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Twee stellingen: 

 ‘De man heeft een andere waarheid dan de vrouw. 

Het Nederlandse recht biedt vrouwen onvoldoende 

mogelijkheden om hun waarheid te bewijzen.’  

 ‘De in 1975 gehoorde mening van Joke Smit 

(pionierster tweede feministische golf — SD), dat 

mannen vrouwen bij de gekken indelen, klopt ook 

vandaag de dag nog.’  

De stellingen zijn van Gabi van Driem, feministisch 

advocate. Ze hield vorige week zondag de OPZIJ-lezing in 

de Amsterdamse Balie met als titel: De woede van Gabi 

van Driem.  

Bij hand opsteken vooraf bleek dat één van de aanwezigen 

stelling één niet geloofde en vijftig procent stelling twee. 

Na de voordracht was de ene hand van één verdwenen en 

waren er nog maar drie gelovigen voor twee.  

Wie van haar hele verhaal wil smullen, leze OPZIJ van september. In Van Driems betoog, 

toegespitst op een geseculariseerd publiek, jeugdig — de vrouw en geloofbeweging zou haar 

vingers erbij af likken — ontwaar ik vele thema’s voor feministische theologes: herinvulling 

van de begrippen wraak, schuld, hetze / solidariteit, waarheid. Dit alles om vrouwen af te 

helpen van stigma’s als ‘zeuren, zielig gedoe en deemoed’. 

Trouwens, er wordt in deze kringen door vrouwen zeer creatief gewroken. Wat niemand 

verwachtte, Van Driem evenmin, is dat bij met name hoog opgeleide mannen vooroordelen 

tegen vrouwen toenemen in plaats van af. Heren op hoge posities bij de rechtbank, de 

geestelijkheid en het militaire systeem weren zich met behulp van vooroordelen.  

Waarom krijgt een seksueel misbruikte vrouw slechts vijftienduizend gulden schadevergoeding 

voor jarenlang misbruik in plaats van de geëiste zestigduizend? De rechtbank: de man heeft al 

zoveel schade geleden door negatieve publiciteit, hij krijgt nooit meer een baan op zijn 

niveau, ook niet in het buitenland, moet misschien wel van een uitkering leven. En het 

slachtoffer? Niets over de levenslange gevolgen in een relatie, voor de studie, het werk, de 

gezondheid.  

Ondersteunen vrouwen elkaar in strafprocessen dan heten de heren dit een vrouwen-hetze en 

belonen de dader met een vermindering van straf.  

Wat bij heren lobbyen heet, wordt bij vrouwen als hetze benoemd. Advies van Van Driem: 

vrouwen moeten meer naar de rechter.  

Dat kan gratis als je minder verdient dan f 2.500,- per maand. 


