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“In mijn tijd hadden we de 
discussies tussen feminisme 
en racisme ook al. We hebben 
het kennelijk nog niet genoeg 
geïnternaliseerd.” Aan het woord 
is de Nederlandse Anja Meulen-
belt, feministe en activiste. Ze is 
een icoon, ook in België, en heeft 
meer dan veertig boeken ge-
publiceerd. Ze komt op voor de 
rechten van vrouwen, holebi’s, 
migranten en vluchtelingen. In 
1976 schreef ze haar autobio-
grafisch verhaal ‘De schaamte 
voorbij’, over liefde, seks en de 
beginjaren van de Amsterdamse 
vrouwenbeweging. Het boek 
werd in elf talen vertaald, ging 
meer dan een half miljoen keer 
over de toonbank en joeg een 
schokgolf door Vlaanderen en 
Nederland. Dit jaar komt ze met 
‘Feminisme, terug van nooit 
weggeweest’.
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Deze zomer mocht Anja Meulenbelt de 
Prijs Jaap Kruithof (ook wel Recht voor de 
Jaap Prijs genoemd) in ontvangst nemen, 
en ter gelegenheid daarvan kon ik haar in 
Gent ontmoeten. Niet alle ideeën in haar 
jongste boek zijn nieuw. Aanvankelijk dacht 
ze dat haar feministisch verhaal geschreven 
was. “De volgende generaties moesten zich 
maar met het feminisme bezighouden, 
dacht ik. Maar dat is ondertussen twee 
generaties geleden. Er is ondertussen veel 
bereikt, maar er is ook veel niet bereikt.” Ze 
stelt vast dat we het niet kunnen hebben 
over mannen en vrouwen zonder ook over 
klasse of kleur te spreken. Ze weet ook dat 
ze veel niet geschreven heeft. “Ook over 
holebi’s schreef ik in mijn laatste boek te 
weinig. Ik zou het interessant vinden mocht 
er ook een analyse komen vanuit de holebi-
beweging.” 

SPLITSINGEN IN GAY MOVEMENT

Over emancipatiebewegingen schrijft 
Meulenbelt wel. Ze verwijst naar prof. 
W.F. Wertheim, die in 1977 reeds stelde 
dat elke emancipatiebeweging, ook de 
holebibeweging, drie fases doormaakt: eerst 
een ‘wij ook’-fase, daarna een ‘alleen wij’-
periode en de derde fase is de ‘wij allemaal 
samen’-fase. Zelf zag ik daarin een parallel 
met coming-outverhalen zoals er zovelen 

zijn. Je realiseert je dat je anders bent dan 
de anderen, maar toch wil je mee aan tafel 
blijven zitten. Daarna denk je ‘ik heb jullie 
niet nodig, bekijk het maar’, om je tenslotte 
te realiseren dat je ook met anderen, met 
de buitenwereld allianties moet aangaan 
om stevig in het leven te staan. “Interes-
sant”, repliceert Meulenbelt, “maar die fases 
kunnen ook anders lopen. In Nederland 
zie ik dat een deel van de holebibeweging 
zich vandaag afschermt en weer op zichzelf 
terugplooit, uit angst voor buitenlanders, 
omdat ze vrezen dat wat nu verworven is, 
ook kwijtgespeeld kan worden. Economisch 
gezien zijn homo’s en lesbo’s niet slechter 
af dan doorsnee-Nederlanders. Ik zie dus 
splitsingen in onze gay movement. Zij zeg-
gen: ‘Wij hebben die solidariteit niet meer 
nodig, er is geen verschil meer tussen links 
en rechts.’ Nou, je moet wel heel rechts zijn 
om te vinden dat er geen verschil is tussen 
links en rechts.”
Puur statistisch kan je wel vaststellen dat 
een homokoppel gemiddeld meer verdient 
dan een lesbokoppel, omwille van het feit 
dat vrouwen minder verdienen dan man-
nen, omwille van voltijds of deeltijds werken, 
of omwille van de sector waarvoor ze kiezen. 
“Er zijn inderdaad economische verschil-
len. In de tijd dat homo’s moesten vechten 
voor hun bestaansrecht, vonden ze meer 
aansluiting bij links. Nu het gevecht voorbij 

Kijk niet enkel naar vrouwen  die al voorrechten hebben!
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is, verrechtst een deel van hen. En dat vind 
ik zorgelijk. Hoe kan je nu een deel van je 
eigen geschiedenis vergeten? Ook al valt 
mijn persoonlijk verhaal vandaag niet meer 
samen met de oorspronkelijke doelen van 
mijn feministische strijd, ik blijf wel solidair. 
Is het niet meer voor mijn eigen hachje, dan 
toch voor dat van anderen. Als je nu een 
goed opgeleid herenstel bent, je verdient 
goed, betekent dat dat het je niet meer kan 
schelen dat er achter je aan mensen komen, 
migranten, vluchtelingen die het nog niet 
redden in deze maatschappij?”

INTERSECTIONEEL DENKEN

Meulenbelt schenkt in haar boek veel 
aandacht aan het idee van ‘intersectioneel 
denken’. Dit is niet nieuw, het werd voor het 
eerst in de jaren zeventig benoemd door 
het Combahee River Collective, een groep 
zwarte lesbische feministes die het hadden 
over de verschillende kruispunten waarop 
je als vrouw kan staan. “Intersectionaliteit 
is een academisch woord, ik hou er niet 
zo van, maar zo wordt het nu genoemd. 
Destijds zeiden deze vrouwen: voor ons is 
het niet mogelijk om het te scheiden: zwart, 
vrouw en klasse. Het is in feite een oud les-
bisch idee. In mijn tijd hadden we de discus-
sies tussen feminisme en racisme ook al. Het 
komt weer terug. We hebben het kennelijk 
nog niet genoeg geïnternaliseerd.”

Dit idee staat ook centraal in de nieuwe 
partij die de Nederlandse Sylvana Simons 
heeft opgericht en waaraan Meulenbelt 
meewerkt. “Deze partij probeert om met 
het centrale idee van ‘radicale gelijkwaar-
digheid en economische rechtvaardigheid’ 
groepen bij elkaar te krijgen. Antiracisme, 
anti-islamofobie, pro-holebi’s, vrouwen. 
Socialisten. Transmensen ook. Anders dan 
gewone holebi’s hebben transmensen wel 
last van een economische achterstand, 
omdat zij die transitieperiode doormaken. 
Ze ondervinden last van wantrouwen bij het 
vinden van werk en door het gat in hun cv. 
Zo moeten we voor iedereen een analyse 
maken. Hoe verhouden wij ons tot het hui-
dige economische systeem? En waar kiezen 
wij politiek voor?”
Politiek en economie. Het zijn twee 
belangrijke thema’s in Meulenbelts boek. 
Ze benoemt het neoliberalisme waarin we 
vandaag allemaal functioneren, maar dat 
niemand in vraag lijkt te stellen. Hoe bereik 
je een homoseksuele bedrijfsleider, of een 
feministe binnen de N-VA die van zichzelf 
vindt dat ze goed bezig is, zoals N-VA-
Kamerlid An Capoen? “Ik weet het niet. Wat 
betreft die mevrouw van de N-VA, neem ik 
waar dat ze niet opkomt voor alle vrouwen. 
En ik vind dat een voorwaarde voor het fe-
minisme. Niet enkel kijken naar de vrouwen 
die al voorrechten hebben, maar ook naar 
de lagen eronder. Die mevrouw zal nooit 

naar mij luisteren, want ik heb fundamen-
tele kritiek op haar politieke stellingname. 
Ik maak mij kwaad over het feit dat het net 
lijkt of feminisme enkel een kwestie is van 
vrouwen aan de top. Als je kijkt naar foto’s 
van de partijleiders die de nieuwe regering 
moeten vormen: op alle foto’s mannen en 
één vrouw, dan denk je ‘achterlijk’. Toch zou 
het niet meteen economisch beter gaan 
met Nederland of met de vrouwen, als de 
regering voor de helft uit vrouwen zou 
bestaan. Het grootste deel van de vrouwen 
komt immers nooit in de buurt van een 
glazen plafond.”

INCLUSIEF EN RADICAAL

Meulenbelt staat voor een radicaal femi-
nisme. Om de privileges van de gevestigde 
orde in vraag te durven stellen, moet je een 
radicale mening durven uiten. “Dat ‘radicale’ 
toont gewoon aan dat we terug naar de 
werkelijke oorzaak moeten. Ik wil een 
radicaal feminisme dat zich inzet voor meer 
dan enkel de belangen van de vrouwen aan 
de top. En dat kan alleen maar een inclusief 
feminisme zijn, een links feminisme. Dat 
modderen en polderen in Nederland… 
onze linkse partijen zijn allemaal verdwenen 
in de modder… omdat ze niet durven om 
radicaal te zijn, of om het systeem in vraag 
te stellen. En dat vreselijke ‘waar er twee 
vechten hebben er twee schuld. Je moet het 
samen eens worden...’ Ik zou me moeten 
verzoenen met de feministes aan de rech-
terkant. Ik denk dan: nou, kom maar mijn 
kant op, kom maar naar de linkerkant. Het 
klinkt arrogant maar die rechterkant is nu 
aan de macht en heeft er een puinhoop van 
gemaakt. En dan moet ik uitleggen wat er 
met mij aan de hand is, omdat ik niet meer 
zo aardig ben?”
“Hoe het moet veranderen, is geen eenvou-
dige vraag om te beantwoorden. De revo-
lutie kan ook niet enkel in eigen land. Heel 
veel macht zit niet enkel bij het parlement, 
maar ook in privéhanden, waar wij niets over 
te zeggen hebben. We zijn verbonden met 
andere landen. Het kapitaal is internationaal. 
Grenzen zijn er voor vluchtelingen, maar 
niet voor kapitalisten. Dat maakt het heel 
erg moeilijk, maar om te beginnen moeten 
we zeggen dat we het zo niet meer willen.”

GEEN POSTADRES, GEEN UITKERING

“Iedereen heeft het recht op voldoende 
inkomsten om fatsoenlijk van te kunnen 
leven. Punt. Ongeacht leeftijd, sekse, kleur, 
geaardheid, werk of geen werk; niemand 
hoeft dankjewel te zeggen voor het feit 

Je moet wel erg rechts zijn 
om te vinden dat er geen 
verschil meer is tussen links 
en rechts
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dat hij in leven blijft. We komen uit een tijd 
dat het sociale vangnet in orde was en de 
bijstand er was wanneer je geen werk meer 
had. Maar er zijn veel verborgen soorten van 
armoede bijgekomen. Nu bestaat 40 % van 
de daklozen uit economische armen. Ver-
hoogde huur, baan kwijt, echtscheiding… 
en opeens kan je nergens meer heen. Ze 
hebben geen postadres, dus krijgen ze geen 

FEMONATIONALISME

Naar aanleiding van de Rotterdamse 
campagne zelfgekozen.nl, die het zelf 
kiezen van je partner centraal stelt, peil ik 
naar Meulenbelts mening over pinkwashing. 
“Dit fenomeen loopt gelijk met wat wij het 
femonationalisme noemen. Vrouwen en 
holebi’s worden ingezet om te bewijzen wat 
voor een geweldig progressieve samen-
leving wij hebben en dat wordt gebruikt 
tegen de mensen die oorspronkelijk van 
buiten komen. Het schandelijke daarvan 
is dat we doen alsof dit de verlichting is, 
terwijl het christendom zich met hand en 
tand verzet heeft tegen de emancipatie van 
holebi’s. Ik vind het erg stuitend dat mensen 
die een andere overtuiging hebben met 
die bizarre interpretatie van de verlichting 
worden geconfronteerd, alsof moslimvrou-
wen pas ‘bevrijd’ zijn als ze op straat staan te 
zoenen met mannen. Het is een soort wes-
ters superioriteitsgevoel waarmee beelden 
worden geschapen als ‘dit is onze vrijheid 
en dit moeten jullie nu ook willen’. Dit gaat 
totaal voorbij aan de moslimorganisaties die 
al vele jaren bezig zijn met zaken als gear-
rangeerde huwelijken tegengaan. Volgens 
de islam heeft elke vrouw het recht om nee 
te zeggen tegen een partner die ze niet wil. 
Ondertussen zijn we bij de derde generatie 
moslims van wie de ouders als migranten 
naar ons land zijn gekomen. Zij laten ons 
zien dat je moslim kunt zijn met of zonder 
hoofddoek, en dat je met hoofddoek ook 
nog hoogopgeleid én feministisch kunt zijn.”

HOOP

Meulenbelts boek was geen rustgevende 
avondlectuur, geef ik toe. Toch heeft ze 
hoop: “Toen president D. Trump aan de 
macht kwam, heeft een clubje vrouwen 
4,5 miljoen mensen op de been gekregen. 
Een derde daarvan had nog nooit eerder 
gedemonstreerd. We moeten die veront-
waardiging over de onrechtvaardigheid 
weer activeren. En we moeten inclusief 
blijven denken.”

‘Feminisme. Terug van nooit weggeweest’ is 
te koop op www.epo.be en kost 19,90 euro. 

uitkering. In Nederland noemen we dat de 
pechmannen en -vrouwen: in principe zijn 
ze wel in staat om te werken en voor zichzelf 
te zorgen. Met die groep gaan we heel 
slecht om. Dat zijn natuurlijk mensen die 
niet graag vertellen dat ze arm zijn. Het blijft 
een schande, zeker in onze tijd.”
“Ik kom uit een ondernemersgezin. Daar 
stond de neoliberale boodschap voorop: 

iedereen die niet dom is, en wil werken, kan 
iets bereiken. Maar daar leidden ze dan ook 
het omgekeerde uit af: als je niets bereikt 
in je leven, ligt het aan jezelf. Arme mensen 
zouden ook domme mensen zijn. Dat klopt 
natuurlijk niet. Ook een groot deel van de 
linkse politiek laat de arbeidersbeweging 
gewoon in de steek.”

Volgens de islam heeft elke vrouw het recht om 
nee te zeggen tegen een partner die ze niet wil


