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In 1971 gaf ik een jongen een klap omdat hij mij ongevraagd een kusje gaf. Er was nog geen 

feministe in de buurt om mij te complimenteren met deze daad van vrouwelijke 

onafhankelijkheid. Tegenwoordig zou mijn aanval op de onderdrukker van feministische zijde 

toegejuicht zijn.  

    

Met zijn boek Vrouwen-emancipatie: doorbraak of inbraak? Hoe de feministen zichzelf en 

anderen voor de gek hielden (2015) veroordeelt Adriaan Slooff het feministische streven 

naar vrouwelijke onafhankelijkheid. Als vrouwen mannen moeten evenaren ‒ want dit is wat 

de feministes voor ogen staat ‒ dan is de emancipatie volgens Slooff geen doorbraak, maar 

inbraak. Tijdens het schrijven van zijn boek heeft Slooff zich ‘vooral laten leiden door wat 

vrouwen er zelf over zeggen, vrouwen die niet verblind zijn door het gelijkheidsideaal en niet 

gehinderd worden door een feministische visie’. Volgens Slooff is zijn boek daarom niet 

vrouwvriendelijk, maar wel vrouweerlijk.  

    

Is het boek van Slooff ‘baanbrekend’ zoals op de achterflap staat? Zo zou ik het niet willen 

noemen. In De bevoorrechte sekse (2013) heeft Martin van Creveld al laten zien dat de 

vrouw gedurende de geschiedenis eerder beschermd dan onderdrukt werd door de man. 

Slooff schreef vooral een politiek incorrect boek. Zoals veel (oudere) jongens gaat hij de 

provocatie niet uit de weg. Volgens hem zijn er onder de feministes opvallend veel lesbo’s. 

Maar de meeste mensen zijn heteroseksueel en daarom doen we er ‘verstandig aan in grote 

lijnen vast te houden aan stereotiepe beelden en traditionele rolpatronen (…).’ Hoe werkt hij 

dit laatste uit? 

 

In zijn boek voert Slooff een vracht aan materiaal aan van voorstanders van 

gendergelijkheid, maar vooral van tegenstanders. Daarbij lijkt het hem vooral te doen om de 

kwantiteit van dat materiaal. Veel deskundigen worden maar een keer aangehaald en 

regelmatig is niet duidelijk uit welke bron hij nu precies put. Maar hij heeft gelijk als hij schrijft 

dat de feministische lobby klein is (in Nederland leest bijvoorbeeld nog geen 1% van de 

volwassen vrouwen Opzij) en haar invloed groot. Ondersteund door de genderideologie, 



volgens welke iedereen een (geslachtsloze) mens is, heeft het feminisme zich de taak 

gesteld het gelijkheidsfundamentalisme te prediken: man en vrouw zijn gelijk en de 

verschillen binnen de seksen zijn veel groter dan de verschillen tussen de seksen. Alle 

onderzoeken die het tegendeel bewijzen, legt deze lobby hooghartig naast zich neer. Slooff 

wijst er in zijn boek herhaaldelijk en terecht op dat de geslachten ‘cerebraal en hormonaal’ 

van elkaar verschillen.  

 

Hij vindt het merkwaardig dat politici, academici en journalisten (van kwaliteitskranten) het 

feminisme zo welgezind zijn. Velen zouden vanuit hun sociaal liberale achtergrond juist 

moeten opkomen voor het individu ongeacht zijn of haar geslacht. Volgens mij doen zij nu 

juist wat de gemeenschap hen opdraagt: het meisje beschermen. Daarbij zien ze over het 

hoofd dat de feministes het meisje niet in de eerste plaats als moeder en echtgenote zien, 

maar als vrouw. En als vrouw moet ze zich zoveel mogelijk distantiëren van de man als 

onderdrukker. Dat is gelukt. Sinds de jaren zeventig is het aantal echtscheidingen 

toegenomen. Driekwart van de scheidingen wordt door de vrouw aangevraagd.  

    

Paradoxaal genoeg moeten meisjes van de feministes vooral die talenten uitbouwen waar 

jongens ruimer mee bedeeld zijn: hun exacte talenten. Veel jonge vrouwen die goed zijn in 

exacte vakken voelen zich door de feministes gepusht om exact te kiezen terwijl daar niet 

hun interesse ligt. Slooff  haalt Robert Wright aan die het dogmatisch feminisme vergelijkt 

met het dogmatisch communisme. Het zijn beide ideologieën die de onderdrukten opofferen 

aan het grote ideaal van gelijkheid. Hij is het ook eens met Marike Stellinga die pleit voor een 

scheiding van feminisme en staat. Dan is het meteen ook gedaan met het vrouwenquotum. 

Want waarom geldt dit voor een sekse die geen minderheid is? Dan kunnen we volgens 

Slooff net zo goed een vrouwenquotum van 40% invoeren voor stratenmakers of 

glazenwassers.  

    

Van zijn portret van de gelukkige huisvrouw, die al dan niet in deeltijd werkt, kan ik niet echt 

warm lopen. Al heeft ze dan in vergelijking met de carrièrevrouw ‘minder last van opgelegde 

conventies en verplichte representaties’. Ik kan wel met hem meegaan in zijn mening dat de 

talenten van vrouwen ‒ zoals dienstbaarheid, zorgzaamheid en gemeenschapszin ‒ door het 

ontkennen van de sekseverschillen worden gedevalueerd. Terwijl tegelijkertijd mannelijke 

eigenschappen (niet de mannen zelf!) als het streven naar macht en aanzien opgewaardeerd 

worden. Het wordt inderdaad langzaamaan tijd om de sekseverschillen weer te erkennen en 

van een gelijke verdeling naar een gelijke waardering van taken te komen. En dan is het op 

de eerste plaats zaak de zogenaamde onderdrukker wat verdraagzamer tegemoet te komen.  

     



Het is een feministische mythe, schrijft Slooff,  dat vrouwen door mannen onderdrukt worden.  

Dat de man meer dan de vrouw verdient heeft bijvoorbeeld niets met onderdrukking te 

maken. Een van de redenen daarvan is dat hij vaker dan de vrouw een leven lang fulltime 

werkt en vaak ook nog in risicovoller beroepen. Slooff ergert zich aan ‘het gebakkelei’ in 

Nederland over het ongelijke uurloon tussen mannen en vrouwen, terwijl er jaarlijks bij de 

Commissie Gelijke Behandeling niet meer dan twintig klachten binnenkomen. Ook de 

mannelijke gewelddadigheid ten opzichte van vrouwen wordt overdreven. Uit Amerikaans 

onderzoek blijkt dat vrouwen eerder handtastelijker worden naar mannen toe dan 

omgekeerd. ‘De reden dat mannen óók slachtoffer zijn, komt omdat de man binnen een 

relatie een ingebouwd remmechanisme heeft om geweld tegen zijn vrouw te gebruiken. 

Alleen als zij het te bont maakt gaat hij door het lint,’ aldus Slooff. Vooral in een land als 

Zweden, waar gelijkheid van boven wordt opgelegd, gaan zowel vrouwen als mannen zich 

vaker dan elders te buiten aan geweld jegens elkaar. Daarmee lijkt sekseneutraliteit geen 

vredelievender samenleving op te leveren, en dat was toch het hoofddoel van de 

feministische strijd.  

    

Toch maar de man als beschermer dan? Wat Slooff betreft wel. De man mag dan krijgsheer 

zijn, hij is ook een vredestichter. Ons voortbestaan danken we primair aan hem. Aan zijn 

inventiviteit, zijn moed, zijn creatief en oorspronkelijk denken. Kortom, aan de ‘oerknal van 

zijn geest’. Meer dan eens maakt Slooff de lezer erop attent dat de vrouwelijke sekse geen 

eigen referentiekader en instrumentarium heeft en ook geen moeite doet dat te verwerven. 

Draaft Slooff hier niet door in hoogmoedigheid? Nee. De feministes van de tweede golf 

bijvoorbeeld baseerden hun denkbeelden niet op een theorie, zoals het communisme of 

socialisme, maar op eigen ervaringen: het persoonlijke werd politiek. Dat is niet erg. Wel erg 

is dat het persoonlijke nu de bovenhand krijgt. 

 

De vrouwenemancipatie heeft veel mannen niet vrouwvriendelijker gemaakt. Slooff is daar 

een van. Er zit veel boosheid in zijn boek. Door die boosheid vliegt hij ook een paar keer uit 

de bocht. Het was me al opgevallen dat veel politica naarmate ze langer aan de macht zijn 

hun kapsel laten verslonzen, maar het was me niet opgevallen dat ze dan ook mannelijker 

kaken krijgen. Slooff haalt een Amerikaans onderzoek aan waaruit dit zou blijken. Zijn 

veelvuldig gebruik van ‘de man in haar’, als het om vrouwen gaat die uitblinken in wiskunde, 

techniek  of economie,  wekt irritatie op en zijn uitval naar het vrouwenvoetbal is verre van 

sportief.  

 

Zijn bewering dat niemand echt gelukkig is geworden van de emancipatie snijdt wel hout.  



Dat de feministes de man als beschermer van de vrouw op een zijspoor hebben gezet, lijkt 

niet in hun voordeel uit te vallen. Sinds de tweede feministische golf is het aantal 

scheidingen en singles toegenomen en dat is niet in het belang van de gemeenschap. Slooff 

roept de politiek, als vertegenwoordiger van het algemeen belang, op weer uit te gaan van 

het gangbare seksepatroon. Het publieke debat dat hem daarbij voor ogen staat en waar hij 

met  zijn boek een bijdrage aan wil leveren is volgens mij al begonnen.  

 

Angela Crott 

17-08-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


