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Wethouder opent de avond

Vrouwendag: 'Fuck die ballen'
DOOR EVY VAN DER SANDEN

'Fuck die ballen!", roept Godelieve Engbersen van de culturele vrouwenvereniging naar
tientallen dames die deze dinsdagavond in verband met Internationale Vrouwendag naar
Kim's Kroeg zijn gekomen. "De hele dag gaat het over vrouwen die allerlei ballen in de lucht
houden. Laat die ballen vallen!"
In het kader van Internationale Vrouwendag organiseerde Emancipatie Expertise Centrum
Feniks de 'Tilburgse Vrouwen Talk'. Een knipoog naar de TEDtalk waarbij elf dames een
lezing van vijf minuten hielden waarin zij spraken over verschillende onderwerpen rondom
vrouwenrechten.
Zulke bijeenkomsten zijn belangrijk, legt directrice van Feniks Gerda de Vries uit. "Het is
nodig om stil te staan bij gelijke rechten voor vrouwen." De Vries noemt als voorbeeld onder
meer huiselijk geweld. "Op huiselijk geweld scoort Nederland heel hoog wat betreft vormen
van geweld tegen vrouwen zoals seksuele intimidatie. Na Zweden zijn wij het hoogste van
Europa blijkt uit een Europees onderzoek."
Wethouder Marcelle Hendrickx, degene die de avond opent, beaamt de noodzaak van de
bijeenkomst. "Het salaris van vrouwen is lager. De positie in het bedrijfsleven is niet gelijk.
En misschien nog wel belangrijker: de situatie in de rest van de wereld. Vrouwen die niet naar
school kunnen. Kinderhuwelijken."
Hoe deze avond bijdraagt aan verbetering? "Het is belangrijk elkaars verhalen te kennen. Je
kunt je verplaatsen, leren en helpen. Zoals voormalig Amerikaans minister van Buitenlandse
Zaken Madeleine Albright ooit zei: 'There is a special place in hell for women who don't help
other women.'
Verschillende onderwerpen passeren vervolgens de revue. Mandy Pijnenburg over de
sextingcampagne van Kompaan en de Bocht: "Als een meisje aan sexting doet wordt gezegd:
je bent een slet. Als een jongen het doet, zou hij stoer zijn." Halima Ozen van het Ronde
Tafelhuis: "Ik wil mijn dochter het voorbeeld meegeven dat je alleen afhankelijk moet zijn
van jezelf." Godelieve Engbersen: "Vrouwen hebben minder vrijheidsgevoel omdat ze het
emotionele welzijn van anderen oppakken. Je moet voor je kinderen zorgen, maar over het
emotionele welzijn: als het regent dan regent het. Feit!"
Kers
De Vries heeft na alle toespraken nog een kers op de taart. "Er is geen strijd zonder strijdlied."
Dus zingen tientallen aanwezigen 'Er is een land waar vrouwen willen wonen.' Of Arnout
Outhuis (34), meezingt is de vraag. Hij is aanwezig omdat een vriendin hem had verteld dat

een oud klasgenoot optrad. Outhuis: "Ik begrijp best dat vrouwen niet altijd gelijke rechten
hebben. Maar omdat ik het in mijn eigen omgeving niet zo ervaar, voelt het soms wel als
aanstellerij."

