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Beek – Hoe kan het dat we spreken over een toekomstige
zorgmaatschappij, terwijl de overheid niet anders doet dan
thuiszorg en kinderopvang afbouwen? Dat was een van de vragen
die feministisch theologe en publiciste Sieth Delhaas gisterochtend
stelde tijdens een bijeenkomst van het Katholiek Vrouwengilde
Limburg in Beek.
Het vrouwengilde had Delhaas uitgenodigd in het kader van het
jaarthema ‘De toekomst is vrouwelijk’. Delhaas heeft zelf tien
jaar in Limburg gewoond en schreef in 1994 nog een boek waarin
interviews met tien Limburgse vrouwen zijn verwerkt.
“Wij proberen vrouwen mondiger te maken”, aldus Irene
Goddemij, voorzitter van het gilde. “Per activiteit krijgen wij subsidie van de provincie,
met het doel om de Limburgse vrouw te emanciperen.” Op de bijeenkomst waren vooral
de lokale besturen van het gilde aanwezig, die op hun beurt de boodschap van de theologe
door proberen te geven aan hun leden.
De woorden van Delhaas brachten een flinke discussie op gang, waarbij Delhaas al direct
kanttekeningen maakte bij de gekozen slogan.
“Het woord ‘vrouwelijk’ heeft meerdere kanten”, aldus Delhaas. “Aan vrouwelijk wordt
vaak ‘subjectief, emotioneel en intuïtief’ toegedicht. Dat wordt niet altijd positief
beoordeeld.” Volgens haar zijn de vrouwelijke waarden ooit bedacht door mannen en zijn
vrouwen ondertussen zo ‘ingeprogrammeerd’, dat een grondige herbezinning nodig is.”
“Waarom zijn er zo weinig vrouwen vertegenwoordigd, op de diverse beleidsterreinen? Is
er te weinig vertrouwen in de vrouwelijke deskundigheid?” Volgens Delhaas moeten
vrouwen zelf moeite doen om eens in bijvoorbeeld de diverse adviescommissies op
beleidsgebied plaats te nemen. “Wij moeten zelf ergens een mening over vormen.”
Volgens Delhaas is het belangrijk dat de vrouwelijke ethica’s, die nog maar vanaf 1980 in
Nederland actief zijn, meehelpen in de ontwikkeling. “Deze ethica’s zijn niet alleen voor
vrouwen bezig, maar voor de mensen in het algemeen.”
De theologe ziet het seksisme als de oorzaak van de wereldwijde structurele ongelijkheid
tussen de seksen.
“Aan een wet alleen hebben we niets. Kijk maar naar de communistische landen waar man
en vrouw officieel gelijk zijn.”
Tegelijk is er een groeiend zelfbewustzijn van vrouwen. “Eigenlijk hebben we een visioen
nodig voor het antwoord op de vraag: Hoe zou ik willen dat de wereld eruit ziet?”
Even werd het erg stil in de zaal.

