
FEMINISMEGROEP  
 
De Feminismegroep bestaat uit 14 leden en we zijn 9 keer bij elkaar geweest.   
Elke bijeenkomst wordt door twee vrouwen voorbereid. Vaak doen we een rondje, zodat iedereen 
inbreng heeft. We blijken heel verschillende opvattingen te hebben.  
Het eerste half jaar ging over het thema GELD1:  
En het thema:  ‘hebben wij feministes de zorg verkwanseld?  
Het tweede halfjaar hebben we steeds een boek uit van ‘De nieuwe feministische leeslijst’,  
samengesteld door Marja Pruis besproken, uitgegeven door de Groene Amsterdammer in maart 
2019. Het zijn boeken uit de tweede feministische golf die door jonge vrouwen worden besproken.  
Behandeld zijn:  

a) thema autonomie (op basis van Basje Boer over De Wand van Marlene Haushofer p.54-61) 

b) thema moederschap (op basis van Franca Treur over De mythe van de moederliefde van Elisabeth 

Badinter p.150-159) 

c. thema racisme (op basis van Toni Morrison ‘Beloved’)  We besluiten n.a.v. onze bespreking de film 

‘Beloved’ op een themamiddag te draaien.  

d.   Bespreking van ‘het onbehagen bij de vrouw’ van Joke Kool-Smit. Wat heeft dit artikel indertijd 

voor ons persoonlijk betekend. 2  

f. Seksualiteit: Bespreking van ‘’Vrouwspreken’ met trotslippen’ door Miriam Rasch over Luce 

Irigaray. Dit geslacht dat niet (één) is (1977)3 

g. De #MeToo discussie, die in 2017 begon en waarmee we in 2020 verder gingen. Lees het 

uitgebreide artikel hierover van Bernardine.  

De coördinatie is in handen van Madelien Krips en Marjan Nieuwenhuis.  

                                                           
1 Met als vragen: - Wat voor ervaring heb je met betaalde arbeid 

    - Welke kennis en sociale contacten heb je te danken aan betaalde arbeid? 

   - Wat zou je missen indien je geen betaalde arbeid zou hebben verricht?  

   - Wat heb je gemist door  jarenlang betaalde arbeid te verrichten?  

   - Stel dat in je jeugd een onvoorwaardelijk, individueel basisinkomen op bijstandsniveau zou hebben bestaan.  

 
2 Met als vragen: - Hoe heb jij je eigen bewustwording ervaren?  

    - Heb jij iets gehad aan het manifest van Joke Smit? Of heb je er kritiek op?  

    - Welke andere schrijfsters hebben jou beïnvloed?  

    - Welke punten spelen er heden ten dagen nog uit die tijd?  

 
3 Vragen die ter sprake kwamen:  

   . Waarvoor ben je de straat opgegaan? Waarvoor zou het nog doen?  

   . Welk thema vind je nu belangrijk? Zou nu (weer) behandeld moeten worden?  

   . Van de tegenstelling man - vrouw naar fluïde - queer en transgender: is dit een idee voor een themamiddag?  

http://wouw-amsterdam.nl/uploads/images/Feminismegroep-MeToo-artikel-7mrt20.pdf

