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DE MYTHE VAN HET

FEMINISTISCHE PARADUS

YVONNE BENSCHOF,
MARIEKE VAN DEN BRINK
en MIEKE VERLOO

Het zijn interessante tijden voor het feminisme en feministen.

Waarwe gewendwaren aanpek en veren, te wardenbespuugd,
bekladenbeschuldigdvanokselhaarenrabiatemannenhaat,lijken
we tegenwoordig wel hip en happening. Al vele malen is het feminismevoltooidgeachtenzelfsdoodverklaard.ImogenTylernoemt
dit het 'false feminist death syndrome'. ' Nu lijkt het tij te keren. Er
ontstaat een nieuwdiscours random het feminisme, gevoed door

discussies en blogs op de sociale media waarin gendergelijkheid
weerbelangrijkis.DeNobelprijsvoordeVrede2014gingnaarMalalaYousafzaivanwegehaarfeministischestrijdvoorhetrechtvan
vrouwen op onderwijs.Quotavoor topvrouwen inpolitiek enraden
van bestuur zijn in verschillende landen omarmd en komen ook
voorNederlandsteedseenstapdichterbij.Decollegezalenvanhet
Institutefor Genderstudies zitten (nog steeds!) vol met geinteresseerde studenten. Het lijkt warempel of het feminisme zodanig

gerehabiliteerdisdatwehedentendageineenfeministischparadijsleven.

Dit paradijs kenmerkt zichdoor een inspirerende overvloed
aanfeminisrischesterren,vanBeyonceenEmmaWatsontot Sheryl
Sandberg en onze Nederlandse Neelie Kroes. In het feministische
paradijs lijkt het belangrijkste ideaal van Vrije Keuze bereikt te
zijn en lijkt iedereen, ongeacht sekse, ras, leeftijd en seksualiteit,
zich te kunnen ontwikkelen naar eigen inzicht. Er zou volledige

gelijkheid bestaan, evenals gelijke kansenwaardoor demeritocratische belofte vervuld zou zijn. In dit vertoog is alles geoorioofd,
zolanghet maarjouw keuze is:vannaveltruitjes enpaaldansen tot
stick 'n bitchen van intensiefthuismoederentot de honderdurige
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werkweek. Al die keuzes kunnen warden gelegitimeerd met het label 'feministisch'en datverklaart dan ook de heroplevingvan het

feminisme;iedereenmagerbij. Levenwedannu in het feministi-

scheparadijs?Isditdanhetbestmogelijkeafscheidscadeauvoor
WillyJansenbij haaremeritaat?Indit essayzullenwij naargoed
feminisrisch gebruik en geinspireerd door hetwerkvanWillyJansen, laten zien dat het feministische paradijs een mythe is en deze
mythe ontkrachten.

Ontmythologisering
Om deze mythe te kunnenbegrijpenvolgen we Roland Barthes.
Volgens Barthes iseenmythe eenrechtvaardiging vanhistorische
ongelijkesocialeverhoudingen.Hij steltdatmytheeenvormvan
representarie is die depolitiseert en ongelijkheid ontdoet van de
scherperandjesvan onrechtvaardigheid.2 Daarmeedoet Barthes
twee dingen. Om te beginnen geeft hij aandatmythen eenmanier

zijn om historische ongelijke sociale verhoudingen te rechtvaardigen en daarmee te bestendigen. Ten tweede legt hij uit hoe mythenbestredenkunnenwarden:door het politieke bovenwater te

halen kan de rechtvaardigingen bestendigingvan ongelijkheid
warden tegengegaan.

Sterren kijken
Wenemen allereerst de feministische supersterren eens wat nader

onderdeloep. Zelfverklaardfeminismeisvanalle tijden, maarre-

centelijkisindepopulairecultuureenheusetrend gaandeonder
sterren die zich feministe noemen.Waarvroegerberoemdevrou-

L - Beyoncealsiconischefeministischesuperster

wenzichsteevastopenlijkdistantieerdenvanhetfeminisme,zien
wenu een hausse aanpopsterren die zich openlijk als feminist afficherenvan LadyGaga ('I am certainly a feminist'), Miley Cyrus
('I'm thebiggest feminist') tot LilyAlien ('Ofcourse I ama feminist')
en zo zijn er (veel) meer. Sommige sterren gaan een stap verder
dan dit licht verteerbare feminisme. Patricia Arquette's oproep

voor gelijk loan voor alle vrouwen werd vooral ingegeven door recenteonthullingenoverdezeerongelijkebeloningdiemannelijke
en vrouwelijke topsterren in Hollywood ontvangen. Beyonce trad
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opbij de2014VideoMusicAwardstegeneenachtergrond waarop
het woord FEMINIST stand geprojecteerd (zie afbeelding 2). De

fotois eenfraaievisuelerepresentatievanhet sterrenfeminisme.
We zienhet silhouet van Beyonce, in de krachtige houdingvan
een superheld met wapperende lange haren en op hoge hakken.
Ze wordt van achterbelicht, zodatde aandachtgetrokken wordt
naar het wit verlichte woord FEMINIST in hoofdletters. We zien
hier een individuele vrouw verbeeld, die een boodschap van auto-

nomielijkt uittedragen.Beyoncespreektzichinhaarsongteksten
expliciet uit als feminist en refereert daarin aan feministen. Voor
The Shriver Report, een Amerikaanse denktank die zich richt op

methaarboeklcara in(2013)waarinzesteltdatvrouwen slachtoffer

zijnvanhuneigenbescheidenheidenzelfkunnenkiezenvoorcar-

rieresucces. 3 Zij personifieren het'corporate' feminisme, hetneoliberale zakenfeminisme dat gelijke kansen propageert voor vrou-

wenbinnen eenkapitalisdsch systeem, datdemarktwaarde ende

eigenverantwoordelijkheid vanindividuele, ondernemende vrouwenbenadrukt.4

We kunnen met behulp van Barthes' norie van mythe wel wat

kritischevragenstellenoverdefeminisrische supersterren inhet
feministische paradijs. Feminisme lijkt wel een accessoire gewor-

den,uittedragenmeteenhipFawcettSocietyT-shirt.DatT-shirt

'moderne vrouwen en hun gezinnen', schreefze eenessay overja-

blijktookmannentepassenengehuldin'thisiswhata feminist

wel, demythe vangendergelijkheid. EmmaWatson, actrice uitde
Harry Potterfilms envrouwenambassadeur van deVerenigde Na-

nistisendaterdusgeenweerstandmeeristegenhetfeminisrische

ties. noemt zichzelf feminist en lanceerde in een veelbesproken

toespraak de'HeforShe'campagne diemannen enjongens betrekt
bij dezaakvangendergelijkheid. Zedefinieert daarinfeminisme
als de theorie van de politieke, economische en sociale gelijkheid
van de seksen en eist dat feminisme niet langer als synoniem met

mannenhaat gezien wordt. Daarnaast zijn er in het feministische

paradijs ook rolmodellen diejuist beroemd zijn vanwege\nm fe-

looks like' kunnen ookmannen het feminisrische paradijsbetreden.Deillusiewordtgeschapendatiedereeninhetparadijsfemi-

gedachtegoed. Demythewerkt,zoalsBartheszouzeggen viahet

mechanisme vanhetidenriek maken, van alles eniedereen tot feminist maken. s Maardieillusie kanalleenbestaanbij degratievan

hetafzwakkenvandatgedachtegoed doorhetbuitendeordeverklaren van de radicale'feministische maatschappijkritiek. Veel
nieuwe feministen beperken zichooktot declaim feminist te zyn,

ministischeactivisme.MalalaYousafzai'sactivismevooronderwijs

losgezongen vanenzonder referenrie aandehistorische context

voor meisjes in Pakistan werdwereldnieuws naeenaanslag ophaar
leven door deTaliban. Zij is een van de weinige niet-westerse fe-

gevoerd tegenpatriarchale onderdrukking enmannelijke domi-

ministische iconen. Deze sterren maken het voorjonge vrouwen

makkelijker zichteidentificeren met hetfeminisme, nu feminisme
niet zonder meer gelijk gesteld wordt aanmannenhaat enverschillende rolmodellen het feminisme omarmen in plaats van verwerpen.

Detrend van het sterrenfeminisme beperkt zichniet tot depo-

pulaire cultuur. Ookbedrijfsleven enpolitiek doen driftig mee met
eigen supersterren. DeNederlandse politica Neelie Kroes, vroeger
warsvan alles watmet feminisme te maken had,heeft zichoplatere

leeftijdontpopttotvoorvechtster vangendergelijkheid inpolitiek
enbedrijfsleven. In20ioontvingzijdeAlettaJacobsprijsvoorhaar

uitgesproken engagement ten aanzienvan eenvoorkeursbehandelingvoorvrouweninhetarbeidsproces, vooralaandetop.Sheryl
Sandberg,lidvanderaadvanbestuurvanFacebook,maaktfurore
38

vanhetfeminisme.Waarhistorischeenfeminisrische strijdwordt

Mntie,krijgtnuhetadagiumvandeindividuele vrouwelijke kracht
enkeuzevnjheid mythische proporries. PatriciaLewisspreekthier
van een getemd postfeminisme, waarvrouwen aande ene kant

subjectmteitenzelfbeschikkingsrechtclaimenenzichaandeanderekantconformeren aantradirionele normen voorvrouwelijkheid. 6 Postfeminisme zorgt voor eenindividualisering vanhet feminisme, waarmee het veel acceptabeler wordt dan het vroeger

was, omdat het niet langer maatschappijkritiek maar zel&ririek
impliceert.

Demythewordtverderversterktdoordesuggestievanhetbe-

staanvan grote aantallen feministische sterren. Met zoveelver-

schiUenderolmodellen zouervooriederejonge vrouwweleenfeminist moeten zijn waarmee ze zich kan idenrificeren. Maar mt

genderonderzoekwetenwedatdezichtbaarheidvanenkeletop39

z
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vrouwen nognietbetekent datzij metvelen zijn.Naderebeschouwingleert dathetindepopulaire cultuur tochvooral enkelejonge,

wittTge,westerse, heterovrouwen zijndiezichtotfeminist verklaren, enkele uitzonderingen daargelaten. En het zakenfeminisme
kent zekermaar eenheel klein aantal uitgesproken sterren. In de

zakenwereldismennogaltijd terughoudend omzichopenlijk feminist te verklaren. Evenminis ieders feminisme onomstreden.
Zowel Beyonce als Sheryl Sandbergkunnen daarover meepraten.

Beyoncekrijgtveelverwijtenomhaargeseksualiseerdeoptredens
die strijdig warden gevonden met haarboodschap van genderge-

lijkheid. SherylSandbergwordtweggezetalselitairenalsiemand

diedoetaanblaming thevictim. Eenstorm braklosopsocialemedia
toen PatriciaArquette, na haar oproep tot gelijk loan en gelijke
rechten voor vrouwen, backstage opmerkte dat het nu 'tijd werd
voor home's enzwartevrouwen waarwij allemaal voor gevochten
hebben, om nuvoor ons te vechten', waarmee zein een zin aangaf
lesbo's en zwartevrouwenbuiten 'wij' en 'ons' te rekenen.7 Hun

wordtnogregelmatigterechtdefeministischemaatgenomen,niet

indelaatsteplaatsdooracademischefeministenzoalswjjmetde
theorie vangenderstudies aanhunkant. Hoewel dezevrouwen hun
nekuitsteken enhetonderwerp vangendergelijkheid weldegelijk

agenderen, moeten wevaststellen dat een paar supersterren die
zichtot feministverklaren noggeenfeministisch paradijs m&ken.

DeVrije Keuze nader beschouwd

Alsjetegenwoordigdevrijekeuzehebtofjefeministbentofmet,

wathoudtdiekeuzevrijheiddandaadwerkelijkin?Wonderbaariijk
genoegdoetwaarvoorwordt gekozenervaaknietmeertoe. Hierbovenverwezen wealnaarhet dominante ideaalvandeVrije Keuze

inhetfeministische paradijs. Inreacrieophetradicale femimsme,
hebbende moderne feministen eenpatent genomen op deVrije
Keuze. LindaHirschman muntte hiervoor het begrip choicefeminism, waarin de belangrijkste verworvenheid van het feminisme
is dat het vrouwen de vrijheid heeft gegeven om iedere keuze te

maken die zij maarwillen. 3 Hetbelangvandeindividuele keuze
staat voorop als expressie van haar vrijheid en die keuze mag

daarominhoudelijknietwardenveroordeeld. Ofvrouwen nukie40

zen voor thuismoederen of carrieretijgeren, alles is geoorloofd.

Hier is het feministischeparadijs echtbereikt, met dankaande
zusters uit de eerste en de tweede golf, die het mogelijk hebben

gemaakt datvrouwen vannugeheelvrij zijnhuneigenindividuele
keuzestemakenzonderrestricties,maarwieractivistischeaanpak

nietlanger nodig is.Inhaaranalyse vanhetkeuzefeminisme stelt
Michaele Ferguson dat feminisme op deze manier inclusief, niet

bedreigendennietveroordelend is,maarookallepolitiekekracht
verliestendaarmeeallepotentieelvoorpolitiekeverandering.3
Enzokanhetgebeurendatwetegelijkertijdwardenopgeroepen
tot leanin en tot opt out, beide gelegitimeerd als feministisch verantwoordecarrierekeuzen.Tochklinkt de roep om meer aanhet
werk te gaan(bij voorkeur aande top) hardervanuit eenprominentehoekin het feministischeparadijs,dievanhet zakenfemi-

nisme.Dehuidigesuperstervan hetzakenfeminisme, SherylSandberg, ziethetparadijs verschijnen wanneer vrouwen massaal een
andere houding aannemen tegenover carriere maken, 'omarmen'

in plaats van aarzelen. Dat stelt hen in staat werkelijk carriere te
maken endaarbij opbasisvaneenrationele kosten-batenanalyse
eenzorgeloos evenwicht tebereiken tussen werkenfamilie.
Inonzelezing van Sandberg - sterk beinvloed door debriljante
analyse van Catherine Rottenberg - wijzen we op een aantal van
de mechanismen vanmythevorming zoals Barthes diebeschrijft:
het doenverdampen van de geschiedenis en het principe van het
natuurlijk maken. -0 Op het eerste gezicht lijkt de eerste mamer
- het doenverdampenvan de geschiedenis- niet aan de orde.
Sandbergbegintimmersmeteenhistorischeschetsomaante geven dat vrouwen in deVerenigde Staten en in de westerse wereld

het nog nooit zo goedhebben gehad. In haarhistorische evocatie

verdampt echter het grootste deel van de geschiedenis. Hoe het
ervoor staat met gendergelijkheid in historisch perspectiefwordt

gereduceerd tot eenbeperkt aantalkwantificeerbare grootheden.
Naar goed neoliberaal gebruik hebben die grootheden betrekking
opeenprominente plaats indehierarchie enopeenriant inkomen.
Defascinatiemethetverhogenvandeaantallenvrouwenindetop
is zo groot, dat het hele gendervraagstuk daartoe gereduceerd

dreigt te warden. Het feminisrische streven naar gelijkheid verwordt dan tot het bereikenvan een toppositie en een topsalaris;

41

wanneerhet percentagevrouwen aande top maarhooggenoegis,
is het feministische paradijs een feit. Enige reflectie op nut en zin

top, solidariteit met andere vrouwen als basiswaarde gaan hanteren? Hoe warden egocentrische topvrouwen plots solidair als ze

van die positie, ofop de onderliggendenormen over maatschap-

boven aan de ladder staan? Hoe kunnen we dan verwachten dat zij

pelijkverantwoord ondernemen en goed werkgeverschap, zijn niet
aande orde. Evenminis er oogvoor het gedachtegoedvan die topvrouwen en hun handelen; het simpele vrouw-zijn is genoeg om

de zelfontplooiing van hun vrouwelijke ondergeschikten zullen
stimuleren? Hetvoorbeeldvan Neelie Kroeslaat ziendat topvrou-

hun lichamen te kunnen tellen in de statistieken. Enj'awel, bij 50%

ofmeer openen zich de deuren van het paradijs!
De fascinatie voor vrouwen aan de top vormt de opmaat voor

Sandbergs extreme uitgangspunt vanhetegocentrische enalmachtige individu. Hier zien we Barthes' principe van het natuuriijk

wen inderdaad feministisch inzicht kunnen ontwikkelen. Haar bi-

ograaf voert echter ex-echtgenoot Bram Peper op die claimt dat
zijn sociologische lessen Neelie tot feminist hebben gemaakt. " Het
feministische inzicht dat structurele machtsverschillen tussen
vrouwen en mannen onder individuele verhalen van vrouwen

schuilgaan, kan dus door een man warden aangereikt. Jammer ge-

maken aan het werk, ditmaal in de vorm van de representatie van

noeg laat empirisch onderzoekzien dat veel topvrouwen wel de-

de ideale werknemer. Het gegenderde systeem van carriere maken
door ideale werknemers die altijd prioriteit geven aan hun werk,
beschikbaar, flexibel en mobiel zijn, is een vast en natuurlijk ge-

gelijk warden beinvloed door het spel, dan wel al uitermate veel
aanleg hadden voor egocentrisme alvorens aan hun mars door de
echelons te beginnen. Het fenomeen van de bijenkoningin, die
geen andere vrouwen naast zich duldt omdat zij er ook op eigen
kracht gekomen is, is al vele malen een adequate beschrijving geblekenvan het gedragvan topvrouwen.'2
Bovendien zien we in deze voorstelling van de egocentrische

geven voor Sandberg. Ze depolitiseert dit systeem en adviseert
vrouwendit systeemtedoorgronden,teomarmenenervoortekiezennaarderegelsvanhetspeltehandelen.Hetiseenmerkwaardig
gegeven dat Sandberg redeneert dat als alle vrouwen het systeem
maar omarmen, er vanzelfmeer vrouwen aan de top komen. Die
vrouwen dienen namelijk aan de top te komen door het spelen van
het spel volgens de regels van competitie en extreem egocentrisme.

Voorhet spelenvan het spel zijn er voor vrouwen echter ooknog
eenpaaradditioneleregels die gaanover acceptabelevrouwelijkheid waar Sandberg geen oog voor heeft. Al conformeren vrouwen
zich aan de normen van het mannelijke carrierespel, ze moeten

ook een stereotiep vrouwelijke touchbehouden. Die vrouwelijke
touch is gelimiteerd tot uiterlijk - mantelpak, lipstick, Louboutins - engedrag- charmant,warm,attent- endaarmeeverworden
tot een dun laagje oppervlakkige en essentialistische vrouwelijk-

heid. Die stereotypen houden de status quo van genderongelijkheid in stand.

Hoe dan meer van deze vrouwen aande top toch dewereld voor
alle vrouwen zullen verbeteren, mag een wonder heten. Sandberg

is hiermoeilijknavolgbaar:als vrouwen alleen de top kunnenbereiken door goedgekleedpersoonlijk gewinna te streven en hun

topvrouwnogeenmythologischelement, namelijkhetgelijkstellen
van alle vrouwen: alle vrouwen warden verondersteld hetzelfde te

zijn en te willen als de witte elitevrouwen. Sociale en economische
ongelijkheden tussen vrouwen warden aan het oog onttrokken. In
het zakenfeminisme is iedereen op de eerste plaats een individu
met ambities. Er is geen grens aan wat een ambitieus individu kan
bereiken en de hoogste ambitie is steevast het bereiken van het
hoogste punt in de hierarchie. Het zakenfeminisme presenteert
daarmee een versie van het feminisme die aanvaardbaar genoeg is

voor de zakenwereld, maar waarop de nodige kririek mogelijk is.
Liberaalfeminisme, het feminismevan de gelijke kansenvoor alle
individuen, is aan het verworden tot neoliberaal feminisme. Libe-

raal feminismeisbekritiseerdom haarfocusopdeproblemenvan
witte middenklassevrouwen, maar in vergelijking met het neoliberale feminisme is hier in ieder geval nog sprake van kritiek op

systematische genderongelijkheid.In het neoliberale feminisme
zien we een verontrustende convergentie tussen neoliberale kapi-

carriere als enige levensdoel te beschouwen, hoe kunnen we dan
verwachten dat diezelfde vrouwen, eenmaal gearriveerd aan die

talisrische en feministische ideeen. Het neoliberale feministische
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subject is volledig zelfverantwoordelijk voor haar eigen welzijn

r

en carriere en dat kunnen we met de bestewil van de wereld geen

3 SherylSandberg,Leanin:Women,WorkandtheWilltoLead(NewYork:
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analyselaatziendateenbepaaldsoortfeminismedatiniedergeval
is. Ookal zijn sterren entopvrouwenongetwijfeldeeninspiratie
voorsommigevrouwenenmeisjes,demanierwaaropzefeminisme
verbeelden reduceert de echte ongelijkheid tussen vrouwen en

mannentoteenknutselwerkjewaariedereenzelfietsaankandoen.
Deze representatie van het feminisme is een mythe. Collectieve
actieomdieongelijkheidtebeeindigenwordtonzichtbaarenonnodig. Ook al zijn er tegelijk veel vrouwen in de wereld actief om
samenmetanderen(ookmannen)depolitieke,socialeenculturele
realiteitvansekseongelijkheidaantepakken,ditsoortfeminisme
depolitiseert.

Noten

i

ImogenTyler,'WhoPutthe"Me"inFeminism?',FeministTheory 6
(2005): 25-44.

2

RolandBarthes,Mythologies,trans.RichardHowardandAnnetteLayers
(NewYork: Hill andWang,2013), 238-274.

44

45

