
Een vlinderbril en een heel kort rokje. En
daarboven een flinke buik. Mijnmoeder was
duidelijk zichtbaar zwanger van mij toen
ze in het nogal gelovige geboortedorp van
mijn vader panellid was in een discussie
over de legalisering van abortus. Zijhad
gekozen voor het kind in haar buik, en ze
vond dat andere vrouwen ook die keuze
moesten kunnen maken.
Ik vond het vroeger altijd wel stoer, een
moeder die Dolle Mina was geweest. Baas
in eigen buik, mannen op straat nafluiten,
een Utrechtse pornobioscoop binnenvallen;
met mij in haar buik heeft mijn moeder aan

'Tégen de bom,
vóór zeehondjes ...
Journaliste
Marjolein van Rest
had een 'op de
barricaden' -
moeder én een 'baas
in eigen buik'-tante.
Wat doet dat met je?

roemruchte acties meegedaan. De foto van
mijn tante, ook Dolle Mina, met op haar
blote buik 'baas in eigen buik' geschreven,
kwam ikjaren later tegen in mijn geschie-
denisboek.
Maar het waren toen vooral mooie verha-
len. Inmiddels kon ik me niet voorstellen
dat ik niet zelf zou kunnen bepalen of en
wat ik later zou gaan studeren. Of dat
iemand anders, een persoon of instantie,
zeggenschap zou hebben over mijn lijf.
Goed onderwijs, gelijke kansen, kunnen
blijven werken naje huwelijk, toen ik
opgroeide was het er. >



MARJOLEIN VAN REST (42):

'IKWAS WELEENS JALOERS
OP KINDEREN MET EEN
THEE-MET-KOEKJESMOEDER'

'Dat was er allemaal nog niet of nauwelijks
in mijn jeugd', vertelt mijn moeder, Carla
van Rest (69, gepensioneerd schoolleider)
als ik haar vraag naar haar Dolle Mina-tijd.
'Er zat ook echt behoorlijk wat scheef,
toen.' Zelf was ze beschermd opgevoed op
Curaçao, met een vader die erop stond dat
ze een serieuze studie zou gaan doen nadat
ze de hbs met hoge cijfers had afgerond.
'Iets met kinderen? Dat kunje met je eigen
kinderen doen, ga een studie volgen
waarmee je je eigen geld kunt verdienen',
vond hij.
'Wijwerden thuis gestimuleerd om verder
te leren, onze hersenen te gebruiken. Mijn
ouders hadden wel een traditioneel huwe-
lijk: hij werkte, zij was thuis, maar mijn
moeder is altijd maatschappelijk heel actief
geweest. Ik vroeg me wel vaak af waarom
dingen waren zoals ze waren. Waarom
moest mijn moeder stoppen met werken
toen ze ging trouwen, bijvoorbeeld? En ik
vond het heel raar dat mijn mannelijke
collega gelijk met mij een salarisverhoging
kreeg, ik omdat ik afstudeerde, hij omdat
het anders zielig was dat ik meer dan hij
verdiende. Dat werd ook zo gezegd!'
Eind jaren 60 las mijn moeder Joke Smits
artikel Het onbehagen bij de vrouw. 'Toen
realiseerde ik me dat die ongelijkheid niet
iets was wat alleen mij aanging, maar dat
het structureel was. Ik werd gegrepen
hierdoor, strijdlustig. Toen ik hoorde van
Dolle Mina heb ik me gelijk aangesloten.'

'Wij vrouwen eisen', 'Ban de bom' ... Bij
ons thuis hingen altijd posters op de ramen
van de Rode Vrouwen (van de PvdA). In
onze overwegend VVD-stemmende straat
waren wij de 'rooie rakkers'. Geen idee
wat dat waren, maar heel positief klonk
het niet.
Soms wilde ik wel dat mijn ouders wat
minder opvielen, er geen knalrode posters
op de ramen hingen, mijn moeder zich wat
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damesachtiger zou gedragen en mijn ouders
ook gewoon een zwaar eikenhouten wand-
meubel in de kamer hadden staan, in
plaats van de zelfgebouwde boekenkast
die er stond.
Aan de andere kant vond ik het ook wel
leuk dat het bij ons net wat anders was.
Mijn moeder was wel thuis als wij van
school kwamen, maar werkte op een
avondschool, dus bracht mijn vader mijn
broertje, zusje en mij vaak naar bed. We
waren de eerste kinderen op school die
overbleven en bouwden in die anderhalf
uur de meest geweldige hutten in het over-
blijflokaal. Klasgenoten waren weleens
jaloers op ons als we 's middags verhit van
het spelen de klas weer in kwamen.
Floor Kuiper (43, projectleider bij de ge-
meente Amsterdam) lacht als ze dit hoort.
'Die posters altijd!' Haar moeder was ook
een Dolle Mina, in Den Bosch. 'De demon-
straties vond ik wel leuk, met een bord
omhoog lekker met elkaar zingen. Tegen
de bom, tegen porno. Porno zei mij toen
niets, maar ik ken de tekst van het liedje
nog steeds uit mijn hoofd. Mijn moeder
was na de Dolle Mina-periode heel actief
in de vrouwenhuizen. Voor kinderen was
daar veel ruimte, je kon van alles doen,
lekker je gang gaan. Wat ik minder vond,
was het dogmatische van de vrouwen-
beweging, of in elk geval van een deel
daarvan. Op een gegeven moment mocht
mijn broer niet meer het vrouwenhuis in.
Hijwerd te groot volgens hen. Mijn moeder
is toen ook niet meer gegaan.
Mijn broer en ik zijn heel zelfstandig opge-
voed. Mijn moeder werkte en wij hadden
een sleutel en gingen zelf naar huis. Voor

ons was dat vanzelfsprekend, maar op mijn
katholieke school was dat heel apart. Af
en toe was ik best een beetje jaloers op
kinderen die een moeder thuis hadden die
met thee en koekjes op ze wachtten. Heel
huiselijk vond ik dat. Maar ik heb er niets
aan overgehouden hoor.'

'Het hing in de lucht', zegt Dunya Verwey
(66, conservator museum Geelvinck
Hinlopen Huis). Zewas een van de
oprichtsters van Dolle Mina. 'In Amerika,
Engeland en Frankrijk waren al actieve
vrouwenbewegingen. In Nederland was in
1968 Man Vrouw Maatschappij (MVM)
opgericht door Hedy d'Ancona en Joke Smit,
in 1969 was de Maagdenhuisbezetting.
Daar werden de vrouwelijke studenten
overigens geacht de broodjes te smeren.
Met mijn vriend Michel Korzec en een
aantal andere vrienden en vriendinnen
reden we regelmatig in het weekend in een
2CVvan Amsterdam naar Brabant. Een
lange rit, zeker toen. Onderweg hadden
we hele discussies. Het zou toch eigenlijk
goed zijn dat vrouwen in Nederland zich
ook lieten horen.
Met ludieke acties zouden we opvallen.
Met enkele vrouwen en mannen zijnwe
Nyenrode binnengevallen, waar toen nog
geen vrouwen mochten studeren. Voor
de zekerheid hadden we twee sterke
Surinamers meegenomen. Het was best
bedreigend; de studenten van Nyenrode
waren heel boos, we werden zelfs de trap
af gemept. Brandpunt maakte opnamen en
zond het die avond uit. Destijds waren er
maar twee kanalen: Nederland 1 en 2.
Miljoenen mensen zagen ons op televisie.'
De reacties waren overweldigend. Uit het
hele land kwamen brieven, telefoontjes,
vrouwen die zich wilden aansluiten. 'We
stonden versteld hoezeer we een snaar
hadden geraakt. Blijkbaar was er zo'n diep-
geworteld gevoel van frustratie over de



ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.'
Haar eigen ouders waren een beetje be-
zorgd over de activiteiten van hun dochter.
'Moet dat nou?' vroegen ze. Mijn moeder
snapte het wel, zij moest destijds stoppen
met werken omdat ze mij kreeg. Maar ik
kreeg eigenlijk vooral steun van mijn
familie, ze vonden het leuk dat ik dit deed.'

recht ging zetten wat niet recht stond.'
Haar jongere zus, mijn tante Connie van
Nieuwkerk (67, gepensioneerd), die met
haar blote buik de kranten tot in Japan
haalde, leefde elke seconde dubbel in die
periode. 'Er was zo veel aan de hand, er
gebeurde van alles. Alles kon. Hadje een
idee, dan voerde je het uit.'
In maart 1970 ging Dolle Mina naar een
congres van gynaecologen in Utrecht.
Thuis probeerde Connie in de spiegel
'Baas in eigen buik' op haar buik te
schrijven, wat niet erg goed lukte. Haar
vader pakte licht geërgerd de lipstick uit
haar handen en schreef in dikke blokletters
de leus op haar blote buik. 'Nog maanden
heeft hij met die krantenfoto in zijn
borstzak rondgelopen. Hij liet hem
zien aan iedereen die maar een beetje
geïnteresseerd was', grinnikt Connie.

'Een magische tijd', noemt mijn moeder
het. Al heel snel werden Dolle Mina-
groepen opgericht in andere steden in het
land. De ene actie volgde op de andere,
en altijd was de pers erbij. 'Vooral de
Amsterdamse Mina's waren daar goed
in, die hadden contacten met de pers',
zegt mijn moeder. 'Het sprankelde, het
was echt iets nieuws. We hadden ook
zo veel lol! Enje realiseerde je datje
deel uitmaakte van een beweging die

Hedy d'Ancona (75) was destijds als
feministe heel actief én herkenbaar.
'MVMwas serieuzer dan Dolle Mina, wij
schreven ingezonden brieven, hadden
contact met politici. Maar er was geen
rivaliteit. We vulden elkaar aan. Aan de
grote demonstraties voor onder meer de
legalisering van abortus deden we alle-
maal mee. In de jaren 50 waren de mensen
nog braaf, maar in de jaren 60 zinderde het
van de inspraak, iedereen ging zijn mond
opendoen. Het sprankelde, het was ook zo
leuk, ik heb toen veel gelachen.
Voor een hoop vrouwen veranderde heel
veel omdat wij er vrijmoedig over praatten.
Er viel ook van alles te bevechten. Vrouwen
deden niet mee in de maatschappij, ze kon-
den niet zelf over hun lichaam beslissen. Er
waren veel vrouwen die in stilte ongelukkig
waren met hun leven.'
Zelf heeft ze altijd gewerkt, bij de Universi-
teit van Amsterdam, ze was oprichtster van
Opzij en later werkte ze als staatssecretaris
en minister en in het Europees Parlement.
'Ik zorgde dat er altijd iemand thuis was,
een meisje dat inwoonde of mijn moeder.
Kinderopvang was er nog niet. Mijn kinde-
ren hebben met de paplepel ingegoten
gekregen dat mannen en vrouwen gelijk-
waardig zijn, al stond ik niet in de keuken
op de zeepkist.
Mijn eigen moeder heeft ook altijd gewerkt.
Op haar 34e werd ze wed uwe met vijf kin-
deren. Dan gaat niemand zeggen datje
als vrouw niet mag werken, ze moest wel!
Ik leerde van haar om het te combineren.
Vroeger waren we ook niet zo perfectio-
nistisch, er werd niet zo hard gewerkt als
nu, de tijdgeest was wat vriendelijker.
Vergaderingen werden niet gepland tijdens
het spitsuur 's avonds. Ik heb de indruk dat
dat nu juist wel weer gebeurt.'
'Dat mijn moeder werkte was niet zo bij-
zonder in onze omgeving', vertelt Hedy's
dochter Hadassah de Boer (41, >
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HADASSAH DE BOER (41):

'JE SCHIJNT NOG STEEDS
EEN HALF BLOTE VROUW
NODIG TE HEBBEN OM
IETS TE VERKOPEN'

programmamaakster). 'Dat deden wel
meer moeders in Amsterdam-Zuid. De
tweede vrouw van mijn vader is ook een
feministe. De moeder van mijn beste
vriendin was wel thuis. Bijhen waren de
sokken wit en zacht, bij ons waren het
grijze planken. Daar pestten we mijn moe-
der soms een beetje mee. In mijn puberteit
was ze vaak weg, maar ook toen was er
altijd iemand thuis. Regelmaat, daar was
mijn moeder erg op gebrand.
Ikheb in mijn jeugd wat afgedemonstreerd,
op zaterdag waren we vaak bij dat soort
dingen, ofbij partijbijeenkomsten.
Ik was als kind wel trots op haar: mijn
moeder Îs iemand. Toen ik puber werd,
was dat minder. Al heb ik me nooit hoeven
afzetten, er mocht veel. De grenzen waren
redelijk, als ik laat thuiskwam, wist ik dat
ze ongerust was en dat wilde ik niet.'
Hadassahs moeder heeft altijd benadrukt
dat onafhankelijkheid en werken belang-
rijk waren. 'Ik zie om me heen dat negen
van de tien vrouwen minder gaan werken
als er kinderen komen. Aan de andere
kant: als de kinderen groter worden en
naar school gaan, gaan ze meestal wel
weer meer uren werken.'
Zou ik niet ook eens de barricaden op
moeten? Heeft Hadassah zich weleens
afgevraagd. 'Ik ben toch niet voor niets
de dochter van een Dolle Mina? Demon-
streren is me met de paplepel ingegoten.
Tégen de bom, vóór zeehondjes, en een
spandoek is zo gemaakt.
Er is veel ten goede veranderd de afgelopen
decennia: vrouwen kunnen het werk doen
dat ze willen, kunnen voor kinderen kie-
zen, of niet. Studeren, reizen, zelf een huis
kopen, zonder een handtekening van man
of vader. Voor mijn generatie en die na ons
spreekt het vanzelf dat we dit doen. Maar
nog steeds worden er duizenden vrouwen
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dagelijks mishandeld door hun man, zitten
er weinig vrouwen in zichtbare topfunc-
ties, is meisjesspeelgoed roze enjongens-
speelgoed blauwen schijnt het nog steeds
nodig te zijn om een half blote vrouw in te
zetten om wat dan ook te verkopen.'
Hadassah vervolgt: 'Veel van de vrijheden
die wij in Nederland hebben, hebben we te
danken aan de vrouwen voor ons, onze
moeders. Zijwaren heel actievoerderig.
Maar er valt nog veel te behalen. In veel
banen is er nog ongelijkheid, ook wat
betreft de beloning. En zeker als je kijkt
naar het buitenland, wat er in India
gebeurt of in het Midden-Oosten.'
'Kijk,wij hadden natuurlijk ook gewoon
meer tijd om actie te voeren', zegt haar
moeder Hedy. 'Vrouwen van nu hebben
het zo druk. Werk, kinderen, een kortere
studieduur. Ze stellen hoge eisen aan
zichzelf. Ik vind dat ze het behoorlijk
zwaar hebben.'
Dolle Mina van het eerste uur Dunya
Verwey vindt het weleens jammer dat er
nu zo weinig gebeurt. 'Het zou nog steeds
kunnen. Er is veel bevochten, maar we
moeten alert blijven. Steeds moet er die
waarschuwing zijn: let op, zet door! In
de reclame bijvoorbeeld, de regressie is
ongelooflijk! Dat geeft zo'n verkeerde
boodschap over hoe vrouwen zijn!'

'Een feministische golf komt voort uit het
ervaren van een situatie die duidelijk niet
klopt', denkt Carla van Rest. 'Alsje zelf, of
mensen omje heen, aan den lijve onrecht
meemaken. Ik ken het niet uit eigen erva-
ring, maar de abortuspraktijk was toen
gruwelijk. Breipennen, je van de trap laten
vallen. Gynaecologen zeiden tegen een on-
gewenst zwangere vrouw: 'Ik kan nu niets
voor je doen, maar als je gaat bloeden om-
dat je met een breipen bezig bent geweest,
wel. Kom dan maar terug.' Maar als er niet
een dergelijke grote, gedeelde onvrede is,
kun je het ook niet organiseren.'

Ik vraag me inderdaad af waar ik de tijd
vandaan zou moeten halen om een protest-
actie op touw te zetten. Naast werk, man,
kinderen, huishouden en af en toe nog
sporten, blijft er niet heel veel tijd over.
Terwijl er genoeg iswaar ik me druk over
maak, de kortingen op kinderopvang, het
vrouwenquota, de roze-blauwe scheiding
in de Bart Smit, dat een kaalgeschoren
vagina de norm schijnt te worden, geweld
tegen vrouwen, noem maar op.
Onze moeders, of ze nou op de barricaden
stonden en mannen nafloten of dat ze
thuis met een kopje thee ons stimuleerden
te gaan studeren, ze hebben onze paden
geëffend.
Door hen, en natuurlijk door de vele
aanmoedigende vaders, kunnen wij nu arts
of politieagent worden. Ik neem de toorts
over. Niet op een zeepkist, maar door alert
en kritisch te blijven. En door mijn dochter
én zonen voor te houden dat ze zelf
verantwoordelijk zijn voor hun leven. En
niets en niemand anders. «


