Is feminisme nog van deze tijd?
Deze vraag is één van de topics waarmee we worstelen in de Feminismegroep. Voor ieder van
ons heeft feminisme/emancipatie weer een andere betekenis. Hoe heeft het feminisme ons leven
beïnvloed? Was het de rode draad in ons leven? Welke impact heeft het nu nog? Door middel
van elkaar bevragen en discussies proberen we te achterhalen hoe het feministische
gedachtegoed kan bijdragen aan 'goed ouder worden'.
De Feminismegroep bestaat uit zeer uiteenlopende vrouwen, en de discussies zijn zo nu en dan
stevig. Het is een levendige groep waarin van alles aan de orde komt, inspelend op de actualiteit
en persoonlijke wensen.

Wat signaleren wij?
Voor oudere vrouwen is in de politiek over het algemeen weinig aandacht, maar ook binnen
vrouwenorganisaties. In de huidige tijd is de aandacht sterk gericht op jongeren. Dit betekent dat
wij zélf die aandacht moeten genereren en opeisen. Dat is een van de redenen van het
bestaansrecht van WOUW.
Met het 50ste jaar ben je op de helft van je leven. Daarna volgen nog drie levensfasen: de
periode tot 65 jaar, die van 65 tot 80 jaar en de fase van boven je 80ste. Wat betekent elke fase?
Hoe vul je je leven zinvol in? Wie zijn onze voorbeelden? Aan welke verdieping heb je behoefte?
Welke barrières leggen vrouwen zichzelf op? Hoe communiceren de verschillende generaties
met elkaar? Hoe stimuleer je elkaar? Allemaal vragen waarmee we binnen de feminismegroep
worstelen en die draaien om de kernvraag:
Hoe kunnen wij vrouwen 'goed ouder worden', 'feministisch oud' worden?

Wat hebben wij bereikt?
Onze groep is niet gericht op resultaat maar op persoonlijke verdieping. Dit neemt niet weg dat
we af en toe van ons laten horen in de buitenwereld.


In het voorjaar van 2013 verscheen een beleidsbrief van minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap Jet Bussemaker die veel ophef veroorzaakte. Hierin raadde ze vrouwen aan om, in
hun eigen belang, economisch zelfstandig te zijn, waarbij ze ook oog had voor de belemmeringen
die vrouwen daarbij ondervinden. Toch riep dit bij veel vrouwen grote weerstand op – dat moeten
we toch immers zelf bepalen? – en zorgde voor veel artikelen en ingezonden brieven in de
media. Binnen de feminismegroep bleken we allemaal nogal verontwaardigd te zijn over deze
ophef. In september besloten we een adhesiebetuiging aan Jet Bussemaker te schrijven. Hierop
kregen we tot onze verrassing een positieve reactie terug.



Het beleid t.a.v. pensioenen, waarop het kabinet fors wil bezuinigen, roept veel vraagtekens op.
De laatste jaren wordt er het nodige over geschreven, maar voor leken zoals wij zijn, is e.e.a.
moeilijk te volgen. In de Volkskrant van 21 september schreef Yvonne Hofs een vier pagina lang
artikel, waarin ze ouderen als verongelijkt, zielig en boos afschilderde en jongeren als slachtoffer
van de hebzucht van ouderen neerzette. Naar aanleiding hiervan hebben we een themamiddag
georganiseerd om de pensioenproblematiek te verduidelijken. Ook hebben we op 31 oktober

2013 een ingezonden brief naar de Volkskrant gestuurd waarop we 5 november een reactie van
Yvonne Hofs ontvingen.


Verder hebben we een lijst samengesteld van boeken en artikelen die kunnen bijdragen aan
verdieping en discussie om goed ouder te worden en ter inspiratie. Per keer spreken we af welk
artikel we lezen en wie dit voorbereidt. Niet zelden laten we het agendapunt schieten omdat iets
anders ons plotseling intens bezighoudt.

