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De overheid laat wetenschappelijk onderzoek doen om haar
beleid op af te stemmen. Socioloog Van der Meulen in dienst
van Maatschappij en Krijgsmacht, gesubsidieerd door
Defensie, heeft een onderzoek gedaan naar de mening van
negentig jongens van zeventien jaar over oorlog. Uitkomst
van zijn onderzoek is onder meer de indrukwekkende
conclusie dat dienstplicht voor meisjes het macho-achtig
vertoon van jongens en de ontsporingen binnen de
krijgsmacht zouden kunnen beperken. Meisjes in dienst
zouden een sfeer van ‘samen jong zijn in dienst’ kunnen
creëren.
Zo’n wetenschappelijke vondst doet me grijpen naar het
boekje van Maria Macciocchi ‘Vrouwen en Fascisme’, waarin
ze beschrijft hoe de fascistische revolutie van Mussolini is
verweven met de identificatie van de vrouw in beelden als:
vrouw, weduwe, moeder, echtgenote. Deze beelden dienen
als romantisch ideologische basis voor het zwarthemd met de
knuppel. En de vrouwen — zegt Macciocchi —, gaven zich vrijwillig gewonnen met
masochistische vreugde (van Dale over masochisme: 1. psychische gesteldheid waarbij het
ondergaan van vernedering en pijn een belangrijk middel is tot seksuele bevrediging, 2.
houding die getuigt van het genieten van kwelling of vernedering). Gekke, betoverde en
bezeten Italiaanse vrouwen uit de twintiger jaren? Welnee!
In die tijd werden in ons land al enkele jaren twee andere offensieven uitgevoerd. Het
beschavings- en het zedelijkheidsoffensief. Wat de industrialisatie en de vrijemarkteconomie
hadden ontwricht, moest worden opgelost via de vrouw. Het beschavingsoffensief werd
ingezet met als doelwit de pasgehuwde vrouw en de jonge moeder. Zij moesten erop toezien
dat het gezin bijeen en het huis gezellig bleef, dat pa geregeld werk kreeg, de drank liet
staan en de prostituees links liet liggen.
En de vrouwen, onze grootmoeders, moeders en wijzelf gaven/geven zich/onszelf gewonnen
met masochistische vreugde.
Op 8 maart jl. (Internationale Vrouwendag) werd een enquête gehouden over onbetaalde
arbeid. Daaruit blijkt dat veel vrouwen helpen-op-scholen, bejaardenopvang en familie
verzorgen niet zien als onbetaald werk. Waarschijnlijk wel als vrijetijdsbesteding.
Over masochisme gesproken.
Aanvallen op vrouwen worden nog steeds beraamd.
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