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Heer-lijl<e Herfst
Om midden in d€ zomer te beginnen over de
heíst is wellicht wat vroeg.l'4àar ja, het kriebelt
nu dit seizoen weer langzaam onze kani op
l<ruipt. Bomen werpen straks hun ove.to{li8
wee{sel van zí.h aí de voortplanting stopt en
de ionSe dieren moeten onafhanl<elijke hufl
eigen weg gaan. Kortom, het seizoen waarin dê
natuur voor zjchzelÍ opkomt. Nie! iedereen rs
echter do1 op de(ze) natuur. fíassaaltrekken we
naa. binnen;het televisíeseizoên begint in de

heríst. De spanning over de niêuwe programmai breêkt los en de kranten vullen zich
met aanprijzingen en'diepte-intervievr's'.
Ook Linda en Beau komen na de zomêr met
een nieuw prog.amma: /r,l/y. Bi. zo n d(el sp'ingen mjjn voelsprieten uiteraard meteen in de
alarmfase. En als dan gezegd wordt: "een vermakelijk feest van herkenning voor beide seksen" dan zijn er weinig vezels in mij die nog
rustig genieten van de aankomende heríst. lk wil
ten st.ijde trekken tegen'herkenning' en de
bevestiging van stomme rolpatronen: vaouwen
kunnen best autorijden;ik niet.
Gelukl(ig gaf BêaLr wat toelichting op de radio.

Het wordt een populair wetenschappelijk programma waarbij het duidelijk wo.dt dat mannen voorai mêt hun pik uit de broek lopen en
vrouwen lleflijker en sociaal gericht zijn, aldus
Beau. Heerlijk, die populair wetenschappelijke
nuance! Het is duidelijk: voor de redactie van
M/yzijn genderstudiesdesl<undiSen niet populair gênoeg.
Laten we de barricades op gaanl Laten we het
progrdÍma boycorrenl Laten we BeàLr Le'ugschoppen naar misselljkmakende reclamespotjes. Linda terug in de trouwjurken hijsenl En dan
op nationale tv eens even uit eggen hoe het
echt zitl!!
Klinl(t aanlokkelijk, maar het wordt tijd om het
wapen van de vijand tegen hemzelÍ te keren.
Volgens onze Beau zullen we ons rot schrikken
van de wetenschappelijke feiten die in het programma gepresenteerd worden. Mannen blijken
een soort yan onderontwikkeld bankzittend

sp€cimen re zijn dat zich volstopr met bier en
de Mcseksisme.Vrolwen daarenregen hebben
volgens hem wel ontwikkeling doorgemaakt,
hebben geleerd te communiceren en invoelend
te zijn en voeden zich met goed€ omgang en
genegenheid.Verzamei dus al je vrienden, kennissen, familie en ga gezamenlijk zitten voor
De ideàle methode om aan te tonen dar
^4/y.
het absurd is dat mannen nog steeds bovênaan
staan ln de genderhièrarchie. Heerlijke hersenspoel;ngen voor eenieder die nog niet overt!igd was van verkeerde machtsverhoudingen,
"Wat heeft dat voor nutl" zult u zich afuragen.
Neem als voorbeeld seksuele intimidatie in het
leger. Nu pas is het plan bedacht orn een meldpunt in het leven te roepen. Jà, een meldpunt
anno 2006.gé-ni-áál.AlsoÍ het een nieuw probleem is. Kom roch. Echter, na de hersenspoeling leven we in de '.^l /y- llaatsc happij' en zal het
anders gaan.We zullen beseffen dat, populair
wetenschappelijl( gezien, mànnen nooit veel verder komen dan ondel.ontwikkelde baardapen
en dat er dus maar éên oplossing mogelijk is:
alle mannen het leger uit. Coed? Het wordt nog
beter. Deze oplossing is namelijk niet eens nodi8. wanr nada( de nieLwe fe-ririsren heL aÍstandbediending hebben gekaapt, zullen rnannen

met hun ziwlees het zelf zien, oí met lichte
dwang (of voor die ene en laatste keer verleiding) overtuigd worden het programma te bekijken. Mannen snappen daardoor hoe de vork
'r de steel zrc el zuller dus zelí Jit her LeSer
stapPen.

Dit vooíbireld is natuurlijk maar één van de revolurionaire evolur,es.We t unne,r de barricades op voor aíscl-raÍfing van het mannenkiesrechr, invoering van mannenbelasiinS en wraàk
voor eeuwen ongelijkheid- En we krijgen ook
nog onze zin. Mannen zullen deze heíst vallen
als bladeren van een boom. lYannen maken
plaats voor vrouwen. Door M/y. Mannen zullen
zich gedragên als échte heren, ze gedragen zich

reerl 1,.
Het wordt een Heeriijke Heffst!
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