja, ik ben de vrouw
van mijnheer Thibaut.
het huis:
Wij hebben vier plaatsen: de living, twee
kamers en mijn bureau. (zegt Mijnheer
Köhler).
Hier is het bureau van Mijnheer Köhler.
Ziehier, de keuken van Mevrouw Köhler.
boodschappen: Mevrouw Thibaut doet haar boodschappen (dit is eten… voor gans de familie!)
Mijnheer Robin koopt zijn krant (en een
magazien voor zijn vrouw… hier de laatste, er staan veel foto's in) (sic}
familiescêne:

(of de vaderlijke autoriteit):

De zoon leest een boek (opvoedend en/of
ontspannend).
De moeder breit (nuttige bezigheid, ontspannend”).
De vader leest de krant (kontakt met de
buitenwereld).
Lestekst:
Mijnheer Schmitt: ““Ik zou een biertje

willen. Ik heb dorst.”

Mevrouw Schritt: “Dieter, ga in de kel.

der een fles bier halen voor je vader.”
Dieter gaat naar de kelder en komt terug
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met een fles voor zijn vader.
Dieter: “Ik heb ook dorst. Papa, mag ik
ook een beetje bier drinken?”
Mijnheer Schmitt: ‘“Bier? Hannelore, haal
eens een glas melk voor je zoon.”
(Moeder staat recht en gaat naar de keuken)

Dieter: “Melk! Mama, breng me liever
een glas mineraal water.”
De voorwerps-vrouw,
Oh de vrouwen!
Ze brengt uren door voor de spiegel.
Een vrouw moet zich schminken.
(moet is gelijk aan mag niet anders!)
Vrouwen achter het stuur.
(of het onderhouden van een vooroordeel)

En Ursula rijdt tégen de muur.
Niet zo vlug,
je rijdt té vlug.
Rechts houden, Rosemarie.

Jeanne rijdt tégen een boom (dan weent ze en zegt: ik
wil nooit meer rijden).

De zakenreis.
Mijnheer: Maak vlug mijn koffer klaar, ik neem de trein
naar Hamburg,
Aangekomen in Hamburg:
Mijnheer: Mijn vrouw vergeet altijd mijn scheerapparaat.
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De vrouwen vergeten altijd iets!
Slecht kamermeisje!
Een onuitputtelijk maternalisme.
“Nee, vandaag geen bier!

Het is slecht voor je verkoud-

heid.”
Deze voorbeelden komen uit schoolboeken. We zouden
er nog vele andere kunnen vinden. Het is op deze manier
dat onze kinderen volgepropt worden met verouderde en

valse beelden wat betreft de vrouw en de familie.
Wij willen schoolboeken die ons, vrouwen, definiëren als
komplete menselijke wezens, en niet meer als rol in het
leven van een man, als bediende van de familie waar al-

leen de man en zijn leven telt.

HIJ HELPT ME...
Men moet eerst opmerken dat ik geluk heb: mijn man
helpt me goed bij het huishouden en met de kinderen.
Hij kan koken, luiers wisselen, het huis opruimen en de
papfles geven. Maar het is juist daar dat het probleem zit:
hij helpt me. Het fs zijn werk niet: hij moet geld verdienen en zelfs indien ik dat ook doe, heeft dat geen waarde, Ik werk om me te amuseren, omdat ik het graag wil.
Hij doet het omdat het zijn plicht is; hij is verantwoordelijk voor zijn gezin. En wanneer hij me wel wil helpen
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met de vaat is dat niet omdat ik mijn tijd zou kunnen
verspelen met het lezen van een roman of naar een film
te gaan kijken: nee, het is opdat ik zou kunnen werken.

En ik, klein kind, verstop een goed boek onder ernstig
werk omdat ik mijnheer hoor aankomen.

Vlug, doen als-

of ik werk.
Het helpt niks er beschaamd over te zijn: wat zou moeten gebeuren is dat de verantwoordelijkheden zouden gedeeld worden {: huishouden, geld, kinderen) Dan zal hij,
wanneer hij zich even verantwoordelijk voelt voor het
huishouden, me niet meer helpen met de vaat, maar hij
zal zijn deel van het werk doen.

WANNEER HIJ TĲD HEEFT!
Hij zegt dat hij feminist is. Hij doet de vaat, houdt zich
met de kinderen bezig, moedigt zijn vrouw aan buitenhuis te werken. Hij doet de vaat echter wanneer hij tijd
heeft, houdt zich bezig met de kinderen wanneer hij
klaar is met zijn werk en geen vergadering heeft. Zij doet

de vaat zelf als ze een artikel moet schrijven en brengt de
zaterdagnamiddagen in stad door om Kleren voor de kinderen te kopen in plaats van naar haar vergadering te
gaan. Hij leest de krant, gooit hem weg. Zij raapt hem
op, leest er {slechts enkele lijnen) in omdat ze de was
naar de wasserij moet brengen! Zij organiseert het werk,
stelt lijsten op, naait knopen op het laatste ogenblik aan,
brengt de kleren naar de nieuwkuis, denkt eraan een villa
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te huren voor de vakantie, trekt haar plan met de elektrieker.
Hij helpt in het huishouden — als hij tijd heeft, wat trouwens dikwijls gebeurt. Hij is vriendelijk. Hij begrijpt de
vrouwen. De zijne werkt half-time. Hij is overtuigd dat
hij een echte feminist is.

Zolang het werk van de vrouwen beschouwd zal worden
als tijdverdrijf of als aanvulling zullen de verantwoorde-

lijkheden niet echt verdeeld worden.

WAT ZOU MEN ZONDER HEM DOEN?
Hij verwijt me dat ìk de frigo nooit kuis.
Gelukkig is hij er {zegt hij): want wat zou er anders van
ons geworden?
Dank zij hem is de frigo nog in goede staat en verbruiken
wij niet té veel elektriciteit,
Zijn werk bestaat dus uit het volgende:

's avonds drukt hij op een knopje en dan begint het ijs te

ontdooien.

De volgende morgen vind ik een plas vies, vuil water in
de keuken. Ik maak me kwaad: ik heb geen lust om te
dweilen. Hij zou nooit op het idee komen te dweilen
want dat is mijn taak. Ik verwijt hem dat hij zijn werk
niet tot het einde volbrengt: hij maakt zich kwaad, roept
dat hij mijn gezaag beu is, slaat de deur achter zich dicht,
vertrekt met een gierende motor en knarsende wielen
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(fist lijk in de cinema!) naar god weet ik waar.
Ik kan echter niet in de wagen stappen ats ik het beu ben:
de kinderen zijn er die zich met schrik afvragen wat er

aan het gebeuren is.
Het ergste van alles is het gevoel een gevangen rat te zijn
in een huis met eeuwig dezelfde problemen en zorgen:
het huishouden doen, de kinderen verzorgen en geen en-

kel middel bestaat er om er nu ook eens uit te trekken.
Ik weet wel dat hij terug zal komen: we houden van elkaar en dit is maar een klein nezietje. Straks komt hij
rustig weer naar huis. Ik zit hier echter mijn koleire op
te kroppen en ook straks zal ik niet rustig zijn.
Moest ik nu eens op een dag 't aftrappen? Maar ja, een
moeder doet dat niet! Tenminste, dat zegt men, op een

goeie dag zal ik ook de deur dichtslaan en er een paar
uurtjes onderuit trekken en dan zal HIJ met de rotzooi
blijven zitten.

Het was slechts een klein ruzietje… het is echter sprekend voor de manier waarop de man zijn rol in het gezin
beschouwt. Omdat men hem geleerd heeft dat zijn maat-

schappelijke rol zich voornamelijk buitenshuis afspeelt,

vindt hij dat zijn hulp thuis een lukse is. Hij helpt maar

neemt geen verantwoordelijkheden op: het is een spel
dat hij speelt of een lieve attentie. Hij trapt het af als hij

het beu is: als de kinderen té veel lawaai maken of als de
vrouw een beetje té zenuwachtig is.
Hij heeft het gevoel aan de huiselijke taken een belangrijk
stuk te helpen omdat hij (misschien) de frigo laatont-”
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vriezen, het licht in de gang uitdoet en soms ook wel het

mazoutniveau in de tank kontroleert.
Hij heeft het gevoel deelachtig te zijn aan de opvoeding

van de kinderen omdat hij soms wel met de kleine gaat
wandelen of eens naar de lessen luistert. Wij zijn natuur-

lijk zeer dankbaar voor deze hulp op voorwaarde echter
dat men ons niet komt verklaren dat dit een takenverdeing is of een verdeling van de verantwoordelijkheden.

OP HET EINDE VAN DE DAG BEGINT DE DAG.
Ik kom thuis. Het is laat. Ik hang mijn jas op. Ík zet wa
ter op om me te wassen, Ík kruid het eten dat ik gisteren
klaarmaakte voor vandaag en begin het eten van morgen
reeds klaar te maken terwijl ik ook eens kijk of de kinderen hun schoolwerk hebben klaargemaakt en hun lessen
wel kennen. Na dat eten we. Ik doe dan de afwas, zet alles op orde en dweil (soms helpen mijn man en mijn kinderen en zij schillen ook wel de aardappelen). Na dat was
ik nog een beetje en ga slapen. Morgen moet ik om 5 h 20
opstaan. Het is nu 22 h 30.
Dit alles is niet zo erg want ik heb een zeer goede man.
Verschrikkelijk is het als men een man heeft die drinkt.

die op de paarden wedt of achter de vrouwen loopt. Verschrikkelijk is het ook als de man dopt.
Een werkelijke verdeling vraagt dat iedereen een werke37
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deel van het werk op zich zou nemen. Er zijn koppels
zo leven ofwel omdat ze alles samen doen ofwel omze de taken verdelen: de een kontroleert het werk
de kinderen terwijl de andere het eten klaarmaakt;

de een houdt zich bezig met de keuken (aankopen van

eten, klaar maken enz), de andere doet de was en kuist

het huis.
Als een vrouw werkt is een dergelijke takenverdeling
normaal en enkel de meest normale rechtvaardigheid,

wat niet wil zeggen dat deze takenverdeling veel wordt
toegepast. Mannen die thuis niet alleen helpen, maar ook

een deel van de huiselijke verantwoordelijkheden op zich
nemen zijn echter nog uitzonderingen en hebben heel

wat moeilijkheden hun standpunt te doen aanvaarden
door hun werkgenoten. Zij zijn nochtans de pioniers van

de nieuwe wereld die een wereld zal zijn van rechtvaardigheid en solidariteit, een wereld dus waar de uitbuiting
en de verdrukking van de mens (man en vrouw) door de
mens niet meer de maatstaf zal zijn van sukses.

EEN MAN VOOR MIJ ?
Als ik naar de universiteit ga is dat niet alleen voor jullie,
Heren Studenten. Ik wil niet, telkens ik een van jullie
zie, geobsedeerd zijn door de gedachte “zou dat een man
voor mij zijn?” Ik wil ontdekken wat ik van. mijn leven
kan maken, mezelf bepalen en me niet in jullie armen
werpen om jullie mening over alles te vragen. Ik zie te-
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veel zusters die verzaken aan wat ze zouden kunnen,
geen eigen interessesfeer zoeken, alleen maar op een huwelijk wachten, zover gedreven door hun opvoeding.
Vaor jullie is mijn onafhankelijkheid echter abnormaal.
Waarom heb ik geen vriendje alhoewel er genoeg gelegenheden zijn? Je kan me zomaar niet het meisje van deze
of gene noemen en dat schijnt nogal op jullie maag te
liggen. Jullie zijn toch zo bereid om me te ontdoen van
mijn “kompleksen” maar wie is het meest gekomplekseerd?
Kunnen jullie dan niet verstaan dat ik eenvoudigweg geen
zin heb in jullie, in jullie zelfgenoegzaamheid en in jullie
veroveraarsgemoed?
De jagersinstinkten komen op, er worden weddingschappen afgesloten over WIE mij zal ontmaagden, er worden
statistieken opgemaakt van mijn liefdes.

Er is hier geen sprake van liefde maar van verovering. Begrijpen jullie dan niet dat hoe meer jullie dat spel spelen
hoe minder kans jullie hebben mij te “krijgen”?

DE POLITIEK VAN HET MINSTE KWAAD.
- Ik zou graag verder studeren,
“Het beste, zegt moeder, is een mooi vrouwelijk beroep

te leren: kapster of verpleegster ofwel een goed plaatsje
in een postkantoor te bemachtigen. Alsjje dan, per ongeluk, miet getrouwd moest geraken kan je toch je plan
trekken.
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- Als ik een
uitoefenen
- Dat hangt
Ze hebben

beroep
als ik
er van
liever

geleerd heb kan ik dat toch blijven
getrouwd ben?
af. Vele mannen houden daar niet aan.
hun vrouw thuis. Jijzelf zal zin hebben

te doen wat hij wil.
- En als ik mijn beroep graag doe?
- Hecht je niet teveel aan wat je graag hebt. Bereid je liever voor op graag te doen wat je man graag zal doen.

Zoniet zal je veel lijden.
Tot wat lijdt de angst veel te lijden?
HET MEISJE DAT NIET ONMIDDELLIJK
EEN MAN VINDT.
Ik behoorde tot de generatie die men geleerd heeft dub
bel te teven: als jong meisje van een gegoede familie en
als studente in de wijsbegeerte.
Als jong meisje omdat mijn ouders mij niet beschouwden
als een zelfstandig persoon maar als echtgenote en moeder in spe die slechts echt zou beginnen leven als een vertegenwoordiger van het andere geslacht mij uit de onzekere toestand zou halen waarin ongehuwde vrouwen tot
hun dood rondzwerven.
De herinnering een stuk vee geweest te zijn op een markt
waar de kopers mij lange tijd niet bekeken ondanks alle
inspanningen van mijn verzorgers maakte mij gedurende
jaren tegelijkertijd nijdig en nederig tegen de mannen.
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(Benoîte Groult: “La part des choses’”)

WAAROM HUWEN ?
Ik werk alle dagen van 7 tot 16 h vanaf mijn 15 jaar.
Mijn ouders hebben mijn loon nodig.

De overuren mag ik houden. Zo heb ik een 1000 tor
2000 f per maand: daarmee kan ik kleren kopen en uitgaan met mijn vrienden.

Ik heb geen seksuele betrekkingen “onder de gordel”:
“verboden toegang”. De mannen begrijpen dat wel.
Als ik huw zal dat met een ernstige vent zijn, werkzaam,
geen drinker, geen uitgaander.
Vele jongeren dromen van een vrijer leven maar weten
niet hoe hun vrijheid te gebruiken. Zeer dikwijls betekant het huwelijk voor de jongeren seks zonder risiko’s

en onafhankelijkheid tegenover de ouders. Indien seksueel leven en onafhankelijkheid voor het huwelijk bestonden zouden we meer tijd hebben en ervaring om een huwelijkspartner te kiezen waarmee onze kansen op een
gelukkig leven aanzienlijk zouden vermeerderen.

WIJ WILLEN ONS TONEN ZOALS WE ZIJN.
- Waarom zeg je altijd: “zeg dat niet” of “doe dat niet”?
- Omdat een vrouw zich niet toont zoals ze is.
4}

Je weet wel dat een meisje zich verbergt om te wateren,
ze verbergt ook vieze dingen die elke maand gebeuren;

als je vrouw zal zijn zal je je moeten parfumeren, je opmaken, je haar verven, een keurslijf aantrekken, je wenkbrauwen ontharen… Een vrouw toont zich niet zoals ze

is,
- En als ík dat toch doe?
- Dan zal je geen man vinden.

‘ En tonen de mannen zich dan niet zoals ze zijn?
«Ja, maar zij mogen dat doen! Zij kiezen ons, wij moeten alleen maar bevallig zijn, al moeten we daarvoor

liegen en ons waar uiterlijk verbergen.
Wat die moeder zegt is de waarheid. Als ze wil dat haar

dochter “slaagt” dat ze een plaats heeft, dat ze trouwt,
dan moet ze ze zo opvoeden.

Dat zal nochtans moeten veranderen.
Wij zullen van de mannen houden zoals ze zijn.
Als zij van ons houden zoals wij zijn dan zal het leven
minder dwaas en vermoeiend zijn voor hen en voor ons!
ONS “IMAGE” AFWERPEN.
Alle meisjes hebben kunnen zien ‘hoe weinig de jongens
het op prijs stelden te moeten onderdoen voor een meisje: in spel zowel als in eksamen (als we betere resultaten

halen hebben we onze “charme” gebruikt; de leraars verleid). Ze hebben niet graag dat de meisjes meer spreken
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dan zij, groepen leiden, initiatieven nemen, het laatste

woord hebben. Wij zijn gekonditionneerd om hen te behagen, om te trachten een echtgenoot te vinden. Zo erg
zelfs dat, om ze zelfs niet onbewust te misnoegen, we
oppervlakkige maniertjes aannemen, we onszelf niet bevestigen, we ze trachten te “strikken” door hun eigenwaan te vleien, door lekkere etentjes klaar te maken,

door hun kieinste verlangens te bespieden. Door onze

houding bereiden we onszelf een leven voor dat beantwoordt aan dat van onze voorouders.
Maar we hebben de indruk in een raderwerk te zitten

waar geen ontkomen aan is. De meeste meisjes handelen
zo en de jongens verwachten het van ons. Het is zeer
moeilijk zijn gedragingen te veranderen. Het is niet plezierig in het begin door de jongens bespot te worden als
vrouw die de broek draagt. Men kan niet alleen anders
gaan handelen, dan wordt men een uitzondering, een
vrouw die “niet als de andere vrouwen” is.

Het beeld dat men zich van de vrouw maakt moet veranderen, maar ideeën veranderen niet vanzelf.
Wij moeten allen door onze handelingen, onze gedragings-

wijze anders zijn dan de traditionele vrouw die passief is
en graag gedomineerd wordt.

Wij moeten het beeld van de vrouw dat ons opgedrongen
wordt weigeren.
Dat zal niet op één dag gebeuren maar we moeten er allen aan beginnen, gesteund door onze solidariteit. Niet
in woorden maar in daden, zeer eenvoudig.
- wij moeten weigeren gans ons leven in dienst te stellen
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van het huwelijk, in onze beroepskeuze, onze bezigheden, onze

interesses

- wij moeten initiatieven nemen, verantwoordelijkheden,

onze gedachten durven zeggen, kunnen tegenspreken
wij moeten weigeren als lustobjekt beschouwd te wor-

den in funktie van ons uiterlijk. Laten we het spel van
de jongens niet meespelen door ons alleen te laten
waarderen voor ons uiterlijk. Laten wij onszelf blijven
en ons zo doen aanvaarden. Wij moeten ons doen aan-

vaarden zoals we zijn, geen tustobjekt maar een echte

vrouw, met onze gedachten, onze seksuele verlangens,

onze betrachtingen. Laten we weigeren altijd “gekozen” te worden. Hoe? Door ons zelf te kiezen! De passiviteit die men ons ingeprent heeft moet tot het verleden behoren. Als we gaan dromen laten we dan weigeren te wachten op de “uitnodiging” van de jongens
die als scheidsrechters ons uiterlijk keuren. Laat ons

ook het initiatief nemen, laat ons ook kiezen, alleen

dansen of in groep. Als een jongen ons aantrekkelijk

lijkt laat ons dan alle geraffineerde middeltjes aan de
dijk zetten om hem zover te krijgen ons te vragen,
denkend dat de beslissing van hem komen moet.
De jongens zijn evengoed vervormd door hun opvoeding. Wij moeten niet bang zijn ze te schokken door
onszelf te bevestigen. Hun dominerende en beschermende houding zal slechts kunnen veranderen als wij

zullen tonen dat we niet passief zijn, dat we maling hebben aan hun “bescherming”, dat we weten wat we willen, dat wij ook de eerste stap Kunnen doen.
â4á

DE LICHAMELIJKE LIEFDE.
Wanneer de eerste maandstonden verschijnen, wanneer
het lichaam begint te veranderen zijn we verbaasd. Soms
zijn we zelfs droevig, angstig tegenover het vrouwzijn.
We vragen ons af: is het aangenaam een vrouw te zijn?
Zal ik me nog amuseren? Zijn de maandstonden niet
vies?
Natuurlijk is het prettig een vrouw te zijn. Prettig en
root,

De borsten van een vrouw Zijn mooi, of ze nu rond of

puntig zijn, klein of groot. Er bestaat geen ideale maat
voor de borst, noch voor de heupen, noch voor gans het
lichaam, wat de vrouwenbladen en dwaze schoonheids-

wedstrijden ook beweren.

Een lichaam van vijfti jen, van twintig, van dertig, veertig
of vijftig jaar is mooi: het is levend.
Wat zo fijn is is dat je lichaam het jouwe is, je eigendom
en van niemand anders. De maandstonden zijn geen
ziekte, geen ongeluk, geen schande, ze betekenen dat je
lichaam goed werkt, dat het goed georganiseerd is.

Men moet van zijn lichaam houden zoals het is. Het is
dwaas te dromen van een ander lichaam zoals het “ideale” en levensloze van de reklamefoto’s voor beha’s en
korsetten.
Om van zijn lichaam te houden moet men het bekijken,
aanraken. Vroeger beweerde men dat het “zondig’’ was
zichzelf naakt te bekijken of, nog erger, zijn eigen
lichaam te betasten. Dat is onzin. ledereen weet graag
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hoe zijn lichaam is en om dat te weten moet men zichzelf bekijken en betasten.
Soms is het plezierig zich aan te raken, alsof het iemand
anders was die het deed: dat kan geen kwaad; zo leert
men zichzelf beter kennen en weet men wat aangenaam
is en wat niet. Dat is heel belangrijk om later het leven
prettig te maken voor zichzelf en de anderen.
Als men van iemand anders houdt wil men die persoon
aanraken, strelen. Eerst raakt men een hand aan, dan
een arm en dan wil men het ganse lichaam strelen; dat is
zeer aangenaam, vooral als de andere hetzelfde plezier
ervaart.
In de meeste gevallen willen de vrouwen mannen strelen
en door hen gestreeld worden. Het is opwindend omdat
ze zo verschillend zijn. Het is misschien een beetje vreemd
in het begin maar daarna hebben ze de indruk elkaar
goed aan te vullen; dan zegt men dat men voor elkaar ge-

maakt is! Dat is waar als het plezier wederzijds is; anders

is het bedrog, niemand is voorbestemd om de slaaf van
iemand anders te zijn.
Het gebeurt ook dat vrouwen andere vrouwen willen
strelen. Er zijn er ook die willen veranderen: nu eens
vrijen met mannen en dan weer met vrouwen.
Gewoonlijk worden deze vrouwen misprezen, men
noemt ze abnormaal. Daar is geen enkele reden toe. Als
ze genieten en doen genieten is er daar niet abnormaals
aan. Men heeft het recht niet een vrouw te veroordelen
die genot geeft aan een andere vrouw. Het is niet orndat

te geen kinderen kunnen verwekken dat ze kwaad doen.
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De vrouwen die vrijen met mannen zijn verplicht op te
passen om niet veel kinderen te verwekken en dat vindt
men niet slecht.
Als twee personen samen gelukkig zijn, als ze mekaar
doen genieten en zo mekaar helpen te leven, kan men ze
niet veroordelen noch ze hoe dan ook beoordelen.
Er bestaan verschillende manieren om lief te hebben.
WIJ WILLEN IN ALLE VRIJHEID LIEFHEBBEN.
De taal van het lichaam is al te lang verboden geweest.
Men is ze vergeten of doet alsof ze niet bestaat.
Het lichaam van de vrouw wordt beschouwd als een
voorwerp dat zijzelf niet kent en dat ze, blindelings,
schenkt aan haar lief, aan haar echtgenoot.
In onze tijd is alles omgekeerd: men spreekt nog slechts
over genot ten alle koste, technieken van de lichamelijke
liefde enz.
Wij, vrouwen, zijn noch seksobjekten voor het genot van
de mannen, noch klanten voor erotische gadgets.
Wij willen in alle vrijheid liefhebben.
Met hart en lichaam, volgens onze eigen vrije wil en met

behulp van onze eigen vrije verbeelding,

Wij zullen de vrijheid en de verbeelding van de liefde
hebben.

Wij zullen er voor vechten!
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IS DE LIEFDE OORLOG?
- Waarom moet ik altijd met mijn broer uitgaan?
- Opdat hij je zou beschermen.
- Maar waarom moet hij me dan verbergen?
- Omdat de andere jongens je zullen aanvallen.
Vrijen vaor een jongen is gelijk aan oorlogje spelen. Wat

dan met de liefde?
Als een jongen vrijt betekent dat voor hem als veroveraar
binnendringen in een land dat soms vijandig is, maar dat

hij onderwerpt om ervan te genieten. Dat wordt hem van
kleinsaf geleerd. Zijn spel is altijd een aanval. Zelfs als hij
het niet graag speelt wordt hij ertoe verplicht anders,
zegt men, zal hij geen man zijn. Het spel bestaat erin de
meisjes aan te vallen of ze te verdedigen tegen de aanvallen van de anderen.
In de vrouwenbladen leert men ons aantrekkelijk te zijn,
zacht, beschikbaar, sexy, enzovoort. Als we daaraan niet
kunnen voldoen zijn we — naar hun mening — frigide
(dit is koel, onontvankelijk voor genot, aftands, niet te
beroeren enz).

Uit angst frigide te zijn spelen vele meisjes komedie.
Dat schept een situatie waar liefde en genot ver te zoeken zijn. Ook de man is gevangen in het model “mannelijk-vrouwelijk”’ dat we met de moedermelk inzuigen.
Als we durven zeggen dat iets niet in orde is of dat hij
bepaalde dingen beter niet en andere beter wel zou doen
is hij gekwetst in zijn mannelijke trots.
Om hem die trots te laten, zwijgen wij of doen alsof.
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Wij willen dat misverstand opheffen.
Liefde is geen oorlog.
De dialoog stopt niet aan de voet van het bed.

WIJ ZIJN ALTIJD VERPLICHT TE LIEGEN.
Als we geen zin hebben om te vrijen fantaseren wij: “ik
heb buikpijn, ik ben moe”. Ofwel sturen we hem naar
bed: “ik kom onmiddellijk” en we wachten tot hij slaapt.
Of nog: we doen alsof we slapen, we kruipen tussen de
lakens gepantserd in een dikke pyjama met broekje en
beha, of besmeren ons gelaat met juist zoveel “crême”
als nodig om hem te ontmoedigen.

Ofwel liegen… Ofwel zich laten doen…
“Als het dan toch moet gebeuren dan in godsnaam snel!
Nu en dan een zucht en zo krijgen ze dan toch de indruk
dat we het graag hebben
… ”
Soms verspreken we ons
Het gebeurt dat terwijl hij ons “bevrijt” we aan iets anders denken en zónder het te willen hardop zeggen “de
schoenen van de jongste moeten naar de schoenmaker”
of “in het salon zouden nieuwe gordijnen moeten ko-

men”. Dan trekt hij zich terug en is heel kwaad, als hij

van ons houdt tenminste! Anders gaat hij verder en trekt
het zich niet aan want we zijn voor hen een machine die
— gratis — zijn lusten voldoet: “in dat geval kan je het
best aftrappen”.
Ons verplichten te vrijen als we geen zin hebben is ons
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verkrachten,

LIEFDE IS MANNENWERK.
Men heeft ons geleerd dat wat de liefde betreft de man
al het werk doet. Wij moeten wachten, aanvaarden, ont-

vangen.

Toen ze voor de eerste keer met haar man vrijde vond ze
dat heel prettig, hij had iets gedaan waar zij heel veel genot aan had. Zij heeft hem toen gevraagd te herbeginnen
waarop hij bars antwoordde: “hoer, ga je gat met koud
water wassen ”.
Met mijn man had ik ongeveer dezelfde ervaring. We kenden elkaar drie jaar toen we trouwden. Voordien was ik
ook nog met andere mannen geweest, daar is niets slechts

aan. Met hem voelde ik niets. Ik dacht: eens dat we samen gaan zal het wel vanzelf gaan, dan zijn we samen en
leren we het wel. Bepaalde dag heb ik een aantal zaken
willen doen en toen heeft hij me teruggedtuwd verontwaardigd zeggend “zeg, voor wie neem Jij je wel?”

Het was gedaan. Beëindigd. Niets in feite. De “daad”,
Het “vrijen”. Ik kom seffens in je en dan is het gedaan.
Geen lief woord. Geen gestreel. Niets, Niets, Niets.
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WAT IS HET VERSCHIL ?
Men zegt ons dat zij dat nodig hebben.
Wij, wij hebben dat in het geheel niet nodig.

Wanneer zij met verschillende meisjes naar bed gaan is
het maar omdat zij heel mannelijk zijn en dat noemt
men dan een “kwaliteit”.

Als wij met verschillende mannen naar bed gaan, noemt
men ons hoeren en dat is een “gebrek”.
Zij mogen hun “goesting” tonen.
Wij mogen onze “verlangens” verstoppen uitgezonderd
in het echtelijk bed natuurlijk maar dan is het nog maar
toegelaten op het uur en op de manier die zij wensen.
is het wetenschappelijk bewezen dat een vrouw enkel
lust heeft om te vrijen als men er haar toe dwingt? als
het bevolen is?

WIJ ZIJN NIET FRIGIDE. WIJ ZIJN NIET KOEL.
Waarom moeten wij beschaamd zijn?
Om er lust in te hebben moet het ons aanstaan. Wij moeten zeggen wat ons aanstaat. Handelen zoals wij het wen-

sen. Ons tonen zoals
we werkelijk zijn. We moeten hen
doen begrijpen dat liefde een spel
is dat men met twee

speelt en dat men met twee wint.
Onze seksualiteit is niet dezelfde als die van de mannen.

Zij is even sterk, even goed, even gezond, even prettig en
even normaal.
'
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DE SEKSUELE VERDRUKKING.
Vanaf onze jeugd ondergaan wij een seksuele verdrukking. Men zegt ons:
- masturbatie (zelfbevrediging) is slecht. (Hoewel ze ons

ons lichaam leert kennen.)
„seks voor het huwelijk
als je een voldoende en
tijdens de adolescentie
even natuurlijk zijn als

is verkeerd. Je kan pas trouwen
zeker inkomen hebt. (Alhoewel
onze verlangens ook bestaan en
de nood aan eten, drinken en

slapen}

Vrijen met iemand onder de 21 wordt beschouwd als
verleiding van minderjarigen.
De jongeren die van elkaar houden weten niet waar te
gaan.
Onze maatschappij maakt door deze seksuele verdrukking abnormalen:
- echte abnormaten die kinderen verkrachten of doden
uit jaloezie.
- de anderen: alle “onvolledige” mannen die kompensatie zoeken in de zucht naar macht en oorlog, al degenen
die zeer diepe schuldgevoelens koesteren en de slaven
of “goede onderdanen" worden waar de leiders van
dromen.
De seksualiteit is de hoeksteen van het geluk en de goede
overeenkomst van het koppel. Haar bloei is onontbeerlijk
om een maatschappij van vrije mensen te maken.
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HET OUDSTE BEROEP TER WERELD
Zo hridt de “deftige” naam van de prostitutie Men maakt
er een fataliteit van, iets dat er bij hoort, een soort keerzijde van de medalje. De goede kant is dan de getrouwde.
trouwe, kalme. zedige, bijna maagdelijke vrouw De keer
zijde, de verloren vrouw, onzedig, bereid tot alles voor

een beetje geld. De maatschappij klasseert de vrouwen in
twee kategorieên: de zuiveren en de vnzuiveren. de goede engeltjes en de slechte (gevallen) dumvels. Door de
vrouwen zo te scheiden. wordt het evenwicht en de orde
van de maatschappij gehandhaafd. Wat de man met vand:
bij zijn “wettige” echtgenote kan hij vinden mn een “huis
van plezier" (in een hoerekot). zo wordt aan alles voldaan zonder ooit de struktuur van de maatschapptj aan
te tasten.

Wij weigeren deze orde die rust op verdeling. Alle vrouwen moeten geëerbiedigd worden: men kan ze met kete

nen, noch in het huwelijk noch in de prostitutie
“Besmeur geen eerlijke vader” zegt de rechter met een
blik van minachting tot een prostituêe die hij aan het
ondervragen ís.
Wat hij schijnt te vergeten is:

1. dat de “klanten” dikwijls ook “eerlijke vaders” zijn

2. zonder “klanten” geen prostitutie.
De maatschappij maakt talloze gekomplekseerden door
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de opvoeding die seks als zondig beschouwt. En dan zouden de vrouwen hun teven moeten opofferen om deze te
voldoen!
In de meeste gevallen gaat men over tot prostitutie omdat er geen andere mogelijkheid meer is; geen beroep,
geen logies, een kind dat opgevoed moet worden of gedwongen door een man.
De vrouw die zich prostitueert ondergaat de wet van de
sterkste: die van de man.
Wij weigeren die wet.
Wij denken dat als man en vrouw de seksualiteit niet
meer zouden beschouwen als een gevecht met ongelijke
kansen maar als een harmonische uitwisseling, de prosti-

tutie overbodig zou zijn evenals de sex-shops, de porno-

grafische films enz
Laat ons vrij vrijen.

IK BEN GEEN DOOS OF EEN POTJE
(MET EEN DEKSELTJE)!
» Ben je nog maagd? Deze vraag aan een jongen stellen
klinkt al een beetje eigenaardig… als hij dan nog ja antwoordt glimlacht men… ‘Is dat echt een man?” (“Een

echte man?”). Want het is vanzelfsprekend dat elke

man die echt wil altijd een vrouwenlichaam ter zijner
beschikking kan hebben…

Gaan we ons nog lang laten doen?

» Ben je maagd? vraagt men meestal aan een meisje. Men
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richt zich dan niet tot het meisje zelf, noch tot haar
smaak, levenswijze of seksualiteit, maar tot haar
lichaam. Men zou even goed kunnen vragen:

- Heb je je dekseltje nog?
Als het om trouwen gaat, zegt de man: “Ik zou liever
het deksel zelf doen springen…” of “Ik ga mij geen

tweedehandswagentje kopen.” Dit herinnert er aan dat

het meisje als voorwerp wordt beschouwd: potje, doos
of auto en om dat voorwerp goed in handen te hebben
is mer er maar best de eerste eigenaar van.

Wanneer voorhuwelijkse relaties moeten gerechtvaardigd
worden, zegt men: “Je koopt toch geen kat in een zak”,

dit wil dan zeggen “ik wil zien of dit voorwerp me be-

valt”’. Zo zegt men ook: “Je koopt geen wagen zonder
hem eerst te proberen’.
Voor een gelegenheidsrelatie zal men zeggen: “Ik kan
net zo goed in een opgemaakt bed kruipen…” Wat dan
wil zeggen “Ik draag geen verantwoordelijkheid. ik kom
en ga, ongezien en ongekend…”

Maagd zijn of niet heeft geen belang.
Wat belang heeft is zijn partner kiezen,

En ook niet zwanger worden van de eerste keer.
OM MEESTER TE ZIJN VAN ZIJN LICHAAM
MOET MEN HET KENNEN,

De vrouwelijke geslachtsorganen zijn.

- twee kleine ovale kliertjes, zo groot als noten; de eier55

stokken tin het latijn: ovaria), ze bevatten duizenden
niet ontwikkelde graantjes: de eitjes Gn het latijn: ovula}
een zakje zo groot als een peer: de baarmoeder (in het
latijn uterus), in dit zeer rekbare zakje ontwikkelt zich
de baby tijdens de zwangerschap
«tussen de baarmoeder en de eierstokken: twee kanaaltjes
de eterleiders (latijn: tuba Fallopus)
- de baarmoeder loopt verder in de vagina en deze laatste
eindigt in de vulva. Tijdens het vrijen wordt het mannehijk geslachtsdeel, de penis, in de vagina geduwd.
vooraan de vulva, iets hoger dan de opening, bevindt
zich de kittelaar (latijn: clitoris), een klein orgaantje
dat tijdens het vrijen stijf wordt en aangename gevoelens verwekt als het gestreeld wordt.
‚de opening (vulva) en de kittelaar zijn beschermd door
twee paar huidplooien die men met een verkeerde naam
de schaamlippen noemt: er is daar helernaal geen
schaamte aan verbonden.
Die organen leven en doorlopen een regelmatige cyclus,
zoals seizoenen die iedere maand zouden terugkeren. Om
beurt laten de eierstokken iedere maand een eitje vallen
tm het kanaaltje Dre eitjes zijn nauwelijks groter dan een
speldekop Ongeveer op dat ogenblik en twaalf uur daarna is de vrouw vruchtbaar,
Als het eitje in een kanaaltje gevallen is gaat het verder
naar de baarmoeder De baarmoeder bereidt zich voor op
een mogelijke zwangerschap en vormt een soort slijm.
Als het eitje niet bevrucht wordt, wordt het na ongeveer
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14 dagen uit het lichaam gestoten samen met de slijmen
van de baarmoeder: dat zijn de maandstonden.
DE OGINO BABIES.
Volstaat het gedurende 12 uur per maand niet te vrijen
om geen kinderen te hebben? Neen! Eerst en vooral

moet men rekening houden met de leefduur van de sper-

matozoiïden (bevruchtingscellen die het grootste deel van

het mannelijk sperma vormen). Deze leven 2 à 5 dagen.
Vervolgens is het onmogelijk de datum van ovulatie (het
losmaken van het eitje) te bepalen. Sommigen raden aan
niet te vrijen gedurende zoveel of zoveel dagen. Er bestaat een methode gebaseerd op de lichaamstemperatuur
en een die men de Ogino methode noemt. Noch de een

noch de andere zijn zeker en velen onder ons zijn onver-

wachte “Ogino-babies”’.

EEN VROUW IS ZEKER
1. tijdens de maandstonden
2. enkele dagen ervoor. Maar. opgelet! de cyclus is niet
altijd zeker. Vertrouw er liever niet op als je (nog)
geen kinderen (meer) wil!
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VRIJEN OF KINDEREN KRIJGEN 7
Twee mensen die van elkaar houden verenigen zich lichamelijk, dat is de natuurlijke bekrachting van een wederzijdse tederheid, Uit deze daad kan echter een kind voorkomen, wat niet altijd gewenst is. De geboorte van een
kind is belangrijk voor het kind zelf, de ouders en de
maatschappij. Veel te dikwijls is die geboorte afhankelijk
van het toeval. Er bestaan zekere en onschadelijke middelen om dat te voorkomen, maar veel vrouwen gebrui-

ken die niet. Ofwel omdat ze ze niet kennen, ofwel omdat ze angst hebben. Het is toch niet zo erg de pil te
nemen of een diafragma te plaatsen. Men kan eenvoudigweg naar de dokter gaan om met hem te zien welk mid-

del het beste past. Wees maar niet bang, de vrouw van de
dokter gebruikt dat ook.
Als je niet naar een dokter durft gaan kan je beter terecht in een centrum voor familieplanning, die zijn daarin gespecializeerd (zie lijst).
Wij kunnen zwangerschap voorkomen door:
Î. de pil: is de zekerste methode maar je mag niet ver-

geten ze elke dag te nemen. Er is allerhande flauwekul

verteld over de pil, waarschijnlijk om het gebruik van dit
100 procent zekere middel te remmen.

- de pil verwekt geen kanker
- Í zwangerschap is
ziekte) als 13 jaar
„sinds meer dan 10
ren dat abnormaal
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even gevaarlijk voor tromboses (hartde pil te nemen
jaar is er nog geen enkel kind gebowas omdat de moeder de pil nam

- hoofdpijn of andere stoornissen zijn het gevolg van een
te sterke pil, vraag je dokter een minder sterke
Prijs per maand: ongeveer 90 f. Met tussenkomst van de
ziekenkas 50 f.
2. Het spiraaltje door de geneesheer geplaatst in de baarmoeder, minder zeker dan de pil, maar geen risiko iets te

vergeten. Gevaarloos.
Prijs: 215 f.
3. Het diafragma: rubber schijfje dat de vrouw zelf in
haar vagina plaatst en dat de doorgang van de zaadcellen
naar de baarmoeder verhindert. Moet telkens voor het
vrijen geplaatst worden en ingewreven met sperma - dodende pasta. Zeer doeltreffend als het goed geplaatst
wordt en goed past. Daarom moet voor de aankoop de
dokter geraadpleegd worden.
Prijs: ongeveer 105 f., (wordt vrij verkocht).
4, Het kondoom (kapoot) heeft dezelfde vorm als een
vinger van een handschoen. In rubber, Moet over de
penis in erektie geschoven worden vóór het vrijen.
Prijs: ongeveer 12 f. (wordt vrij verkocht).
Al deze methodes zijn doeltreffend. Onbetrouwbaar zijn
methodes als het uitwassen van de vagina onmiddellijk
na het vrijen, de onderbroken coïtus (coïtus interruptus)
of de periodieke onthouding.

DE STILTE OVER DE CONTRACEPTIE.
De nauwkeurige gegevens die we hier geven zijn verboden
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door de wet. Artikel 383 van het strafwetboek zegt:
wordt gestraft “al wie geschriften, gedrukt of niet tentoonstelt, verkoopt of uitdeelt, die middelen om de bevruchting tegen te gaan bevatten, door het gebruik voor
te staan of inlichtingen te geven over de wijze deze te
bekomen of ze te gebruiken…’”

De kontraceptie (alle middelen om geen kinderen “per
toeval” te maken) wordt slechts getolereerd.
De vrouwen van de burgerij kunnen ze over het algemeen
toepassen zonder problemen:
- hun tijdschriften geven voldoende inlichtingen (zie het
verschil in seksinformatie tussen Avenue of Het Rijk
der Vrouw)
- zij gaan dikwijls naar de dokter en als ze toch zwanger
zijn kunnen ze in alle veiligheid avorteren bij een van

hun vrienden-dokters of tijdens een reisje naar Zwitserland of Engeland.
EEN MEISJE VERTELT.
Ik ben 18 jaar en een half en sinds twee jaar verloofd. Ik

neem de pil maar mijn verloofde houdt ze bij. Wij zien
elkaar alle dagen en zo loop ik niet het gevaar dat mijn
ouders de pillen zouden vinden. Mijn vriendin die mij de
pillen gaf gebruikt ze nu zelf. Ik kan er dus geen meer
krijgen, We zijn bij de dokter gegaan. Hij heeft er mij
geen willen voorschrijven. Hij heeft daarbij een zede-
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preek gehouden om ons uit te leggen dat men zijn geluk
niet voorbereiden kan in een hoerekot of zwijnestal
Drie maand later was ik in verwachting. Mijn toekomst:
ge schoonmoeder heeft me geholpen om “het” weg te
krijgen. Ik had koorts en verloor gedurende lange tijd
zwart bloed. Mijn vader zou me doden moest hij het weten, Het zou nochtans een gelegenheid geweest zijn om te
trouwen. Ik durf niet bij de dokter gaan, Als ik maar met
steriel ben! '!
Als je dokter een zedepreker is en je niet wil hefpen zeg
hem dan “ontplof” en zoek er een andere. Wees gerust.
er zijn er goeie die niet denken dat een dokter hetzelfde
is als een biechtvader of een moralist.
ABORTUS VERBODEN.
Veronderstel dat, ondanks een min of meer goede methode die je min of meer goed gebruikt hebt,je tach in verwachting bent. Alsje geen kind kan hebben, blijft enkel
abortus over. Als een dokter dat doet door een curetage
of afzuiging is dat totaal ongevaarlijk. Maar abortus us in
België verboden.
Àls je geen dokter vindt die het wil doen ondanks het
verbad vraag het dan niet aan om het even wie.
De gevolgen voor je gezondheid zouden erg kunnen zijn.
Weet dat alle drankjes, breinaalden en lavermenten het
eitje niet doen weggaan. Jij riskeert je gezondheid en je
leven. Bij het minste ongeval ga je best naar een hospí61

taal Tien minuten kunnen je leven betekenen. Roep de
300 niet want dan wordt de politie verwittigd en geeft
men je aan. Al deze raadgevingen zouden nutteloos zijn
moest abortus in België toegelaten zijn. Men tolereert
het voor zeldzame gevallen. Door de risiko’s die ze lopen
vragen sommige dokters zeer veel geld, anderen zuilen
het aan een normale prijs doen, het grootste deel weigert.
Sommige buurlanden hebben meer soepele wetten in verband met abortus, sommige vrouwen laten zich daar
avorteren maar dit is zeer duur. Dus, als je rijk bent geen
problemen, anders…
EEN HYPOKRIETE MORAAL TEN DIENSTE VAN
DE RIJKEN.
Wij, het merendeel van de vrouwen, moeten al te dikwijls
beroep doen op onvoldoende bekwame mensen. Wij
avorteren in zeer moeilijke morele en materiële voorwaarden. Met levensgevaar. Het gebeurt zelfs dat we voor
de rechter moeten verschijnen. Omdat we een kind ge-

weigerd hebben durven zij ons berechten. Wij, geavorteerden, zijn 50.000 tot 300.000 per jaar. Zijn wij misdadigsters” Zij die ons aanklagen hebben dikwijls niets

tegen oorlogen, hongersnood, bloedbaden. Als wij ons
laten avorteren berecht men ons. Maar zij die het leven
van arbeiders in gevaar brengen in mijnen en ongezonde

fabrieken, die de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen

niet nemen omdat ze te duur zijn, die het werkritme op62

drijven ondanks het gevaar, die mensen worden niet vervolgd. Die worden dikwijls hoog geacht.
VOLLEDIG KRANKZINNIG.
Mijn gebuur zegt het volgende aan zijn zonen “oorlogen
zijn noodzakelijk. De wereld is immers té klein om 1edereen te voeden; oorlogen zijn de beste oplossing om

het té veel aan bevolking uit de weg te ruimen. we zou

den anders met veel té veeel zijn”.
Dezelfde vent die buiten een vrouw ook nag vijf kinde

ren heeft verklaart over hen die voorstanders van vrije
abortus zijn: “Het zijn moordenaars, mensen zonder moraal; zij zijn tégen alle natuurwetten”

KINDEREN IN OM 'T EVEN WELKE
OMSTANDIGHEID ° °°
Abortus straffen komt er op neer dat men de slachtoffers

(dit zijn de vrouwen) van een bepaalde politiek straft in
plaats van de verantwoordelijken ervan aan te vallen

Het is oneerlijk vrouwen te verplichten kinderen op de
wereld te brengen in om ’t even welke omstandigheid.
Deze omstandigheden heten onder andere té kleine woningen, eigenaars die geen kinderen willen in de huizen
die ze verhuren, onzekerheid over de werkgelegenheid,

gebrek aan kinderkribben en speelterreinen, aan scholen
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én aan studiebeurzen. Het is oneerlijk te beweren een
degelijke familiale politiek te voeren als men terzelfdertijd levensvoorwaarden aanvaardt die een aantal koppels
in de onmogelijkheid stellen kinderen te hebben.
DE VRIJHEID KINDEREN OP DE WERELD
TE BRENGEN.
Belgische politiekers (mannen) stellen voor abortus in bepaalde omstandigheden toe te laten. Dit voorstel brengt
geen enkele werkelijke oplossing aan het probleem aangerien de mteindelijke beslissing bij de geneesheer zou lig-

gen De vrouw, en zij alleen, moet kunnen beslissen of zij
al dan niet verlangt haar zwangerschap voort te zetten.
Wie beter dan de persoon die de hoofdverantwoordelijkheid zal dragen t.o.v. het (komende) kind kan hierover
beslissen” Sommigen durven zelfs beweren dat “vrouwen
hier met alleen over kunnen beslissen omdat ze niet ge-

noeg zin voor verantwoordelijkheid hebben”, Voor de

«wangerschap echter, of om het kind op te voeden, hebben vrouwen blijkbaar wel genoeg verantwoordelijkheidszin! Het werkelijke probleem is dit van de vrijheid al dan
niet kinderen op de wereld te brengen. Wij moeten deze
vrijheid eisen en in afwachting van onze overwinning
moeten wij elkaar helpen de problemen aan te pakken.
Menselijke salarissen …— beantwoordend aan de eisen gesteld door de ons omringende wereld — en een werkelijk
perfekt geïnstalleerde sociale voorziening - die de maatschappij ons moet verzekeren — zullen ons de mogelijkheid geven de kinderen te hebben die wij wensen.
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Mijn man helpt mij.

wanneer hij tijd heeft !

De Nederlandse minister van gezin berekende dat, indien
alte werkjes van een huisvrouw door beroepslui zouden
worden gedaan dit (voor een vrouw met 2 kinderen)
16.500 f‚ per maand zou kosten.

ad

Een nieuwe vest? Een nieuwe broek? Willen of niet,

vrouwen moeten de made volgen.

iufiz aörog
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Typisch vrouwelijk beroep? Zo noemt men het…!
Onderbetaald? Zeker!
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Mannen en vrouwen moeten samen vechten tegen de uitbuiting van de mens.

:

ONGEHUWDE MOEDERS.
Zij behoren tot de moedigste aller vrouwen.
Zij zijn — volgens de klassieke uitdrukking — gezinshoofd
alhoewel zij niet als dusdanig beschouwd worden.
Vermits zij doorgaans zeer jong zijn, worden zij uitgebuit
en komen hun salarissen in het geheel niet overeen met

de lasten die zij moeten dragen. Men aanziet hen als
“minder dan niets’. Ook andere vrouwen durven deze

idiote houding aannemen.
Men zegt dat zij een “fout” begaan hebben en er dan
maar de gevolgen moeten van dragen. Men verjaagt hen
uit de school en uit de familie.

Men wil misschien de indruk verwekken dat vrijen voor
een vrouw een fout is waarop de straf volgen moet. Een

straf die dan het kind is.
Voor de man betekent het echter niets. Trouwens. men

kan het hem niet aanzien! Voor hem is het een glorie,

een vervolmaking, een “heil”, iets uitstekends dus. Men

zegt van hem dat hij “veel sukses heeft”, maarja
kost hem dan ook niets.

dat

Wij weigeren deze dubbele moraal die de vrouw schuldig

stelt, terwijl de man maar steeds de onschuldige lieve
engel blijft. Wij weigeren trouwens ook die verdomde

moraal die het “vrijen” als een “zonde” beschouwt. In

de manier waarop onze maatschappij de ongehuwde
moeder beschouwt en behandelt ziet men de hypokrisie
van deze maatschappij.
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DE VERSCHRIKKELIJKE “FOUT” VROUW TE ZIJN.
In mijn bureel bevindt zich een soort luisterapparaat dat
mij kan verbinden met de direktie. Onlangs heb ik het
volgende gesprek kunnen horen tussen de grote baas en

de chef-magazijnier:
“Mijnheer, ik heb vernomen dat u liefdesbetrekkingen

onderhoudt met een kollega. U zult zeker begrijpen dat
dit moet gedaan zijn: de goede naam van ons huis mag
door zulke geschiedenisjes niet in het gedrang gebracht
worden. In uw geval bestaat natuurlijk maar één mogelijke houding van mijnentwege… Maar ja, U hebt een
vrouw en een kind. Uw vrouw is zeker niet op de hoogte
van de zaak? Ik denk dat ik een oplossing gevonden heb
die alle partijen kan bevredigen: ik ga Uw kollega voorstellen haar vooropzeg in te dienen. Wat denkt U ervan?”
“Ik denk dat dit inderdaad een goede optossing is, Mijn-

heer de Direkteur.1 kkkan me namelijk niet permitteren
mijn job te verliezen.”

Claudine, die eveneens geroepen wordt, krijgt hetzelfde
refrein te horen en op een zeer handige wijze zegt de
Direkteur:
“Mevrouw, U bent een uitstekende werkkracht, Tenminste, U was het: alhoewel ik nooit te klagen heb gehad
over Uw werk is het me opgevallen dat U de laatste tijd
niet zo ijverig meer bent, U hebt natuurlijk andere zaken
die rondtollen in Uw hoofd. hm! hm! wel, ik vermoed
dat U niet graag zou hebben dat Uw man deze zaken verneemt? Om alle moeilijkheden te vermijden is het dus
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zeker het beste dat U mij Uw vooropzeg zou geven…'

:

Claudine werkte sedert 10 jaar in het bedrijf; hij pas 4
jaar. Hij is echter een MAN. Hij moet werken. Claudine
is een vrouw en voor de maatschappij heeft zij dus geen
werkelijke behoeften. In elk geval geen behoeften waar
men rekening zou kunnen mee houden!
In de maatschappij wordt de vrouw altijd op het tweede

vlak geschoven.

NIET VRIJEN MET DE BAZEN.
Yvette:
Raoul kwam voor twee jaar als diensthoofd op 't fabriek
werken. Ik, die er sinds zes jaar zat, heb hem een beetje

het werk voorgekauwd, klaargemaakt en zo. Een bepaal

de kameraadschap is tussen ons gegroeid. Beetje bij beetje zijn wij tot de vaststelling gekomen dat we ons goed
voelden bijeen en dat we elkaar heel graag mochten. In
t atelier zo'n vriendschap vinden is zacht en goed.
Ík ben zijn lief geworden. Ik was gelukkig. Fier trouwens
ook. Ik had graag gehad dat iedereen in 't atelier wist dat
wij van elkaar hielden. De baas en ik. Er was natuurlijk
geen sprake van — zelfs niet tegenover de vriendinnen.
Alles moest geheim blijven, Wij pasten erg op. Wij vrijden
om ‘teven waar, om 't even hoe maar altijd snel en weggedoken. Ik was dergelijke geheimdoenerij beu.
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Een chef wordt gerespekteerd — maar als je dezelfde
vent in zijn blootje gezien hebt en al zijn intieme gewoontes en maniertjes kent moet hij niet komen de grote uit-

hangen.

Wat gebeuren moest gebeurde! Ik heb altijd ruzie

met hem op ‘t fabriek.

We hadden elkaar gedurende een

ganse maand vermeden.
dat zijn vrouw t wist.
vooropzeg gekregen. 't
Hij zet zijn privéleven

Ik was ’t beu en hij ook, Ik denk
Vier dagen geleden heb ik mijn
Paste hem goed: hij is van mij af.
weer in orde.

De fabriek verlaten na zes jaar… 't Is niet mogelijk. Ik
leef in een nachtmerrie. Hoe kan ik me verdedigen. Een
baas wandelen sturen {zelfs Raoul) wordt als een zeer
ernstig vergrijp beschouwd. De smeerlap heeft me liggen
gehad op alle niveaus. Hij weet dat ik — zelfs om me vrij
te spreken
hem niet zal verklappen. Ik wil de fabriek
echter ook niet verlaten.

'k Zal er met de sindikale afge-

vaardigde over gaan spreken.
De sindikale afgevaardigde:
Het was niet zo gemakkelijk de vooropzeg van Yvette te
laten intrekken. Yvette was steeds als een goede werkster
beschouwd. Ze kwam zeer goed overeen met haar baas
die — voor zover ik weet — nooit iemand aan de deur had
gezet. Toen ik de baas van 't atelier ben gaan opzoeken,
heeft hij mij gevraagd me niet met de zaak te bemoeien
en dat Yvette zich trouwens maar beter had moeten gedragen.
't Zelfde liedje hoorde ik bij de personeelschef. Uiteinde-
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lijk hebben de mensen gesproken.

Tegenover ons stond

een werkelijke mannensolidariteit: de verstoten vrouw
moest verdwijnen.

‘T IS NIET ALLEEN JE LICHAAM DAT ZE
MOETEN HEBBEN !
Zij hebben alles gemeen: ouderdom, smaak, interesse.
studies, aspiraties, wensen, Ze trouwen samen. Ze beeindigen hun studies en denken er alletwee aan verder te
studeren en een doktoraat voor te bereiden. Aangezien

ze geen twee navorsingsbeurzen kunnen aanvragen. moeten ze wel kiezen, De man vraagt de beurs aan, want hi
heeft de grootste kans zijn diploma zinnig te kunnen gebruiken en daarbij zal hij beter betaald worden! Zij aanvaardt. In afwachting neemt ze een job. Hij blijft thuis.
leest en stelt zijn doktoraatsthesis op. Hij is heel lief

doet de afwas en zorgt voor de kleine, 's Avonds doet zij
de rest en ’s nachts denkt ze soms aan de thesis die ze
zal maken, De jaren gaan voorbij en zij denkt er hoe langer hoe minder aan. Hij is echter geslaagd: hij heeft de
job die hem interesseerde, kan verder gaan met zijn op-

zoekingen. Zij hebben drie kinderen. Zij doet steeds herzelfde werk, Ze heeft de indruk stom en lomp te worden.
Tien jaar na de beslissende stap is er niet veel veranderd.
Ze heeft natuurlijk wel opslag gekregen maar ze verdient
toch maar de helft van hetgeen haar vent elke maand
binnen brengt. Ze verveelt zich ook. Ze zou natuurlijk
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kunnen stoppen met werken, maar wat moet ze dan
gaan doen” De thesis® Alles schijnt zo lang geleden en in
feite heeft ze nier heel veel lust meer. Soms heeft ze ver:
schrikkelijke migraines en de dokters geven haar sterkere
en sterkere medikamenten. De dokters denken trouwens

dat vrouwen anders gemaakt zijn dan mannen: zij hebben zeer delikate zenuwen. Daarom zouden ze in feite

best thuis blijven en zich enkel bezighouden met hun
gezin.

Als deze vrouw niet getrouwd was dan zou ze misschien
het diploma en de carrière die ze wenste hebben. In onze

maatschappij moet een getrouwde vrouw zich echter opofferen. Een man die trouwt daarentegen moet aan niets
verzaken.

We weten natuurlijk wel dat het leven opofferingen eist.
Wat echter niet wil zeggen dat we aanvaarden dat het
steeds dezelfde zijn die er moeten doen.
WIJ ZIJN GEEN WANDELENDE

REKLAMEBORDEN.

Mijnheer, geef Uw vrouw een mooie Poulinex mixer.
Mijnheer, koop uw vrouw een nieuwe Defal pan.
Mevrouw, koop het waspoeder Knal want het was witter
dan wit
Kijk, mevrouw, hoe mooi deze vrouw is! Zie hoe gelukkig ze is! Zij heeft haar man kunnen behouden! Dank

zij deze mooie hemden die altijd wit blijven! Dank zij
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deze boter met een bijzonder fijne smaak! Dank zij de
slip “revolutie”.
Mevrouw, koop uw short in funktie van uw keukengordijnen en uw schotelvodden en niemand zal er nog aan
kunnen twijfelen dat U een meubel in het dekor bent.

Als ik soms door de stad wandel voel ik me rot. Hoe 1s

het mogelijk dat we al die ongezonde reklame blijven be
talen, die de vrouw verdeelt in borsten, billen. buik. een
mooi gelaat, prachtige ogen, sensuele mond.
Ík heb de indruk dat al die reklameborden me ontkleden

en dat ik lelijk, o zo lelijk ben als ik me vergelijk met al
die mooie meisjes, die mooie nutteloze vrouwen-objek-

ten. Ik begrijp niet waarom de vrouw. de man, het men-

selijke wezen door de kuiperijen van enkele mensen met
veel geld tot objekt ‘geworden zijn. Indien het dan nog
mooie voorwerpen waren, dan zou men kunnen zeggen
dat het stadsbeeld er mooier daor wordt maar het zijn
slechts blikvangers, valstrikken voor toekomstige verbruikers.
En toch worden wij beinvloed door die mooie reklame

Dat is onze schuld niet helemaal, want de reklameontwerpers zijn sluw.
Dit houdt niet alteen verband met de vrouwen, maar met
de mensen in het algemeen die elke dag door elke krant,
door elk reklamebord, door duizenden licht- en andere

tekens en binnenkort misschien zelfs door radio en televisie aangezet worden hun geld uit te geven aan waardeloze en nutteloze dingen.
Het treft ons echter iets meer, niet alleen omdat wij alle
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dagen inkopen doen maar ook omdat wij, op al die mooie

reklameborden als blikvangers getekend zijn.
Wij zijn geen “blikvangers”. Wij willen niemand vangen
met onze zachtheid, ons sexy uitzicht, onze kookkunst,
ons parfum, enzovoort.

Wij eisen het recht op moe te zijn,

Wij eisen het recht op lelijk te zijn.

Wij eisen het recht op dik te zijn.
Wij willen geliefd worden voor wat we zijn, voor de strijd
die we leveren, het werk dat we doen, de dingen die we
in ons hoofd hebben, de tederheid in ons hart, de kracht

van onze handen en de wereld die we zullen veranderen.

En jij?
Er wordt nooit aan een man gezegd dat hij zijn ogen
moet verven met het produkt X en zijn mond met Z.
Men zegt nooit aan een man dat hij een dikke buik heeft,
dat zijn pak verfrommeld is of niet modern (als men het
wel zegt is het doorgaans in die trant: “ocharme! wat
een slordige vrouw moet die hebben”), dat hij de vorm

van zijn neus of van zijn tenen moet veranderen om
steno-daktylo te blijven (wat hij zelden is), dat hij rimpels heeft en dat zoiets niet past in de maatschappij XUZ.
Wat hij ook doet of niet doet, hoe hij er ook uitziet, hij
is man en blijft het. Een man wordt gerespekteerd voor

zichzelf.

Maar de vrouw die werkt, die thuiskomt en de kinderen
moet wassen, eten geven, de kleren van haar man moet
in orde brengen, de gang kuisen
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Vroeger was je
anders '

zij moet fris blijven
mooi zijn

altijd klaar staan om haar man te ontvangen
enthoesiast zijn
haar nagels, lippen en ogen verzorgen

lijken op een niet-bestaande vrouw: de ideale vrouw, de
fatale vrouw, de reklame-vrouw.
HET MOOIE OBJEKT.
Een magazine antwoordde aan een vrouw die zich te
“mooi” vond:
“Als u zich te mooi vindt ruk dan een oog uit, geef een
snee in uw gezicht of breek uw neus. Het is zo germakkelijk lelijk te worden’.
Een andere lezeres was hiermee niet akkoord. Zij schreef:
“Ik aanvaard ook niet een voorwerp te zijn, En toch
word ik zo beschouwd door 90 percent van de mannen!
Maar in plaats van een mooi voorwerp te zijn ben ik een
waardeloos voorwerp. Vindt U dat misschien prettiger?
Wij zeggen daarop:

Er zijn geen “te mooie” vrouwen (voorwerpen buiten be
reik) noch “lelijke” vrouwen (te verwerpen voorwerpen).

Alle vrouwen zijn even mooi als de mannen mooi zijn.
Zij moeten evenmin als de mannen trachten bevallig te

zijn (een koper te vinden).

Het volstaat dat wij, zoals de mannen, bestaan, denken,
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spreken, luisteren, voelen, zien, lachen of niet. Al de

rest: zichtbare of onzichtbare crème, mannelijke onderbroeken (want de handelaars zien in een verkeerd gevoerde emancipatiebeweging van de vrouw een middel

om de man tot objekt te maken), een vrouwelijke bêha,
een “vrije” haartooi maar “gedisciplineerde” borsten
zijn valstrikken voor onnozelaars, geldvreters en vernie-

lers van de persoonlijkheid.

Wij zullen van de mannen geen objekten maken. Wij zullen van hen houden met of zonder “mannelijke” slip.
Wij bieden hen aan samen aan een nieuwe wereld te

bouwen.
JE DIERBARE VROUWENBLAD.
Je kent zeker zo goed als ik de vrouwenbladen waar men
ons spreekt van alle vrouwelijke problemen en alle pro-

dukten die een vrouw moet kopen. Maar bladen die spreken van onze echte problemen, van de werkende vrouw
(in de fabriek, op bureau of thuis) zijn zeldzaam. Als
men van zulke vrouwen spreekt duikt er meestal een jon-

ge, rijke, voorkomende man op die de vrouwen uit hun
vermoeiend werk haalt en er een nieuwe Assepoester van
maakt. Men spreekt ons nooit van die miljoenen vrouwen

die aan de band werken, of als meid voor alle werk, of

als kleine daktylo’s, noch van het feit dat die vrouwen
minder verdienen dan mannen met hetzelfde werk, noch
van de werkvoorwaarden en zeker niet van wat de vrou53

wen allen tesamen zouden kunnen doen om dat alles te
veranderen. Zij spreken ons niet van de zware problemen
gesteld door de kinderen noch van de vrouwen die radeloos zijn als een nieuw kind op komst is en de woning
te klein, de echtgenoot ziek of het loon zo schamel dat

het in de hand smelt.
Men spreekt ons slechts over uiterlijkheden en men wil
ons doen geloven dat deze onbenulligheden zeer zeer
zeer zeer zeer zeer belangrijk zijn.
De uiterlijkheden: ons gezicht, ons lichaam, wij als voorwerp.
Gisteren de maxi mode, vandaag mini, morgen midi,
overmorgen naakt, dan weer bol, hol, vierkant, enzo-

voort,
Verder leren onze vrouwenbladen hoe een goede
maken, de kinderen te amuseren, de echtgenoot
houden of zelfs er eentje vast te krijgen.
Vrouwenarbeid is dus gelijk aan thuisarbeid. De
buitenshuis, de vrouwen die overal in de wereld,

soep te
vast te
wereld
- in

Vietnam, het Midden-Oosten, Dublin — vechten komen

niet ter sprake. De vrouwen van België, Frankrijk, Italië,
Nederland, Zwitserland, Spanje enzovoort hebben slechts

een probleem: huis-kind-man,

Die bladen bedriegen ons, ze liegen en ontnemen onze
kracht.
Het is een leugen de wereld rond ons af te schilderen alsof het geluk er voor het grijpen (kopen) ligt. Waar geluk
betekent glimlachen met welriekende adem en witte tan-
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den of een huis waar alles blinkt en waar de vrouw een
bloemenschort draagt op een beha “revolutie”. Zij misprijzen ons met hun waardeloze romannetjes geschreven
om onze armste dromen aan te wakkeren en met hun
lezersrubrieken waar onderwezen wordt met een beetje
sluwheid en veel onderwerping het hoofd te bieden aan
de moeilijkste situaties.

Laten wij bladen voor iedereen eisen.
Wij weigeren minderwaardige bladen geschreven voor
bijna achterlijken, bijna ongeletterden,
LIEFDESAFFAIRE.

Ek werk niet,
En toch werk ik: het huishouden, de keuken, de strijk.
de opvoeding van de kinderen. Om me wat af te reageren
zeg ik soms, al lachend, aan mijn man:

“als je een vrouw

zou betalen om je huishouden te doen, te koken. 1e was
te doen en de kinderen op te voeden. zou je dat een stuk
meer kosten dan wat je mij geeft"
Hij antwoordt dan dat hij zonder mij geen kinderen zou
hebben.

Dan zie ik, in verbeelding, wat zijn leven zou kunnen
zijn. Hij zou vrij zijn. Hij zou dat afstompende werk niet
meer moeten doen, hij zou zijn vitterige direkteur kunnen laten ontploffen, Als ik zou werken zou hij vrijer
zijn, Vrij om dat werk te verlaten dat hem de keel uithangt en er een ander te vinden dat hij graag zou doen.
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Vrij om zich in te zetten in de sociale strijd zonder zijn

werk te verliezen,
Het geld dat HIJ verdient voor ons vier durf ik niet goed

uitgeven voor mijzelf. Schoenen, kousen, kleedjes kunnen er slechts zelden af. Het zou niet juist zijn dat ik me

iuxe veroorloof als hij op een dag — die hem zo lang en
zwaar lijkt
maar 500 frank verdient.
Als ik zal werken zal ik kleedjes kopen, ik zal mijn huid
verzorgen en mijn haar. Als ik zal werken dan zal veel
mogelijk zijn. En veel kadootjes voor hem. Als ik werk
zal vinden
ondanks mijn dertig jaar en mijn twee kinderen.

Want de bazen hebben geen werk voor vrouwen van 30
jaar met kinderen.
Ik zal werken om mijn man meer vrijheid te geven en mijzelf ook vrij te maken, om mezelf weer te vinden en te
verwezenlijken.

Als men samen werkt is men sterker én vrijer.
ZIJ SCHEIDEN, DAT IS HUN ZAAK.
Getrouwde mensen gaan om met getrouwde mensen. Dat
beurt hen op. Dat bevestigt hun. mening dat het huwelijk
het echte leven is.

Als een echtpaar moeilijkheden heeft moeien andere
echtparen zich daarmee, trachten ze te helpen: de solidariteit speelt.
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Maar als het paar uit mekaar gaat dan keert men zich af.
Men heeft angst, wil dat niet zien. Het is lelijk zegt men.
té droevig. Mensen zien die elkaar uitschelden is afschuwelijk, Een man zien die alle middelen gebruikt om zich

uit de slag te trekken, een vrouw die zich laat verdringen
(of die strijdt zonder hoop, met woorden waarnaar niemand luistert) dat is té erg.

‘s Avonds sluit ieder huis zijn gordijntjes en wordt het
ongeluk van de anderen buitengehouden.
FINANCIELE BALANS,

Als de man weg is zijn nog enkele vrienden langsgekomen
met raad: “wees moedig, zoek werk”. doorspekt met en

kele verwijten: “je had dit of dat niet moeten doen

©

Dan, de eenzaamheid, de nacht en het lege bed. Zij denk:
na, telt. Als ze al werkte heeft ze een steun. kan ze op
zichzelf rekenen (alhoewel ze slechts een vrouwenloon

trekt…). Maar als ze een paar kinderen had was er al

werk genoeg thuis, was ze als haar vriendinnen “vrouw
aan de haard’. Vandaag betreurt ze die keuze die haar nu
voor onoverkomelijke moeitijkheden stelt.
Alles is verdeeld: “jij het gasvuur, ik de wasmachine.
Lij blijft zitten met de helft van haar werktuigen. war

kan ze daarmee beginnen?

Zij is niet meer zo jong en ook niet geschoold: zal ze
werk vinden?

De arbeider die zijn werk verliest heeft recht op een
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werkloosheidsvergoeding om te overleven; de vrouw die
haar man verliest heeft geen enkel recht op hulp van de

maatschappij alhoewel ze verder een onbetaald werk
verncht: huishouden en opvoeden van de
werk wordt door de echtgenoot betaald.…
ben ze ruzie gemaakt”? Dat de vrouw haar
trekt om betaald te worden! Dat ze maar
bank gaan! Als de ran schuidig is, dat zij

kinderen. Dat
in natura! Hebplan maar
voor de rechthet bewijze. En

als ze het bewezen heeft, dat hij betale! En als zij schuldig is moet zij gestraft worden. Maar hoeveel kan hij niet

betalen eer ook hij aan de rand van de armoede staat?
De maatschappij trekt ook haar gordijnen dicht.
DE VROUW ZONDER WERK: TOEKOMSTIGE
BEGUNSTIGDE VAN DE OPENBARE
ONDERSTAND.

Een
zelfs
enig
Van

vrouw van 40 jaar, zonder eigen inkomen, kan er
niet aan denken haar man te verlaten: hij is haar
inkomen.
het alimentatiegeld gebruik maken is niet meer dan

rechtvaardig in de toestand waarin we ons bevinden.
Maar laat ons eerlijk zijn; wie van ons zou blij zijn geld
te krijgen van een man met wie we liever niet te maken

zouden hebben?
Als een echtpaar met een beperkt inkomen zou willen

scheiden kunnen man en vrouw dat praktisch niet doen
als ze weten dat dat armoede betekent voor hen beiden.
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Ze zullen nog liever vol haat samen blijven.
Echtscheiding is een luxe voor rijke mensen.
Als de man het aftrapt met een andere vrouw of zelfs alleen omdat hij het gemeenschappelijk leven beu is blijft
de vrouw niet alleen droefheid maar ook geldzorg.
De werkende vrouw is vrij, zij heeft inkomsten. Finandieel en moreel zal de scheiding haar minder zwaar vallen.
Een verlaten vrouw zonder inkomsten heeft geen uitweg,

geen pensioen buiten de 3000 frank van de openbare on-

derstand.
WAT TE DOEN ?
De maatschappij moet veranderd worden.
Al het kwaad spruit voort uit het feit dat de man alleen
geld verdient voor twee, alhoewel beiden werken. Hij

ontvangt geld voor twee maar hij alleen beschikt er over.
Als de man weggaat, verliest de vrouw alle voordelen die
het loon voor twee haar verschafte; zij verliest zelfs de

ziekteverzekering, haar recht op pensioen.

Een enkele oplossing.
Het werk van de man verdelen: vier uur fabriek of bureau
voor ieder; vier uur kribbe voor de kleine. Vervolgens
worden huishouden en opvoeding der kinderen verdeeld.
Zo zal het echtpaar evenwichtiger zijn en misschien zullen er minder scheidingen komen. Ze zullen in ieder ge89

val minder pijnlijk zijn. En de vrouw die alleen met haar
kind achterblijft zal sterker zijn en het beter kunnen beschermen.

ALS JE MOET SCHEIDEN.
Wees kalm, verzamel bewijzen voor je zaak, maak de balans op van de uitgaven van het huishouden om de reêële
winst van je man te bewijzen, ga eventueel bij de dokter
om te taten vaststellen dat je geslagen of gekwetst werd.

Alhoewel dat alles zeer pijnlijk is, denk niet dat je leven
gedaan is. Een blad wordt omgedraaid: je leven gaat
voort. Misschien begint het pas.

ZIJN RECHTEN ZIJN DE JOUWE NIET,
enkele voorbeelden:
* Heeft de vrouw het recht tussen te komen als haar man
erft?
Neen. De vrouw moet zich niet akkoord verklaren. Ze
moet niet geïnformeerd worden over het bedrag
of de aard van de nalatenschap, zij is niet aanwezig bij de verdeling of bij de notaris.
* Komt de man tussen als de vrouw erft?
Ja. Zij moet de toelating krijgen van haar man, zijn
_ …… … handtekening is noodzakelijk.

* Kan de vrouw op afbetaling kopen zonder tussenkomst
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van haar man?

Neen.
* Kan de man op afbetaling kopen zonder tussenkomst
van zijn vrouw’?
Ja.

* Kan de vrouw haar man beletten een auto te kopen?,
Neen. Zelfs als de auto betaald wordt met het geld van

de gemeenschap, vermits de man dit beheert.

* Kan de vrouw verhinderen dat haar man schulden

maakt of een lening aangaat”?

Neen. Schuiden of leningen binden de gemeenschap en
de vrouw is eveneens verplicht eraan te voldoen.

Dat moet veranderen.
ledereen zegt dat al lang, heel lang. Als wij dit niet zelf
en allen tezamen eisen kan dat nog lang duren…

DE BRUID IS IN HET ZWART,
ZIJ DRAAGT DE ROUW VAN HAAR VRIJHEID.
Welke ook je opvattingen — en de onze — wezen over het
huwelijk, wij protesteren tegen de toestand van de gehuwde vrouw. Zij is als een minderjarige, een onderontwikkelde. Napoleon is niet dood. In het wetboek leeft hij voort
en heerst in de persoon van de echtgenoot.
“Meisje te huwen”.
Waarheen zal je gaan? Waar zal je leven? Daar waar je
man zat willen (artikel 213 van het burgerlijk wetboek).
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Als je hem niet volgt zat de rechtbank oordelen of je motieven ernstig zijn.

Zelfs in geval van ernstige beledigingen of slagen zal je de

toestemming van de rechtbank moeten vragen om je man
te verlaten (artikel 259 van het burgerlijk wetboek).
Als je je heer en meester “bedriegt” zelfs maar een beetje
pas dan op! Hij zal kunnen scheiden maar jij zal pas van

je “overspelige” man kunnen scheiden in geval van be-

zwarende omstandigheden (artikels 229 en 230 van het

burgerlijk wetboek).
Zelfs als je geen “eigendommen” hebt, vergeet dan niet

een huwelijkskontrakt te laten opstellen (en liefst een
van het type “scheiding van goederen en scheiding van
aanwinsten”) dat kost minder dan een trouwkleed!
Anders, of met een gemeenschapskontrakt zal je er van
lusten! Je man alleen zal de eigendommen van de gemeenschap beheren, dus ook de jouwe, zelfs je naaimachine, behalve wat je door je beroepsarbeid verkregen

hebt (artikel 1421 van het burgerlijk wetboek). Uitgezonderd je onroerende goederen (dat zijn huizen en

gronden) kan hij alles verkopen zonder dat je er iets van
weet (artikel 1428 van het burgerlijk wetboek). Maar als
je hem uit de gevangenis wil halen of in zijn afwezigheid
je kinderen wil installeren zal je de toelating van de rechter moeten vragen (artikel 1427 van het burgerlijk wetboek).

hm

ieder geval zijn schulden en de belastingsontvan-

ger kunnen betalen.

Je ziet dat men uitstekend voor je zorgt, is het niet?
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Laten we even naar de kinderen kijken (artikels 373 en
374 van het burgerlijk wetboek): die zullen je man toebehoren aangezien ze, onder andere, zijn naam dragen en
niet de jouwe. Vader beslist daarbij over alles: de studies,
de onderwijstaal, de godsdienst enzovoort. Op hem rust
de zwaaaare taak het schoolrapport te tekenen, Als moeder daarmee niet akkoord is, dat ze dan… naar de rechtbank gaat en zich troost met de kinderen een proper
doekje aan te doen.

LATEN WE ONZE GEBOORTE-NAAM DRAGEN.
Laten we weigeren de formulieren waarop “naam” en
“meisjesnaam” staat in te vullen. Onder of naast “naam”
plaatsen we onze zogezegde “meisjesnaam” en “meisjesnaam” doorschrappen we of bekijken we gewoonweg
niet.
Als we ons voorstellen laat het dat ook met onze voornaam zijn gevolgd door onze geboortenaam. Een man is
belachelijk of onbeleefd als hij zich aankondigt als “Mijnheer X”, waarom moeten wij dan ““Mevrouw'' of “Juf-

frouw” zeggen. Waarom moeten we iedereen onmiddel-

lijk inlichten over onze burgerlijke stand? (t‚t.z. laten

weten of we aan een vader of aan een man gehoorzamen.)

Wij weigeren bepaald te worden door ons verband met de
mannen van onze omgeving.

Een man nadert een vrouw:
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- Bent u niet de dochter van…
Ik ben wees.
- Ik moet Uw vader kennen.

- Maar ik heb het reeds gezegd: ik ben wees.

- Uw broer dan
-{k heb geen broer.
- (glimlachend) Uw zoon?
„ik heb geen kinderen.
-{s het mevrouw of juffrouw?
- Welk belang heeft dat? U bent altijd “Mijnheer”
- Bent U gehuwd?
- Nee.
- Verloofd?
- Nee.
- {zijn handen beginnen te tasten) in dat geval
- Zeg, hou je poten thuis.
- {hij stapt het af, woedend) Dat is geen vrouw, DAT!
„Nee DAT ben IK!

DAMES, JUFFROUWEN, MIJNE HEREN...
Dat hebben we honderden malen gehoord, bijna evenveel

als: “Juffrouw of Mevrouw?” We hebben er genoeg van
door onze burgerlijke stand gediskrimineerd te worden.
Waarom is een jongen van 15 jaar een “mijnheer” en

blijft hij dat voor de rest van zijn leven? Daar waar men
ons “juffrouw” noemt tot we onze “ware levensweg” ge-

vonden hebben: het huwelijk. “Mevrouw” is een eretitel
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die men slechts aan getrouwde vrouwen toekent en aan

ongehuwden met een akademische graad. De andere

“oude jongedochters” blijven “juffrouw” zo weet ieder-

een onmiddellijk wat hun “droevige” situatie is. Zo zal
men onmiddellijk de ongehuwde moeders herkennen en
hun alle passende minachting kunnen betuigen,
Door dit onderscheid brengt men de getrouwde vrouwen
ertoe zich meer te voelen dan de ongetrouwde, men verdeelt de vrouwen onder elkaar, men geeft de man een
makkelijk middeltje om de “onvrije” van de “vrije” te
onderscheiden…
Sommigen zullen zeggen: “als men alle vrouwen “mevrouw” noemt zullen sommigen zich gekrenkt voelen
niet meer als “jong meisje” beschouwd te worden”.

Waarom? Betekent juffrouw dan misschien dat men jong,
knap, charmant is?
ci willen aanzien worden voor wat we zijn: vrouwen.
Of we nu gehuwd zijn of niet, we willen Mevrouw ge-

noemd worden.

LEVEN VAN AALMOEZEN.

Een ongelukkige vrouw schrijft aan haar “blad”:

Ín het begin van de maand geeft mijn echtgenoot mij een

zeker bedrag voor het huishouden. Het leven wordt duur-

der… maar het bedrag verhoogt niet. Ik kan uitleggen en
uitleggen, hij wil niets begrijpen. Op het einde van de
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maand heb ik altijd schulden.
Enkele weken daarna antwoordt het blad dat haar man

misschien vindt dat ze té kwistig omgaat met het geld.
Misschien heeft hij wel geldzorgen waarover hij niet
spreekt? In dat geval doet ze er best aan hem niet teveel
te enerveren. Misschien ook is het zijn manier om te bewijzen dat hij ook nog iets te zeggen heeft in huis.
Deze drie raadgevingen stellen de man in het gelijk en
moeten de vrouw kalmeren. De man heeft al zoooooveel
zorgen… de sukkel.
Dit antwoord stemt de handelwijze niet in vraag die zeer
verspreid is in gegoede middens en erin bestaat een vaste
som te geven aan de vrouw zonder rekening te houden
met de echte kosten en vooral zonder haar inzicht te geven in de inkomsten van het gezin. Zo wordt de vrouw
vernederd, als slaaf behandeld terwijl de man in het ge-

heim een andere vrouw kan onderhouden, geld verwedden op renpaarden of in de beurs…

Dat bewijst dat in onze maatschappij de vrouwen geen

verantwoordelijkheden hebben. Thuis verrichten ze een

noodzakelijke doch onbetaalde arbeid. Het is onaanvaardbaar dat ze het gezinsbudget niet mogen kennen en er
niet over mogen spreken met hun man. Een vrouw die erin toestemt een som te krijgen voor de week of de maand
is minder dan een meid, want een meid kan een slecht

betaald werk weigeren en weggaan.

De vrouw die het ganse loon krijgt en haar man een be-

drag geeft voor de week wordt eerlijker behandeld. Ze is
echter slechts gerante, wat zij beheert is het geld van
9%

haar echtgenoot. De man is de enige eigenaar en meester
van de gezinsinkomsten. Hij kan het gebruiken en misbruiken. Als een man ruzie heeft met zijn vrouw kan hij
weigeren haar geld te geven. Het is niet omdat dit slechts
zelden gebeurt dat we verder een situatie moeten blijven
aanvaarden waarin vrouw en kinderen afhankelijk zijn
van het humeur van de man. De enen hebben een goede
echtgenoot, daar is geen probleem, maar de anderen?
En degenen die plots alleen staan met al hun werk, hun

kinderen en zonder inkomsten?

Om een menselijke relatie te scheppen moet de gedachte
“wat de man verdient geeft de vrouw uit” verdwijnen.
EEN VERGULDE KOOI: EEN MEISJE VERTELT.
Ik ben sekretaresse in een pubticiteitsagentschap; hij is
Îuridisch raadgever in een bedrijf. Onze lonen zijn onge-

veer gelijk. Twee maanden voor het huwelijk spreken we
over onze toekomst. Ik hou van mijn werk, ik hou van
mijn lief.

Ik zie de noodzaak van een huwelijk niet in, ik doe het
voor de familie en het werk. Mijn verloofde droomt
hardop: “wij zullen kinderen hebben, een mooie familie,
een rustig gezin. Het leven zal mooi zijn”.
Zijn droom is dat ik het huis gezellig maak. Onze vrien.
den benijden ons geluk. Hij zal me een auto kopen, zo
zou ik me niet geïsoleerd voelen, ik zou mijn vriendinnen
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kunnen bezoeken. Hij zou me kleedjes kopen die mijn
vriendinnen zouden jaloers maken, Dan word ik wakker!
{k begrijp wat er in zijn hoofd omgaat: ik zou mijn werk
moeten opgeven want hij verdient genoeg voor twee. Ik
zou in zijn schaduw leven, zijn voorwerp zijn, een pronkstuk zoals zijn wagen, zijn huis
Ik blijf werken, zeg ik, ik verdien evenveel als jij. Jij kan
thuisblijven als je wil, als je een gezellig nestje wil maken
en je bezighouden met de kinderen die we zullen hebben. Hij bekijkt me alsof ik gek geworden ben. Ik ben
niet gek, ik ben vrij! Ik wil kinderen. Ik wil een vriend,

geen meester. Maar hij heeft geleerd een huisvrouw te
willen. Dat is een deel van zijn standing. Om dat te kunnen betalen heeft hij gestudeerd. Hij studeerde niet altijd
graag, maar in zijn dromen zag hij al “het mooie vrouwtje
voor wie hij alles zou kopen”

De maatschappij houdt niet van de werkende vrouw.
De maatschappij bewondert de man wiens vrouw niet
werkt,
In vele ondernemingen (banken bvb.) mag de vrouw van

een kader niet werken. De enige bezigheid waarop ze
recht heeft — die ze moet hebben — is een kader te zijn

voor haar echtgenoot, dit wil zeggen een ornament, het
plezier van de man, zijn trots en zijn standing.
In werkelijkheid betaalt de onderneming (door hem een
hoog loon te geven) voor haar kader een goed geklede,

_opgesmukte, modern gekapte, ontkleurde,

e… slavin die, door deze
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goed rieken-

dure‘modellen (die opbrengen

aan de konsumptiemaatschappij) hem moet oppeppen,
dynamisch maken opdat hij elke morgen fris en zelfzeker
de dagelijkse sleur zou hervatten.
De onderneming gebruikt zo twee mensen om een enkele
funktie van kader in een vergulde kooi waar te nemen.

Dat is de tegenstelling:
in de huidige maatschappij is werken meestal een slaaf

zijn

niet werken is de slaaf van een slaaf zijn

wat men moet doen is de opvatting van de maatschappij
en van de arbeid veranderen.
WEET JE ®
Dat er meer dan een half miljoen weduwen in België zijn?

Dat er meer dan 100.000 weduwen onder de zestig jaar
zijn?
Dat de meesten onder hen gezinshoofd zijn?
Ondertussen is het hun niet toegelaten meer dan 270 uur
per trimester te werken, minder dan een part-time dus.

Waarom? Omdat ze gepensionneerd zijn.

Waarom zijn ze gepensioneerd? Omdat ze gedurerrde gans
hun leven gratis gewerkt hebben, daardoor hebben ze
geen enkele beroepskwalifikatie en om daaraan in de mate

van het mogelijke te verhelpen, hebben hun echtgenoten

en diens werkmakkers gedurende gans hun aktieve perio-

de bijdragen betaald in het vooruitzicht van dit “overle-

vingspensiaen”,
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Weduwen worden als overbodig beschouwd door de
maatschappij. Daar zij geen man hebben om voor te zorgen, dienen ze voor niets. Hun pensioen is een aalmoes,
die moet dienen om hun zwakke situatie voor de andere
vrouwen te verbergen.
Weduwen worden als een gevaar aangevoeld door de
maatschappij. Zij doen denken aan de dood, men ziet ze

liever niet.
Oe
Zij zijn alleen; mannelijke vriendschap zou hen goed

doen en 1s zelfs noodzakelijk bij het opvoeden van de
kinderen: maar van dan af beschouwt men ze als een gevaar voor het gezin, en men houdt ze op afstand.
En de weduwnaars?
Weduwnaars zijn ook gevaarlijk. Maar ze worden beter
aanvaard: een man blijft een man. Men heeft medelijden,

men helpt hen hun kinderen op te voeden.
Een weduwnaar heeft geen overlevingspensioen. Zijn
broodwinning laat hem toe verder te leven. Maar wie zal
zijn huishouden gratis doen?

Zo de taken beter verdeeld waren, zo iedereen gedurende
een kortere tijd werkte en de huishoudelijke taken deel-

de, zou het weduwschap niet een dergelijke materiele
ramp zijn.
Ongeluk kan men niet verhinderen.
Onrechtvaardigheid moet men verhinderen.
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MIJN EERSTE WERKDAG.
Toen ik de school op 16 jaar verliet, hoopte ik op meer
vrijheid. Bureauwerk doen scheen me zeer belangwekkend toe. De eerste dag heb ik een klein beetje bureau
werk gedaan, maar daarnaast moest ik ook in het magazijn meehelpen, ttz. grote lege dozen van de ene kant
naar de andere kant overbrengen. 's Avonds zagen mijn
armen er blauw van, Ik moest ook naar de hoogste verdieping met grote bussen verf en uiteindelijk ook het stoy
afnemen in het bureau van mijn baas, want er moesten

vertegenwoordigers bij hem komen.
De jongen die dezelfde dag daar met mij begonnen was,
moest geen stof afnemen, hij speelde voor loopjongen.
Maar hij verdiende mêér.,
's Morgens nam ik
om terug te keren,
konfektieatelier in
bureau. Daar heeft

de trein van zes uur en die van 18 uur
ziedaar mijn eerste werkdag in een
Gent, Ik heb me aangeboden op het
men mij doorgestuurd naar de dienst

overste, die me vroeg wat ik allemaal kon, o.a. of ík enige

ervaring in bandwerk had. Ik heb nee geantwoord daar ik
juist de naaischool verlaten had en daar dan nog de afde-

ling konfektie gevolgd had. Hij heeft me gezegd dat hij
het gedurende acht dagen met mij aan de band zou proberen en dat hij dan wel zou zien.

De band bestaat uit na elkaar geplaatste machines; aan
iedere machine zit een vrouw die een welbepaald werk
uit te voeren heeft, werk dat niet alleen wat tijd betreft
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bepaald is. maar ouk wat de hoeveelheid afgemaakte vesten en pantalons betreft.
Wanneer de baas ziet dat ge te vlug gedaan hebt, geeft hij

er nog wat werk bij,
De eerste dag scheen me nogal bevredigend, maar 's aronds had ik het gevoel of er een machine in mijn hoofd
zat

Voor mij was de dag nogal goed geweest, maar in de

ogen van de chef was mijn rendement niet groot genoeg
en hij heeft me verplaatst naar de afdeling waar het werk
voorbereid wordt.
Daar ben ik zes jaar gebleven, gedurende gans die tijd
heb ik altijd hetzelfde werk gedaan.
Maar ik beklaag de meisjes aan de band want ze worden
gekronometreerd gans de dag. Goed gekwoteerd door de
chef als ze zich laten doen, maar als ze tegenspreken en
niet kunnen volgen. dan behandelt hij ze als zijnde “niet

gelijk de anderen”

ONZE WERKMAKKERS.
Spreken we nu eens over die mannen die niet onze echtgenoten zijn. die niet onze bazen zijn. maar die onze
werk makkers zijn.

Wanneer ze in dezelfde ploeg als wij zitten en indien ze
per toeval het enige mannelijke element zijn, worden ze
direkt ploegleider, ze weten alles beter dan wij, zelfs als
ze minder dienstjaren hebben. Onze werkmakker is ervan
overtuigd dat hij boven ons staat: bewijs: hij wordt meer
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betaald!
Wanneer wij staan te babbelen zegt hij. “ah! die vrou-

wen! altijd die vrouwenpraat!”, alsof de mannen nooit

babbelen. Terzelfdertijd vaart hij uit tegen zijn vrouw.
speelt hij de heer en meester en legt uit dat hij baas in
huis is.
Wanneer iemand van ons niet akkoord gaat met hem.
zegt hij: “Goed dat ge mijn vrouw met zijt, ge zoudt er
rrogal van lusten.” Zelfs als het niet waar is. beroemt hij
er zich op dat hij zijn vrouw staat.
Langs de andere kant hemelt hij, tegenover ons. zijn
vrouw op als een uitstekende huisvrouw, zeer ordelijk

eerlijk en die niet rookt…
Wanneer ze met velen zijn voelen ze zich sterk en maken
grapjes. Als ze alleen zijn, leggen ze strooitjes
Tussen ons en hen is er niet die kameraadschap die ou

moeten bestaan tussen werkmakkers.
Wanneer meisjes en jongens op dezelfde manier zullen
opgevoed worden en in dezelfde scholen onderwezen.
zullen we kameraden blijven gedurende gans ons leven.
We zullen doen wat we moeten doen om behandeld te
worden als kameraden.

VROUWEN EN ONDERWIJS.
Meer en meer vrouwen staan in het onderwijs. Waarom?
Men zegt dat het een mooi beroep is voor een vrouw.
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goed betaald en met een uitzonderlijke uurregeling:
komen ze immers niet thuis om 16 h. terzelfdertijd
met hun kinderen”

En is het dan geen mooi beroep voor de mannen? “t Ís
nochtans goed betaald? En daarbij de mannen hebben
werkelijk vrije tijd na hun lesuren.
Wanneer man en vrouw allebei in 't onderwijs staan,
doet de vrouw na het schoolwerk het huishouden en
houdt zich bezig met de kinderen, de man bezoekt een

bibliotheek, doet opzoekingen voor zijn cursus, gaat
naar bijscholingsavonden, naar syndikale vergaderingen,
geeft speciale lessen: neemt er een ander werkje bij…
In de schoot zelf, heeft de scheiding van de geslachten
lange tijd het onderling, niet begrijpend tegenover elkander staan in de hand gewerkt. Het zogenaamd vernieuwd

onderwijs geeft ons nieuwe hoop…

Maar de mentaliteitsverandering is nog voor vandaag niet…
Men beschouwt de vrouw nog altijd in de eerste plaats als
echtgenote en moeder, pas daarna als arbeidster en onderwijzeres.…
Om die mentaliteitsverandering erdoor te krijgen, is het
nodig dat de onderwijzeressen zelf anders gaan denken en
anders gaan praten met hun leerlingen, meisjes en jon-

gens,
De leerboeken moeten ook veranderen, meer aangepast
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worden aan de huidige tijd.
Aan de onderwijzeressen het onderwijs een andere inhoud te geven.
ANTWOORD A.U.B.
De vrouwen: Leg ons uit waarom de liefde er voor ons
altijd moet uit bestaan het standpunt van de man te begrijpen, zijn loopbaan op de eerste plaats te zetten, voor
zijn rust en lust te zorgen?

De priesters: Het is zo mooi te gehoorzamen! Kijk naar
de Heilige Maagd! Zij heeft gezegd: “Ik ben de dienares
van de Heer”. Door zich in dienst te stellen van de man,
vervult de vrouw haar roeping, ze doet wat eigen is aan

haar geslacht.
Een echte vrouw offert zich altijd op.

De vrouwen: ’t Is wel mooi wat men allemaal vertelt,
maar het strookt niet met de werkelijkheid. Onze werkelijkheid is te zijn zoals we zijn: niet helemaal mooi, niet
helemaal goed, niet enkel jong, geen heiligen maar echte
vrouwen, kortom mensen met fouten en kwaliteiten gelijk de mannen.

De echtgenoten: Versta ons toch! De wereld waarin we
leven is zo hard. We hebben er zo’n behoefte aan dat on105
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ze vrouwen er alle schoonheid en alte mogelijke zachtheid in vertegenwoordigen.

De vrouwen: Wij willen niets vertegenwoordigen. Wij wilfen de gebroken potten niet betalen. Wij willen met jullie
een echte en rechtvaardige wereld opbouwen.
Men belooft ons dat men ons als volwaardige mensen zal
erkennen. Op papier geeft men ons rechten (recht op arbeid, stemrecht…) maar waar staan wij in werkelijkheid!

De maatschappij: Ge weet toch dat de wereld niet op

één dag gemaakt is. Wees geduldig! Uw lot is toch miet
zo erg!
De vrouwen: Wij hebben geen geduld meer. Wij zijn vastbesloten te strijden vaor ons en voor onze dochters. Wij

geloven dat veranderingen mogelijk zijn.
EEN BRANDKAST MET EEN VLAG EROP.
De Staat is een brandkast met een vlag erop. In feite
wordt hij geleid door diegenen die onrechtmatig de rijkdommen van het land in handen hebben en die er een bepaalde orde wensen te handhaven.
Alle middelen zijn goed voor de Staat om deze orde te
dienen. De Staat hemelt de vaderlandsliefde op, ontwik-

kelt (als het moet) het nationalisme, verheerlijkt de godsdienst (voor zover deze hem dient), huldigt het gezin.
12

Om zijn macht te behouden, beschikt de Staat over:
- de politie, de rijkswacht (die hij kan gebruiken tegen
stakende arbeiders bvb.)
- de kultuur, de school (waar men leert te luisteren en
niets te zeggen en de bestaande orde te aanvaarden)
Alle kranten, tijdschriften, boeken behoren toe aan de
rijken die uitleggen dat de dingen niet mogen verande-

ren.
- de kunst: bestemd voor intellektuelen opdat ze zich

zouden hechten aan de schoonheid en aan al haar uitingen als een verstrooiing.

Om zich te handhaven heeft een regime tegenstellingen
nodig:
vlaming
arbeider
zwarte
vrouw

—
—
—
—

waal
bediende
blanke
man

Door de huidige maatschappij heeft de man opdracht gekregen (zonder dat hij er zich altijd van bewust is) de

vrouw onderdrukt te houden daar de Staat (niet betaalde) slaven nodig heeft, zoals een baas niet-gekwalificieerd

personeel nodig heeft en de rijke landen behoefte hebben
aan de arme tanden.
De vrouwen zijn het onzichtbare raderwerk voor de goe-

de werking van de Staat.

Zij verzekeren de welvaart en de toekomst.
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- de burgervrouwen verzekeren het nageslacht; ze zetten
de kaders in dienst van de Staat en van zijn machthebbers.
- de arbeidersvrouwen moeten de werkkracht van morgen

leveren, de arbeiders en de soldaten.

- de voortplantende man en gezinshoofd verzekert de
voortzetting van de gescheiden klassen en zó de goede

werking van de Staat-patroon.
In deze Staat hebben de vrouwen hun plaats niet.
- geen vrouwen in de regering
- $ percent vrouwen in het Parlement.
Maar ons doel is niet een gedeelte van de macht te veroveren, door bvb. voor de vrouwen te stemmen.

Wij willen een Staat opbouwen die niet in dienst staat
van de rijken, een demokratie die iets anders is dan een
masker voor de gebreken van het kapitalisme.

VERPLEEGSTERS VAN EEN ZIEKE WERELD.
Wat is er mooier, op het eerste gezicht, dan een vrouw
aan de haard? Wat is er zachter, hartversterkender in deze
wrede wereld waarin we leven dan een vrouw die geen
ander doel heeft dan diegenen die ze lief heeft te helpen
leven?
Ziehier alle goede dingen die ze doet, ziehier waar ze
voor dient:
- ze helpt haar echtgenoot de afmattende, onmenselijke
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arbeiderswereld te verdragen. Om dat te bereiken houdt
ze het huis schoon, maakt lekkere beetjes klaar, steekt
haar zorgen weg, houdt de kinderen braaf …
“ze helpt de kinderen groot worden, leert hen zich te on-

derwerpen aan de leerkracht, helpt hen hun huiswerk

te maken, doet hen hun lessen opzeggen, leert hen zich

aan te passen aan de maatschappij.
“ze helpt verder nog de familie door de noodzakelijke
stappen te doen voor het bekomen van datgene waar
men recht op heeft; pensioen, ziekteverzekering enz.
“ze verzörgt de bejaarde ouders, houdt de kinderen bij
var de buurvrouw, draagt eten bij een zieke.
Liedaar wat we allemaal doen. Wij doen dit alles omdat

het moet gedaan worden en… omdat alleen wij er zijn
om dit alles te doen. Moesten wij het niet doen, de we-

teld stortte in elkaar.
Nochtans zeggen we neen.

Wij willen niet tanger meer de bewaaksters zijn van een

wereld die op instorten staat.

Wij willen niet langer meer de verpleegsters zijn van een

wereld die ziek is.

Wij willen niet langer meer diegenen zijn die iedere avond
ten man, uitgeput door het opgedreven ritme van zijn
werk verwelkomen, wij willen niet langer meer onze kiìn-

deren aanleren gewillige slaven te zijn, wij willen niet langer meer onze ouders behandeld zien als overbodigen.

Wij willen niet langer meer de rol spelen van behoedsters
van een slechte maatschappij.
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tedereen zegt dat de maatschappij moet veranderen, dat
het zo niet verder kan gaan! De vakbonden zeggen het,
de kaders, de ministers, de leerkrachten… maar alles blijft
zoals het is, en wij, door onze gedweeheid, door de hulp

die wij leveren om die gebreken en fouten te steunen,
versterken deze zieke maatschappij. Wij dragen bij tot de
handhaving van de orde die de wanorde verbergt.
Vrouwen verenigt U.

Bepaal het belangrijkste en eis dit eerst.
Eis deze veranderingen op. Nu.
Vecht ervoor.

EEN BEETJE EKONOMIE,
(in tegenstelling met wat men ons altijd zegt en dat we
maar al te gemakkelijk geloven, zijn we zeer goed in staat
het raderwerk van de ekonomie te begrijpen. De vrouwen
brengen een groot deel van hun tijd door met de inkomsten en uitgaven te berekenen, ze weten best dat over een
budget goed moet nagedacht worden, dat men een keuze
moet maken.)
Wat is de keuze gedaan door diegenen die vandaag de

maatschappij in handen hebben?
Het objektief van vandaag is: produceren, dan het verko-

pen van het produkt, dus: doen kopen. Met de winst van
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de verkoop, nog meer produceren, om nog meer winst te
maken. Het gaat om een produktiewedloop. Deze wed-

loop gelijkt aan een nachtmerrie, nachtmerrie waarin de
dood u op de hielen zit: stop je met lopen dan doodt
men. In ons ekonomisch sisteerm: indien men niet meer
en meer produceert heeft men afgedaan, Men noemt dit

de “wet van de vooruitgang”.

De vooruitgang, is altijd meer en meer produceren, zo
goedkoop mogelijk en dan zo duur mogelijk verkopen’
Deze vooruitgang komt overeen met het belang van diegenen die de produktiemiddelen bezitten.

fabrieken. on-

fernemingen, enz. en er het grootste profijt willen uit
alen.
DE VROUW IS DE ONVRIJWILLIGE MEDE.
WERKSTER AAN DEZE NACHTMERRIE

|L. om meer en meer te verkopen, moet men aanzetten
tot kopen.
2. men moet die personen vinden die «eer gevoelig zijn
en het best kunnen gemanipuleerd worden om aangezet
te worden tot kopen. Men heeft die slachtoffers gevonden: de jongeren en de vrouwen, De jongeren en de vrouwen hebben het geld in de hand en dikwijls een onregelmatig gebruik van hun tijd. Dus, kan men ze gemakke-

lijker doen dromen, dromen over aankopen. Men doet

hen hunkeren naar van aîles door de reklame. Een verwenste hunkering.
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VROUWENDROMEN.
1, mooi zijn om te bevallen. Die produkten aanschaffen

om die schoonheid te zijn die in de smaak valt: parfum,
kleding, pruiken, enz.
2. een gezellig nestje bouwen: die voorwerpen kopen die
het huis gezellig maken: vaatwerk, gordijnen, tafelkteden

enz.

Deze droom schijnt een goede droom: immers men maakt
diegenen gelukkig die men bemint!

Maar ten top gedreven door diegenen die er ons toe aanzetten meer en meer te kopen, wordt deze droom een

nachtmerrie: iedere dag koopt men iets om nog mooier
te worden, opdat de woning nog gezelliger zou zijn, opdat er nog meer geluk zou zijn.
Maar gekocht geluk, is betaald geluk.

Diegenen die de noodzaak om te kopen bij de vrouwen
aanwakkeren, wakkeren terzelfdertijd de noodzaak aan
bij de arbeiders om meer te verdienen.
Op deze manier, is de arbeider niet alleen verplicht om
te werken om in leven te blijven. maar is hij verplicht altijd meer en meer te werken en alle middelen te aanvaarden om meer te verdienen (ploegwerk, overwerk, bijwerk
enz... teneinde zijn koopkracht te verhogen.
De koopkracht is een valse kracht: ze maakt ons afhankelijk: wij worden slaven.
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De machthebbers hebben goed begrepen dat de vrouw
aan de haard een koopster is die meer aan bekoring blootstaat dan een buitenshuis werkende vrouw. de eerste.
voor eeuwig gekluisterd, voelt de noodzaak aan om haar

levensdekor meermaals te veranderen. Haar man. haar

kinderen, haar huis, dat is haar enig levensdoel.
Poetsen, verzorgen, versieren, dat is haar rol, haar leven
Bekoord door de reklame, de ontelbare katalogen voor

“verkoop per briefwisseling’, is ze een femakkelijke
prooi.

“Voor een werkelijk gezellig huis” zegt de publiciteit

haar, moet ge het behang hernieuwen. moet ge een rood
tafelkleed hebben, modern vaatwerk, gekleurde glazen!

Ongelukkiglijk, met het loon dat hij ontvangt. is dat onmogelijk.
Zij bezwijkt, ze heeft er genoeg van. het kleinste genocgen wordt haar geweigerd. Meer en meer raakt ze er van
overtuigd dat het behang moet hermeuwd worden en de

verf opgefrist.
Hij komt van zijn werk, moe van zijn dag in de fabnek
de kinderen roepen, maken

ruzie, vechten; de vrouw 1

uitgeput, zenuwachtig. Men moet een oplossing vinden.
Ziehier de oplossing:
Binnen een maand krijgt hij zijn eindejaarspremie: in af-

wachting... men heeft hem gezegd dat de baas een be-

langrijke bestelling ontvangen heeft, waaruit voortvloeit

dat verschillende arbeiders overuren zullen moeten doen”
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Hij is moe, maar zij is ongelukkig.
Het probleem is opgelost. Onze konsumptiemaatschappij
heeft hen overwonnen.

De konsumptiemaatschappij maakt van de mensen staven. Daarom maakt ze van de vrouw een verleidster, een
Eva.
Zullen we deze rol altijd aanvaarden?

Laten we de verdedigsters zijn van onze mannen.
Laten we die maatschappij weigeren die ze doodt.

ZONDER BEROEP.
Het staat op onze identiteitskaart. Beroep: zonder. Minder dan niets dus!
- Nochtans indien men onze arbeid per uur moest betalen, arbeid die we 24 h op 24 h doen, dan zouden we
miljardairs zijn!
-’t Ís raar, maar als men bv. kokkin is in een restaurant,
verdient men goed zijn brood!

- Ik heb er lust toe. kokkin te worden.

. Ben je gek! Koken voor anderen! Kook thuis! Daar ben
je tenminste vrij! De ene dag doe je wat meer dan de
andere: je bent je eigen baas.

‚Ik voel me in ’t geheel niet als mijn eigen baas. Niet al-

teen verdien ik niets, maar ik voel mij gans de dag alsof
ik onder toezicht sta, alsof ogen me gadeslaan!
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Ik durf

het niet aan niets te doen. Als de kinderen er zijn voel
ik me geprikkeld. Zijn ze daar niet, dan verveel ik mij.
- Ik, ik ben zo moeilijk niet: ik luister naar de radio, ik
doe boodschappen, ruim op… ik hou mij bezig!
- Zich bezighouden, de tijd verdrijven, dat volstaat mij

niet. Het is zo dat men volstrekt niets is. Ik voel me als
een nutteloos meubel, terwijl de mensen en het leven
elders zijn. Zelfs moest men op mijn identiteitskaart

zetten: beroep “huishoudster” en zelfs moest ik er voor
betaald worden… Kijk, men stelt nu voor om ons 2000 f.
per maand te geven om een kind op te voeden onder de
drie jaar. Welnu,
1) dit is geen loon. Een dienstmeid verdient 9000 f. en
dan nog, ze doet niet al het werk.

2) thuisblijven voor een kind (of zelfs twee) is niet de

oplossing. Een kind alleen met een volwassene alleen,
is niet levendig genoeg: het kind voelt zich alleen en
jijzelf ook.
Ondertussen is een dergelijk leven, het leven van vele
vrouwen.
De mannen zeggen dat ze gelukkiger zijn als ze aan vrouw
en kinderen denken die thuis zijn; zo zijn ze gerust, zeker

hun kleine wereld goed in handen te houden”.

Daar de mannen zeggen dat hun geluk daarvan afhangt,
aanvaarden we deze situatie, we trachten daarin ook ons
geluk te vinden.

We verbergen onze verveling ook voor onszelf en noemen
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dat: vrijheid,

Zonder beroep zijn dat is niet bestaan in onze maatschappij.
Maar iedere beroep is geen bevrijding.

Dus moeten we de maatschappij veranderen zodat allen
vrijelijk het werk thuis en buitenshuis delen.
WIJ WILLEN DE PLAATS VAN DE MANNEN
NIET INNEMEN.
Wij willen enkel dat er geen specifieke betrekkingen voor
mannen en vrouwen meer zouden zijn.
Het is ten andere nogal komisch dat bij beroepen voor
mannen, de gynekotoog (vrouwendokter) geteld wordt.
Het is merkwaardig dat zij het zijn en enkel zij die als
architekt beslissen hoe het inwendige van een flat er zal

uitzien, de plaats en de grootte van de keuken of de badkamer, terwijl zij juist niét in de keuken staan of de was
doen!

En van waar komt hun kennis over de behoeften van onze huid, onze haren (kleur en snit}, van ons ondergoed?

Hoe komt het dat zij alleen daarover beslissen en die zaken maken die zij ons dwingen te kopen?

En van waar komt die kennis die hen doet beslissen of al
dan niet de vrouwen mogen ’s nachts werken
abortus plegen

„zoveel weken zwangerschaps-
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verlof hebben
zulke werkregeling hebben
enz.
Wij willen hun plaats niet innemen, maar wij vragen ons
af of in dat werk en al deze beslissingen onze aanwezigheid zich niet opdringt? Wij willen ons niet inkapselen in
de zorg voor de kinderen en de zieken, maar we willen
ook niet de mannen verwijderd houden van deze bezigheden: misschien dat zij er ook van houden voor de kinderen en de zieken te zorgen? Koken? Er zijn mannen
die daar dol op zijn. Zowel als met de kinderen spelen.

Beroepskeuze wil zeggen: iedereen volgens zijn neiging.
GELIJK WERK — ONGELIJK LOON.
Wij waren met een dertigtal vrouwen in het fabrieksmagazijn, slecht betaald: 50 F per uur.
Het werk was werkelijk zwaar. Eerlijk gezegd diegenen
die bleven, wel dat waren echte mannetjesputters!
De syndikale afvaardiging heeft de vervanging van de
vrouwen door mannen geëist. Wij werden overgeplaatst
naar een andere afdeling. Langs een kant was ik blij.

Want op het einde van de dag was ik zo op dat ik niet
eens meer de moed kon opbrengen om mijn huishouden
te doen. Maar langs de andere kant merkte ik op:
De mannen verdienen 67 F per uur voor hetzelfde werk.
123

En ze doen niet meer dan wij, ze vegen er zelfs hun broek
aan indien ze niet kunnen volgen. Ik begin te geloven dat
zij gelijk hebben. Wij zijn altijd bang van niet genoeg te
doen, maar dat wil niet zeggen dat we daarom meer gewaardeerd worden. Wij worden minder betaald, dat wel.
DOEN WAAR

HET HART NAAR UITGAAT.

Bij ons in de familie zitten ze allemaal in de transport als
vrachtwagenbestuurder.
Mijn vader, mijn broers. Ik droom ervan ooit eens ven
2Ö-tonner te kunnen besturen. Zij lachen me uit wanneer
ik dat zeg. Nochtans geloof ik dat dit een beroep 15 dat
me goed zou liggen.
Ik heb gesolliciteerd naar een plaats als busbestuurster.
Ík hoop dat ik zal aangenomen worden.

ER ZIJN NOG ALTIJD LEGENDEN!
De vrouw heeft een grote overwinning behaald door niet
meer gedwongen te zijn tot het doen van Zwaar en ge-

vaarlijk werk!
Het is een valse overwinning, gelijk alle eisen die gescherden zijn van het geheel der eisen van alle werkers.

Het gaat om een scheiding gebaseerd op het geslacht!
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1 Te zwaar werk is op de lange duur ook te zwaar voor
mannen! Er bestaan machines voor zwaar werk.
2 Een bull-dozer besturen is geen zwaarder werk dan verpleegster zijn met nachtdienst in een hospitaal.
Maar een bull-dozer besturen is beter betaald!

Wij moeten alle beroepen kunnen uitoefenen.
Wij moeten de klassifikatie volgens geslacht weigeren.
We moeten één zijn met alle werkers om een einde te
maken aan alle onmenselijke werkvoorwaarden
ZIJ BETAALT EVENVEEL, MAAR
ONTVANGT MINDER.

ZIJ

De gehuwde vrouw die uit werken gaat, betaalt voor de
maatschappelijke zekerheid. Men houdt, zoals bij iedereen, een gedeelte van haar loon af voor het pensioen, de
ziekteverzekering, de familiale toelagen…
Haar echtgenoot betaalt ook zijn bijdrage.
De werkende vrouw levert bijkomende inkomsten op

voor de kas van de maatschappelijke zekerheid maar

zij ontvangt niet meer dan zij die niet werkt
- haar echtgenoot kan niet genieten van haar bijdragen:
t

wanneer hij niet werkt (student bv.) kan hij niet be-

schouwd worden als “persoon ten laste” voor haar
2. wanneer ze sterft krijgt haar man geen weduwnaars126

pensioen.
- alhoewel zij samen met haar man een dubbele bijdrage
betaalt aan de maatschappelijke zekerheid, ontvangt zij
in ruil daarvoor geen enkele hulp voor de bewaking van
de kinderen, bv. geen enkele kinderkribbe in de omgeving.

N.B. De socio-pedagogische toelage die op het hurdig
ogenblik voorgesteld wordt is een valstrik voor de dommen, De SPT dient enkel om het gebrek aan kinderkribben en andere sociale uitrustingen in het land te kamoe

fleren, en dient ook om het ontbreken van werkgelegen.
heid te verbergen.
Deze onrechtvaardigheden komen voort uit het feit dat
de maatschappij de werkende vrouw niet erkent: maar

enkel duldt en uitbuit,
ALS MEISJE MAAK JE MAAR

EEN HAI VE KANS

In de technische scholen en in de vakscholen vormt men
de toekomstige werkkrachten, de handarbeiders of de

Pennelikkers zonder verantwoordelijkheid.
Wanneer ge een arbeiderszoon of -dochter zijt, zijn er 95

kansen op 100 dat ge uw studies beëindigt op dit niveau.

Op de universiteit vormt men de leiders van morgen.

Zo ge uit de burgerij stamt of uit intellektuelen en ge niet
achterlijk zijt, zult ge naar de universiteit gaan.
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Op de universiteit zijn er 35 percent meisjes maar slechts
5 percent arbeiderszonen. De sociale klasse waartoe ge
behoort zal uw kansen bepalen.
Maar als meisje maakt ge overal maar een halve kans.
Men zal.van ons een ortder-leider of een onder-proletariër
maken. Men heeft ons zo overtuigd van onze “vrouwelijke" natuur dat we niet meer weten wie we zijn, wat we

willen worden. wat we werkelijk graag zouden doen.
Gaan we naar de unief: - dan kiezen we letteren, want
wiskunde is te zwaar voor vrou-

wen
- of apotheker, omdat als men

trouwt, men thuis kan werken

en terzelfdertijd zijn huishouden doen.

Na vier jaar gaan onze ogen open.

Alles is overbevolkt. oververzadigd. Met een beetje geluk
slaagt men erin 3 à 4 lesuren te krijgen of men wordt ergens hostess. Zelfs indien men rechten of ekonomie gestudeerd heeft, staat men op een zeker niveau voor een
muur: een vrouw als direkteur, dat kan toch niet!
in de technische - of vakschool is het hetzelfde spel. men
kiest de naad, het huishoudonderwijs, ’t is zo veel vrouwelijker!
Maar onze opleiding zal ons tot niets dienen.
Of we nu aangeworven worden als kassierster of om pantalons te maken aan de lopende band, wij worden be128

taald als handlangers.
Het vrouwelijke voor dokter, loodgieter, lasser bestaat
niet. Laten wij het scheppen. Wij stellen ons niet meer
tevreden met de kruimels die men ons overlaat; betrek-

kingen waar de mannen niet meer willen van weten:
trambestuurders, flikken, soldaten, onderwijzers….
In een korte toespraak op een kongres, zei een noorse

bisschop:
“Vroeg of laat zullen we priesterhuwelijken moeten aanvaarden… want pastoorsmeiden worden schaarser en
schaarser!”
VEEL BITTERE TRANEN.
Laatst op 't werk, tijdens een woordenwisseling met de
meestergast, ben ik in tranen uitgebarsten — ondanks
mijzelf kon ik de tranenvloed niet bedwingen. Ik zat nog

wat na te snikken toen Maurice eraan kwam. Hij neemt

me bij mijn schouders, droogt mijn ogen, vraagt of ik
ziek ben, wat er niet gaat. Hop, 'k was weer weg. Ik leg
hem uit dat de meestergast mij uitgekafferd heeft omdat
ik voor de tweede keer naar het W.C. ging.
Ïk ben op. Ik zou enkele dagen vakantie moeten nemen,
maar er zijn zoveel afwezigen dat ik bij mijn terugkomst
drie keer zoveel werk zou hebben als ervoor.
Maurice is razend, hij geeft me een ferme bolwassing:

“Jullie vrouwen, dat schreit voor niemendal, hoe is 't mo-

gelijk — ah! ’t is geen leven voor jullie, jullie zijn niet
ze
sterk genoeg, hebt ge reeds een man zien schreien!
Ik ken de vrouw van Maurice. Wanneer er iets geweest is
op 't werk, dan wordt ze dat onmiddellijk gewaar, zegt
ze; men mag zijn mond niet open doen, hij deelt oorvegen uit aan de kleine gasten, hij weet op alles iets.
Toen Maurice mij de les las, zei ik tot mezelf: ik ontlast
mij door tranen, jij met oorvegen, Mijn tranen brengen
alleen mij schade aan,

Ik denk dat het ontoelaatbaar is andere mensen te mis-

handelen, iedereen heeft recht op geluk en waardigheid.
… EN ELKAAR IN DE HAREN VLIEGEN.
Die dag werkte Jacqueline op mijn zenuwen. Dat was nu
de vierde keer dat ze me het stuk onderste boven doorgaf. Gevolg: 'k heb het gebroken, Ik had de indruk dat
ze niets deed om de zaken in orde te brengen. ledere

keer dat ik haar een opmerking maakte, wenste ze me

naar de duivel. In ons kwartuurtje heb ik gedreigd dat ik
met haar zou afrekenen.
Om drie uur was het zover. Ik ben haar in ’t haar gevlogen en ‘k heb haar een muilpeer gegeven die ze me zo
vlug als de wind teruggaf.
De chef heeft er zich mee gemoeid en we zijn op 't bu-
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reau moeten komen onder de ironische blikken van al de
mannen van de werkplaats. Men heeft ons de les gespeld:
“Dames, een beetje waardigheid a.u.b. 't Is goed dat jullie
goede werksters zijn, anders was er morgen geen werk
meer voor jullie”.
Ik haatte haar. Zij had dit alles uitgelokt door haar onhandigheid.
Pas twee dagen nadien, in de refter, hebben Jacqueline
en ik met elkaar kunnen praten zonder haat.
Twee jaar reeds werken we in ploeg, zonder dat we een
woordje hadden.

't Is maar sedert ze de lopende band

rapper hebben doen gaan, sedert ze op het idee gekomen
zijn om te rationaliseren!

Wij zijn elkaar in de haren gevlogen omdat we uitgeput
zijn en dat is onze fout niet.
Dit nieuwe werkritme, “rationalisatie” genoemd is de
Oorzaak van die haat en van het begeven van onze zenu-

wen.

“ Is aan de bazen dat men oorvegen moet geven en ze
zullen niet verloren zijn.
WAAROM

IK GESYNDIKEERD

BEN.

Vriendinnen antwoorden ons:

Ík ben aangesloten bij de vakbond omdat het beter is indien er gestaakt wordt. Men trekt dan stakersgeld.
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Ik ben bij de vakbond omdat dit beter is om mijn geld te
krijgen van de verzekering i.v.m. een arbeidsongeval.
In ieder geval worden de bijdragen bijna of volledig terugbetaald door de baas op het einde van het jaar. En daarbij men kan nooit weten, het zou kunnen gebeuren dat
ik moeilijkheden krijg met een van de bazen. En de vakbond kan soms een vooropzeg doen intrekken.

Ik betaal mijn bijdrage. Ik steun het syndikaat, maar
meer moet men mij niet vragen. Vrouwen hebben geen

tijd zich ermee bezig te houden, uitgezonderd alleenstaande vrouwen zonder kinderen.
Ik ben gesyndikeerd en ik geloof dat in plaats van te zeggen de vakbond is dit of dat, we er ons allemaal moeten

achter zetten. Alleen zijn we niets, samen zijn we sterk,
Dan zouden er algemene vergaderingen gehouden worden, dan konden we het recht opeisen om te vergaderen
in de werkplaats 1 of 2 uur per week. De afgevaardigden
zouden onder controle van de arbeiders staan, men zou

de zaken die niet gaan samen bespreken en beetje bij
beetje zou de vakbond weer van ons worden.

Maar er zijn misbruiken.
Ik heb af, gevaardigden horen zeggen dat ze zich voorgesteld hadden, om beschermd te zijn voor de termijn van
drie jaar.
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Ik heb afgevaardigden overuren zien doen en dit terwijl
er gedeeltelijke werkloosheid was in de onderneming.

Sedert hij hoofdafgevaardigde is bij ons, heeft hij zijn
vrouw en zijn zoon doen aannemen. Ge kunt u wel indenken dat een dergelijke kerel geen afgevaardigde is met
veel strijdbaarheid.
En ook, de vrouwen zijn er weinig van tel.
In de onderneming waar ik werk, zijn er 95 percent vrouwen. De syndikale delegatie bestaat uit $ mannen en 3
vrouwen. De vrouwen in de delegatie zijn de geldophaalsters. Zij doen het administratief werk, de mannen hebben de verantwoordelijkheid.
In de vakbond zoals overal elders komen we op de tweede plaats.
Ge zult mij niet zien op de vergaderingen of deel zien
uitmaken van de afvaardiging. Mijn man is al afgevaardig-

de op zijn fabriek, wanneer ik hetzelfde zou doen… wat

Zou dat geven.

De kinderen verstaan dat zo niet. Als ik thuiskom moet

ik het eten klaarmaken, me met hen bezighouden.

De mannen hebben het gemakkelijk: thuis of niet thuis,
het huis is aan de kant wanneer hij thuiskomt en ‘t eten
is ook klaar.
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Een voorbeeld.
Verleden jaar waren we een wilde staking begonnen.

De

staking was begonnen bij de vrouwen die in de verpakking stonden. De staking liep voort als een vuurtje.
Wij stonden buiten. De vakbondsafvaardiging van de onderneming stond aan onze zijde. De leiders van beroep
zijn gekomen. ze hebben een algemene stakersvergadering
belegd, ze hebben getracht ons terug te doen binnengaan
en een stakingsaanzegging te laten indienen. Wij hebben
dan maar STIK gezegd.
We hebben de fabrieksbezetting voorgesteld. De bestendigen hebben gezegd dat dit niet mogelijk was aangezien
het om vrouwen ging.
We hebben niets meer gezegd. Onze mannen, thuis, zouden het ook nooit toegelaten hebben.
Zij gaan verder met ons te beschouwen als een “speciale”
groep.
War mij tegensteekt in het spndikaat is dat de vrouwen
er met hoger aangeslagen worden dan elders.
Ze hebben goed te zeggen dat we arbeiders zijn als de anderen, wanneer ze met een vrouw praten nemen ze een

gans andere houding aan.

.

.

Ter gelegenheid van een vergadering moet ik plots de tribune op, zo bewijzen ze dat er ook een vrouw bij is. Eén
op zes afgevaardigden. Ik zit daar als ontkenning wanneer
iemand zou zeggen dat men geen rekening houdt met de
134

vrouwen.

Maar aan de vrouwelijke gedelegeerden zeggen ze dat ze
geen aparte strijd mogen voeren, wat in feite wil zeggen:
“Laat ons maar doen, wij kennen de problemen van de
arbeiders".
Langs de andere kant zijn zij het die ons zeggen “Jullie
zijn daar om jullie met vrouwenproblemen bezig te houden”.
Wanneer zullen ze eindelijk eens begrijpen dat het samen

is dat we de problemen zullen oplossen?

WAT MOET MEN DAAR NU ALLEMAAL
VAN DENKEN.
Bij het ontstaan van de arbeidersstrijd werden er arbeiderskommtees gevormd die de strijd aanbonden tegen de
patronale willekeur en de macht van het kapitalisme Zij
riepen de arbeiders op tot de strijd. De arbeiderskomstees
waren onwettelijk en het is dank zij hun volharding en
opoffering dat ze standgehouden hebben.

Toen was de vakbond van de arbeiders.
Rijk geworden zijn de vakbonden, zoals ook de “arber-

derspartijen” verburgerlijkt, gebureaukratiseerd en vandaag is de vakbond, helaas, al te dikwijls afhankelijk van
ten of andere opperbrak die vanuit zijn gemakkelijke
Stoel de zaken van de arbeiders afhandelt zonder de me135
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ning van deze laatsten te vragen. Eerlijkheidshatve moeten we er aan toevoegen dat het in sommige gevallen zover gekomen is door de laksheid en gernakzucht van de
vakbondsleden zelf.

De vakbonden zitten nu aan de zelfde tafel van de kapi-

talisten; dit geeft hun recht op spreken, maar hun taal is
niet langer de ruwe werkerstaal.
Gedurende de twee jaar dat ik daar werk, heb ik geen
enkele algemene vergadering gekend. Wanneer er iets is
dat niet gaat zoekt men de hoofdafgevaardigde op die

dan met de personeelschef gaat spreken en dan komt
zeggen of het in orde is of niet. Maar op bijzonderheden
moet men niet rekenen, Wel moet ik zeggen dat de vakbond belet dat er misselijke onrechtvaardigheden gebeuren, Indien de vakbond er niet geweest was, zouden er
bv. twee arbeidsters op straat zijn gezet omdat ze zwanger waren.
Ja, er zijn nog bazen die schrik hebben van het syndikaat.

Die proberen dan te verhinderen dat er een vakbondsaf-

vaardiging komt.

Ofwel proberen ze, indien de afvaardiging er toch komt,

ze om te kopen of ze in diskrediet te brengen in de ogen
van de arbeiders, bv, de afgevaardigde zal meestergast

benoemd worden, of hij zal loonsverhoging krijgen. Er
zijn bazen die zich zeer goed schikken in het feit dat er

egen afvaardiging bestaat.

Ze maken gebruik van de onwetendheid van de afgevaar-
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digden, werken op hun gevoel wanneer de zaken zg.
slecht gaan, op hun wil rechtvaardig en begrijpend te zijn

tegenover de arbeiders. Handig als ze zijn, maken ze dat
de afgevaardigde zich geplaatst ziet voor een gewetens-

probleem tegenover de baas.

MOETEN WIJ, VROUWEN, NU DE VAKBOND UIT
DE VERTE BEKIJKEN ?
Kritiek leveren van buitenuit is te negatief.

Wij moeten er ons voor inzetten, in het syndikaat werken
maar de integratie weigeren.
Spijtig genoeg zijn het meer en meer de bureaukraten die
beslissen en wij, wij hebben niets te zeggen. Nochtans
moeten we dit zo niet verder laten gaan. Wanneer we

voor demokratie in het syndikaat gaan strijden, allemaal.
dan zal het veranderen.
De vakbond moet terug van ons worden, maar om dat te
bereiken moeten we er ons voor inzetten, tot de aksie

overgaan.
De vrouwen moeten deel uitmaken van de ondernemingsraad, van het komitee voor veiligheid en hygiëne, van de

syndikale afvaardiging van de onderneming. Daarvoor
moeten meer vrouwen zich kandidaat stellen bij de éerstkomende syndikale verkiezingen.

Loniet dat ze dan diegene kiezen die het strijdbaarste
lijkt, degene die beantwoordt aan de verwachtingen die
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ze hebben.
Wij mogen ons niet tevreden stellen met enkel maar onze
bijdrage te betalen.
Wij moeten onze verantwoordelijkheid opnemen en zelf
deel uitmaken van de delegatie. Alles doen wat we kunnen om het syndikaat nieuw leven in te blazen.
Daarom moeten de afgevaardigden gekontroleerd, gesteund, dooreen geschud worden door de basis, anders
dient de vakbond op ondernemingsvlak tot niets.
Arbeiders hebben hun leven gegeven voor de vakbond.
Hij is van ons.
Wij mogen hem niet laten kapot gaan.
MIJN FABRIEK IS MIJN FABRIEK.
Ìk heb er mijn vriendinnen, mijn gewoonten, mijn machi
ne. Er zijn mensen die te stom zijn om te begrijpen dat ik
gaarne werk.
In mijn familie beginnen we er allemaal aan vanaf ons 14
jaar. De 1 Se juli had ik werk en ik was zo fier als een gieter. Werken, daar zijn we voor gemaakt.

Maar er is werk en werk; men moet mij niet vervelen. Op
zekere dag kreeg ik mijn vooropzeg! 'k Ben de baas gaan

vinden. Ik heb hem gezegd dat ik er niet aan dacht het af

te trappen, Ik heb op tafel geklopt. Ze hebben mijn vooropzeg ingetrokken, maar hebben me gezegd dat ik in het
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vervolg wat beleefder moest zijn tegen mijn bazen.
Acht dagen geleden ben ik terug op het bureau geroepen:
‘k heb terug mijn vooropzeg.
Ik was een luiaard, een plantrekster.

tt Kan wel zijn,

maar op mijn werk valt er niets te zeggen. Ik heb geweigerd te tekenen, ik heb beleefd gevraagd waarom.
Twee nachten na elkaar heb ik geen oog dicht gedaan.
k ging nog liever dood dan te veranderen van werk
Ik ben terug op 't werk geroepen. Ze hebben me gezegd
dat alles een les voor me was. De vooropzeg zou ingetrokken worden wanneer ik ophield met roken gedurende de
werkuren.
De mannen en de jongens van 14 jaar mogen wel roken.
er is immers niets brandbaars in het werkhuis.
De baas heeft me geantwoord: "Ik wil niet dat 't fabriek
een bordeel wordt. Vrouwen die roken geven een slechte
indruk”.
Maar meisjes minder betalen dan jongens, geeft dat geen
slechte indruk ?
Wat wel zou moeten, is dat we in de fabriek niet langer
meer zouden beschouwd worden als menselijke machines
die men vervangt naar willekeur.
Indien wij, de eigenlijke
meester waren van onze
lijke wezens worden die
hebben te denken en te

voortbrengers en voortbrengsters
arbeid, zouden we terug mensehet recht en de mogelijkheid
teven.
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De fabriek, is onze fabriek.

ZIJN DAG MAKEN.
Wanneer men trouwt, denkt men dat men nu eindelijk
samen gaat leven. Alles delen. Elkaar teren kennen, elkaar nooit verlaten.

Dan dringt de werkelijkheid zich op, hard en bitter.
Elk gaat zijn weg, “zijn dag maken’. Wanneer men elkaar
's avonds terugziet, mist men de moed iets te zeggen. De
dag was zo eentonig. En waar is het goed vaor de moei-

lijkheden ondervonden op het bureau te vertellen?
Men zwijgt om de andere niet te verontrusten. Men weet

maar al te goed dat elk toon onmisbaar is. Nochtans, wat
zou het goed zijn, zowel voor haar als voor hem, elkaars

moeilijkheden te delen.

Samenzijn betekent vooral dit.
Uiteindelijk vindt men elkaar terug in bed. Slechts in

bed. Overdag heeft men de tijd niet.

Later wanneer men kinderen heeft, is het hetzelfde liedje.
Ofwel brengt men de kinderen naar de kribbe (als die er
is) en 's avonds ziet men elkaar terug, nog meer vermoeid,

praktisch doodgewerkt, de vrouw het meest.
Ofwel blijft de vrouw thuis, zij kweekt de kinderen op,
doet besparingen om het verlies aan loon goed te maken.

Uiteindelijk vindt men elkaar terug in bed.

Maar vindt men elkaar daar wel werkelijk terug?
142

Onze maatschappij beweert een gelukkige maatschappij

te zijn. Maar zij staat ons geluk in de weg door het leven

dat zij ons voorbehoudt.

Een eentonig, gedwongen leven, dat de liefde doodt.
VIER UUR VOOR IEDEREEN.

… „Maar indien de vrouw bevrijd is, vraagt de man zich af.

wie zal dan het huishouden doen?
Deze vraag komt altijd weer…

De vraag wordt angstig gesteld, door een man die nachtmerrieachtige visioenen heeft: hij ziet zich met een

schort voor, een halsdoek op het hoofd, gewapend met

een borstel en een vod, aangevallen door onderhoudspro-

dukten die een helse rondedans uitvoeren, rondedans
waarvan hij het middelpunt is.
Mannen, wees gerust !
Onze bevrijding houdt niet in dat we op onze beurt andere menselijke wezens gaan onderdrukken.
Wij willen enkel dat men alle huidige rijkdommen en
technische vooruitgang gebruikt in het voordeel van allen.
mannen en vrouwen, en niet enkel voor een kleine groep
bevoorrechten.

Wij willen het werk niet op de rug van “knechten” werpen; wij willen niet bepaalde mannen of vrouwen veroordelen dit werk in onze plaats te doen.
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Maar gaan we verder dromen van automatische huishoudapparaten, buitengewoon praktisch maar ook buitengewoon duur?
Te duur voor een enkel huishouden, maar die zo praktisch zouden zijn moest men ze aanschaffen met verscheidenen en ieder op beurt er gebruik van maken!
Zeker, ook om machines te gebruiken is er tijd nodig,
een weinig tijd: maar wij zouden willen weten waarom
de mannen geen recht op tijd hebben voor hun familie?
Acht uur arbeid, de verplaatsing, de overuren, het dringend werk dat men ’s avonds of ’s nachts thuis afmaakt…

terwijl vrouwen “al hun tijd hebben” zoals men dikwijls
zegt, tt. tijd die niet meetelt (het is niet voor hen dat
men zegt: time is money) en die zijzelf kunnen schikken,

of zij nu een bovenmenselijke taak hebben: dubbele dag-

taak, of zij die zg. niets te doen hebben: thuis, zonder
kinderen (dat bestaat).
Indien alle mannen en vrouwen gedurende vier uur werkten bv. en dan samen het huishouden deden, vergemakkelijkt door de huishoudapparaten in gemeenschap gekocht
door de bewoners van het flatgebouw of de groep woningen. zou het leven dan niet veel aangenamer zijn?
Maar wie denkt eraan het
iedereen door hun tijd te
te helpen?
Heel zeker de werkgevers
rendement op te drijven,
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leven te veraangenamen voor
geven en de mogelijkheid elkaar
niet, die er enkel op uit zijn het
zodat ze het maximum uit de

arbeiders kunnen halen, werkgevers die hun gouden ber-

gen voorspiegelen, die ze zulien kunnen kopen met hun
loon en waardoor ze vrij zullen worden!

ELKAAR HELPEN.
In afwachting dat de wereld verandert, kunnen we elkaar
gu reeds helpen.
Er bestaan wijken waar men dat nu reeds doet: men leent
zijn was- of naaimachine uit, men houdt elkaars kinderen

bij, men brengt om de beurt de kinderen van de ganse
straat naar school, een papa neemt ze allen ree naar de
zwemkom, men laat de buurkinderen komen spelen, naar

de T.V. kijken enz.

In de steden is dit de gelegenheid de eenzaamheid te
doorbreken waaraan vele vrouwen lijden.
Maar zelfs wanneer de idee aanvaardt wordt… hoe dikwijls stuit men niet op een weigering te wijten aan het

individualisme?

Er zijn vrouwen die met niemand durven spreken. “Ik
ben bang van mijn eigen schaduw, zegt'er een, en ze weigert naar de wasserette te gaan.” Dikwijls verkiezen we
onze eigen machine te kopen, zelfs op afbetaling. Nochtans zet de verkoop op afbetaling de arbeider dikwijls op
droog zaad, terwijl er twee zijn die zich aan de zaak verrijken: 1) de verkoper, 2) diegene die de som leent.
In ieder geval:
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L. de meesten van de loontrekkenden kunnen zich zeer
weinig veroorloven.

2. datgene wat ze nodig hebben, is tijd om zichzelf te
zijn.

Vrij zijn, is samen zijn om te doen waar men zin in heeft.
Doen waar men zin in heeft.
Op de fabriek, zijn de taken tot het uiterste verdeeld: de
enen brengen de schroeven aan, de anderen draaien ze
vast.

Het is nu eenmaal zo, dat men technokraten heeft die de
plannen maken, politiekers die de beslissingen nemen…
en de anderen zorgen voor de uitvoering ervan.
Men beweert dat deze verdeling doeltreffend is: dit laat
toe meer winst te maken en meer te produceren.
Het is mogelijk, maar dit interesseert ons niet.
We weten wel dat er altijd taken zijn die moeten gedaan

worden zowel op de fabriek, op het bureau of thuis:
maar dat men ze ons minstens samen laat doen, op onze

manier en wetende waarvoor dit alles moet dienen.
Wij weten ook dat veel werk rustiger kan gedaan worden,
niet zo strak in een bepaald tijdsbestek, minder ingedeeld.
Wij willen verantwoordelijkheid en wij willen vrij zijn.

146

ALLE MANNEN HEBBEN OOIT WEL EENS PROFIJT
GETROKKEN UIT HUN MACHTSPOSITIES.
Zij hadden voor zich hun spieren en hun geld en… de onmogelijkheid ooit met een kleine thuis te moeten afkomen. Zij moeten vandaag begrijpen dat wij een ander
soort verhouding met hen willen opbouwen.
De bevrijding van de vrouwen zal ook hun bevrijding
zijn.
Zij zitten inderdaad ook in stereotiepe rollen gevangen:
- deze bvb. van de sterkte, van de superviriliteit die hen

verplicht agressief te zijn, goed tegen de drank te kunnen en zo snel mogelijk te rijden
- de mythe van Don Juan die van de ene vrouw naar de
andere loopt, de ene verhouding na de andere aanknoopt
en nooit een werkelijke menselijke relatie heeft
- de mythe van het maatschappelijk sukses en de standing
die hen op 50 jaar ineen doet storten en sterven aan een
infarctus
- die van het inkonditionele werk om de familie te onderhouden. Indien wij verantwoordelijk zijn voor onze aan-

breng in het gezin zullen zij heel wat vrijer zijn tegeno-

ver hun werkgevers.

Onder dit alles lijden zij ook zelfs als zij van hun machts
positie profiteren. Vechten om deze stereotiepen te breken is vechten voor ons en voor hen - terzelfdertijd
en dat ondanks het feit dat zij de indruk hebben dat wij
tégen hen vechten.
Zij worden niet in vraag gesteld, wel de rol die men hen
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B

hij is een vent!

AA

5

hij straalt manneli kheid uit!

en nochtans is ook hij slachtoffer van de “mannelijke”
rol hem opgelegd door de maatschappij!
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opgedrongen heeft en in werkelijkheid hebben zij alles te

winnen met het opheffen van hun meester-slaaf verhou-

ding tot de vrouwen want zij zelf zijn slaven van de maat-

schappij en haar onderling geschapen verhoudingen. Wan-

neer wij dan naast elkaar — manen vrouw
vechten tégen deze “mannelijke” en “vrouwelijke” modellen zullen
wij samen alles terug in vraag moeten stellen 1n de underdrukkingsverhoudingen van
ouder - kind
meester - leerling
patroon - arbeider
dit wil zeggen dat wij de basis zelf van onze maatschappij
in vraag zullen stellen.
WIJ VERWACHTEN

VAN DE MANNEN

dat zij ons de mogelijkheid geven zelf aan onze bevrijding
te werken, (En niet zoals die “feminist” die aktief deel
nam aan alle diskussies over de vrouwenbevrijding en ondertussen zijn vrouw thuis liet om op de kinderen te passen…)
Zij kunnen ons helpen
- door ons tijd te geven: de nodige tijd voor onse verga
deringen en onze aksies door aan de huishoudelijke taken deel te nemen en de kinderen bij te houden

- door ons werkgelegenheid en ons een plaats in de verschillende bewegingen te geven, door onze strijd voor

gelijk loon te steunen enz.
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Zij moeten hun verantwoordelijkheid opnemen:
- ofwel hun privileges behouden en nooit aan een stofvod
komen en aldus een evidente verdrukkende rol spelen

- ofwel onze strijd delen en met ons de huishoudelijke
taken volbrengen en de arbeidersstrijd voeren.
WAT WIJ
ONMIDDELLIJK
VAN DEZE STAAT
DIE ZICH DEMOKRATISCH NOEMT EISEN:

gelijke kansen voor man en vrouw en dit vanaf onze geboorte:
gemengd onderwijs op alle niveaus zowel voor de leerkrachten als voor de leerlingen
- afschaffing van alle schoolboeken die slechts de “trad:
tonele” vrouw (vrouw in funktie van man en kinderen,

dus steeds vrouw aan de haard) voorstellen en de kinderen steeds het beeld van een voorbijgestreefde wereld
voorhouden

- afschaffing van de vrouwelijke en mannelijke stereotiepen (bvb. in reklame en pers) die het sexisme - die andere vorm van racisme _ in stand houden.

sexualiteit is een van de komponenten van ons leven en
dus geen abnormaliteit, daarom eisen wij:
een opvoeding ontdaan van elk vals en ongezond
schaamtegevoel
- een sistematische en volledige voorlichting ook op het
gebied van contraceptie (middel om geen kinderen “per
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ongeluk” te maken)
- de vrije verkoop of terugbetaling door de sociale zeker
heid van de contraceptiva
“ titbouw van voldoende en kosteloze gezinsplanning:
centra toegankelijk voor iedereen
- gratis (dit is zoals alle geneeskundige verzorging terug.
betaalde} en vrije abortus
in medische instellingen
op gewone aanvraag van de vrouw
- opleiding tot de contraceptie voor toekomstig medisch
en sociaal personeel en bijscholing voor wie reeds prak
tijk uitoefent
- sankties t.o.v. de schooldirekties die zich het recht toe
kennen zwangere leerlingen buiten te zetten
- afschaffing van de repressieve wetten t.o.v. samenwer
nende minderjarigen
- afschaffing van de diskriminatie tussen ongehuwde en
gehuwde moeders, tussen natuurlijke en wettige kinderen

het huwelijk is in onze samenleving een vorm van gemeenschappelijk leven, daarom eisen wij:
- afschaffing van de diskriminatie tussen echtgenoten
- afschaffing van het begrip “gezinshoofd” took feitelijk)
- afschaffing van het samenvoegen van de lonen der echt-

genoten

- één aanspreektitel, “mevrouw”, voor alle vrouwen

aangezien de vrouwen gelijkwaardig presteren. eisen wij:
- gelijk loon voor gelijkwaardig werk
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- dezelfde werkmogelijkheden als de mannen
- gelijke promatiekansen voor mannen en vrouwen
“afschaffing van de diskriminatie (zowel financieel als
moreel) t.o.v. de werkende vrouw
- afschaffing van de sankties t.o.v. zwangere werkende
vrouwen

“een onmiddellijke rechtvaardige tewerkstelling en hertewerkstelling voor de vrouwen

de vrouw heeft recht op een menselijk, ontplooiend leven voor haar en haar kinderen:
- wij willen een effectieve bestaanszekerheid (werkgele-

genheid, werkzekerheid) voor de aanstaande moeder
de integrale betaling van het zwangerschapsverlof

- de uitbouw van een ouderschapsfonds, betaald door de
werkgever naar hoofde van zijn mannelijk én vrouwelijk
personeel
de verlenging van het vaderschapsverlof
‚de vorming van mannelijke zowel als van vrouwelijke
sociale helpers
- kinderkribben en dagverblijven
- restaurants en wasserijen aan kostprijs
echtgenoten moeten het recht hebben elkaar te verlaten
zonder dat dit gepaard gaat met een dure en ingewikkelde gerechtsprocedure:

- vereenvoudigde, kosteloze echtscheidingsprocedure

- vergemakkelijking van de “scheiding met wederzijdse

toestemming” teneinde het schuldprincipe af te schaf152

fen dat elke menselijke waardigheid vernietigt

elke arbeider heeft recht op een rechtvaardig pensioen,
dit wil zeggen:
- hervorming van de reglementering op de sociale zeker
heid die rekening zou houden met de bijdragen door
elkeen — ook door de gehuwde vrouwen — gestort.
Wij eisen dus dat de wetten vertrekken van het principe

dat de man en de vrouw gelijk zijn.

153

ENKELE NUTTIGE ADRESSEN.
De centra voor gezinsplanning zullen je helpen kinderen
te krijgen wanneer je het werkelijk wenst en niet “per
ongeluk”.
Antwerpen
- Stichting voor geesteshygiêne
Van Schoonbekestraat, 82

2000 Antw.

- Centrum gezinsplanning en seksuele opvoeding
Sterstraat 20

2000 Antw. - tel. 03/39.29.07

Brugge
» Consuitatiebureau voor levens- en gezinsmoeilijkheden
Dyver 8
8000 Brugge
- Centrum gezinsplanning en seksuele opvoeding

Naaldenstraat 22
8000 Brugge- tel. 050/369.70

Brussel

- Consultatiebureau voor levens- en gezinsmoeilijkheden
Bisschoffsheimtaan 10
1000 Brussel
« Vlaamse vereniging voor seksuele hervorming
Koopliedenstraat 20
1000 Brussel- tel. 02/18.05.45
- Centrum gezinsplanning en seksuele opvoeding
Jonniauxstraat 22
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1000 Brussel - tel. 02/35.99.22
- Release
Koopliedenstraat 8
1000 Brussel - tel. 02/18.29.52
- Centre pluratiste familial
rue de Stalle 24
1180 Brux. - tel. 02/77.40.00
- La Famille heureuse

rue de la Pacification 3

1040 Brux. - tél. 02/18.69.84
- Consultation pour le couple et la famille
av. de la Toison d'Or 16
1060 Brux. - tél. 02/12.93.13

- Planning familial, éducation et information sexuelles
place du Champ de Mars 4
1050 Brux.
- Centre de consultation conjugale
rue de la Prévoyance 58
1000 Brux. - tél. 02/13.11.15
« Free Clinic

pl. Quetelet 3
1030 Brux. « tél. 02/17.40.20
Deurne
- Release
Paulus Beijerstraat 1 28
2100 Deurne - tel. 03/24.90.54
Gent
- Centrum Seksuele voorlichting
Zwarte Zusterstraat Ì
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9000 Gent - tel. 09/25.06.52
- Consultatiecentrum Levens- en gezinsvrager
Hoofdkerkstraat Ì
9000 Gent - tel. 09/23.81.37
- Release
F. Van Duysseplein 15
9000 Gent - tet. 09/23.88.33
Genval
- Centre social du Brabant Wallon

avenue des Combattants 14
1320 Genval

Hasselt
- Gezinsconsultaties
Rozenstraat 28
3500 Hasselt - tel, Q11/285.00
- Polikliniek De Voorzorg
Guffenslaan 110
3500 Hasselt - tel. 011/289.11

Isegem
- Centrum voor maatschappelijk werk
Werkhuizenstraat 21
8700 Isegem
Kortrijk
- Centrum voor maatschappelijk werk
H. Consciencestraat 31
8500 Kortrijk - tel. 056/117.20- 106.10
- Centrum gezinsplanning en seksuele opvoeding
Polikliniek Bond Moyson

Groeningestraat 33
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8500 Kortrijk

La Louvière
- La Familie heureuse
Plaine de jeux, rue de Bouvy

7100 La Louvière - tél. 064/425.95
Leuven
- Centrum voor Maatschappelijk werk
St.-Maartendal
3000 Leuven - tel. 016/261.24
Liège
- La Famille heureuse
Place de Bronkart 5
4000 Liège - tél. 04/52.06.30
- Ventre de consultation conjugale

rue Cathédrale 97
4000 Liège - tél. 04/43.05.09
Mons
“ Centre de consultatioh conjugale
avenue Albert ler 5
7020 Hyon - tél, 065/614.83
- La Famille heureuse
rue de la grande Triperie 46
7000 Mons « tél, 065/352.70
Namur

- Centre de consultation conjugale
place de Îa Gare 27
5000 Namur - tél. 081/214.83
Oostende
- Consultatiebureau voor Levens- en gezinsmoeilijkheden
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Christinastraat 95

8400 Oostende - tel. 059/733.79

- Centrum gezinsplanning en voorlichting Kliniek Wante
Elizabethlaan

8400 Oostende - tel. 059/783.45

Roeselare
„Centrum voor prematrimoniale, matrimoniale en
gezinsconsultatie
Hugo Verrieststraat 24
8800 Roeselare
- Centrum voor Maatschappelijk werk
Oostnieuwkerkesteenweg 5 |
8800 Roeselare - tel, 051/229,38

Centrum voor Maatschappelijk werk en teledienst
Delaerestraat 8
8800 Roeselare

St-Niklaas
- Sociaal Centrum

Prins Albertstraat 35
2700 St-Niklaas

Torhout
- Centrum voor Maatschappelijk werk
Spinnenschoolstraat 8

8100 Torhout - tet. 050/225.22
Turnhout

- Centrum voor levensproblematiek
Rubensstraat 3
2300 Turnhout
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Verviers

« Centre de consultation conjugale
4800 Verviers - tél. 087/224.32
Veurne
- Gezondheidscentrum
Oude Beestenmarkt 4
8480 Veurne
Wavre

- L'Union heureuse
rue de L'Escale 2
1300 Wavre tél. 010/238.95
VROUWENSOLIDARITEIT.
Volgende verenigingen zullen je verwelkomen indien je
alleen bent:
- “Werk voor alleenstaande vrouwen”

““Weduwen-verbond”

Voorzieningstraat 58
1000 Brussel
Indien je hulp nodig hebt of een inlichting wil of om het
even welke informatie wenst kun je naar “Info-Vrouwen”
beljen of naar
de zusters van Dolle Mina
Marie Mineur
Front de Libération de la femme.
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Werkten mee aan “het Rode Boekje van de Vrouwen”:
- Dolle Mina
St -Jansvest
9000 Gent - permanente kontakttelefoon: 09/23.14.03
- (marieroos)
Blauwmoezelstraat 8

+

3000 Antwerpen - tel. 03/31.33.42
(ortrud)

Garenstraat 2a
9900 Eeklo - tel. 090/77.28.90
- (chantal)

St-Jansvest 2
9000 Gent - tel. 09/25.32.66

- {annemarie}
Torhoutsteenweg 128
8400 Oostende - tel. 059/752.88
- Front de Libération des femmes
rue Garibaldi 32
1060 Bruxelles - tél. 02/37.71.38

- Groupe d'action pour la libération des femmes

Broekstraat 108
3030 Heverlee - tél. 016/333.30
- Marie Mineur
rue de Mariemont 20
6518 La Hestre - tél. 064/269.81
chaussée de Gilly 129
6040 Jumet
rue de Harlez 30
4000 Liège - tél. 04/52.07.78
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Heb je hulp nodig?
Wil je aksies voeren?
Wil je iets doen?
Telefoneer ons.
Schrijf ons.
Bezoek ons.

WIJ ZIJN ZUSTERS !
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DOLLE

MINAS

IN NEDERLAND

AMERSFOORT Elly Verbruggen, Pelleaspad 8
AMSTERDAM
Postbus 6
ennen
ARNHEM Thea Schopman, IJssellaan 52/1V
BREDA Hansen Willy Merkx Octave, Van Rijsselberghestraat 4
BEN BOSCH Carolien Michiels van Kessenich, Rijnstraat 439
CASTRICUM Ineke Hoogsteder, Zoutmaniaan 30
DELFT

F, Geuzenbroek-Gieseveld,

DEVENTER

Handboogstraat

Edith Knoop, Const. Huygenstraat 34

EINDHOVEN

Eis Kuypers,

Veldm.

22

Montgomerylaan

350

ENSCHEDE Anke Bosch, Lattrobrink 28
Het GOOI Pien Hienekamp, Huizerstratweg 14b
GOUDA Elten van Lennep, de Bleulandweg 230
GRONINGEN Jenny de Jong, Schuitendiep 25a
DEN HAAG Wil de Boer-Korreiboom, Baliestraat 105
HAARLEM

Hanke

Stuyt,

Vijverlaan

í

HEERENVEEN
Rita Claassen-van Gelder, Zevenwouden
HEERLEN Mariet Lenartz, Valkenburgerweg 28
HELMOND Marije Goris, Willemstraat 31
LEEUWARDEN
Thea v‚d. Vegt, Vijverstraat 31
Ke DEEn vier Eeeman, Breestraat 54
81/4

TRICHT

Bertine

Vroomen,

Oosterweg

1

87

M EEN Truus Fiedderman, Mozartstraa
sie Tr
PURMEREND Lis Leenders, Cavaljepiein 22
ROTTERDAM Anneke Groeneweg,
Frankendaal 73
SCHAGEN

SNEEK

Eline

de Wit, A. Mauvestraat

38

Margreet Stal, Rijperatremstraat 28

TILBURG
UTRECHT

Fiona Conrads, Prof, Verbenelaan
Olga Groenendaal, Duurstedelaan

34
5

VENLO Cisca Hahn, Mariastraat 34
VOORBURG Maaike da Swart, Albert Verweystraat 71
WAGENINGEN
Brigit van de Berg-Pedersen, Schaepmanstraat 3
WEERT Wilma v.d. Paal, Fred. Hendrikstraat 42
WINTERSWIJK Jan-Gerrit Pijfers, ’t Zand 24

ZAANDAM Nicoline Râcz, Spitsbergen 25
_
ZWOLLE Freddy Scheper, Adriaan Pauwstraat 18
ZWIJNDRECHT
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Lineke Huber, Primulastraat 57

NU HEB JE ONS (van ons allemaal) RODE BOEKJE GELEZEN...
Misschien vind je wel dat wij de waarheid zeggen.
Misschien ben je niet akkoord met alles wat wij zeggen.
Ons boekje is echter geen bijbel en ook geen katechismus. Wij hebben er onze gedachten en onze indrukken,
onze ervaringen en stukjes van ons leven in gezet. We
kunnen het samen aanvullen.
Indien je er met ons, onder vriendinnen, over wilt praten,

neem dan met ons kontakt op op één van de hogergenoemde adressen. Stuur je naam, je adres, je telefoon-

nummer en je ouderdom (en waarom niet je beroep) met
of zonder kommentaar.
Met de vriendinnen die samenwerkten aan dit Rode
Boekje van de Vrouwen staan wij ter beschikking van
elke beweging, elke persoon (die andere vrouwen

kon-

takteren kan), teneinde samen te praten en te diskussieren over de “strijd van de vrouwen voor hun bevrijding”.
Kontakteer ons.

Wees niet beschaamd of verveeld.
Wij antwoorden altijd…!
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