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Geachte genodigden, beste dames en heren, 

Van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie van 
Vrouw & Maatschappij! 

2016 was het jaar waarin heel wat zekerheden 
verdwenen. Het Chinese jaar van de aap heeft zijn 
naam alle eer aangedaan: Er is serieus den aap 
uitgehangen.  

• Het was het jaar van de scheidingen: Er was 
Brexit maar ook  Brangelina is niet meer.  

• 2016 was ook het jaar van contrasten: Het jaar 
waarin de muziek stierf met Bowie, Prince, 
Cohen en Eddy Wally, maar ook het jaar 
waarin Dylan de Nobelprijs kreeg 

• Of nog: 2016 was het jaar van dieren- liefde: 
Het jaar van grab the pussy, maar ook van 
Samsonseks. 

• Maar vooral: 2016 was alweer een bewogen 
jaar voor vrouwen.  
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Hopelijk wordt 2017 beter .De 
Chinezen beloven niet veel goed: het is jaar van de 
haan. Krijgen we in 2017 nog méér 
haantjesgedrag? Ik hoop van niet. Maar de 
tekenen zijn niet gunstig, zeker niet nu  er een 
echt haantje in het Witte Huis zetelt. Als ik één 
wens heb voor dit jaar dan is het wel deze: dat we 
een halt toeroepen aan het haantjesgedrag in de 
politiek, de economie, de showbizz en veel méér 
zouden inzetten op het verbinden van mensen, 
het werken als een team, het betrekken van 
iedereen in een gemeenschappelijk project. Als 
CDenV zijn we uniek geplaatst om dit in de praktijk 
te helpen. 

Laat 2017 ook het jaar van de veerkracht zijn, 
zoals Wouter Beke in zijn speech zei. Ondanks alle 
doemberichten zien we ook positieve signalen. De 
veerkracht van vrouwen en sisterhood van heel 
jonge vrouwen in de VS en Europa is 
hartverwarmend. Ze komen in opstand wanneer 
de rechten  waarvoor hun grootmoeders en 
moeders hebben gestreden, worden bedreigd. 
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Laten we solidair zijn en onze roze 
muts aantrekken - mannen én vrouwen - en deze 
massaal posten met de slogan: “wij zijn solidair en 
wij zijn van de partij! Vrouwenrechten zijn 
mensenrechten!” 

 

 

1. Hoe moeten we deze bedreiging voor 
vrouwen nu kaderen: staat gendergelijkheid 
effectief onder druk? 

Ik dacht dat ik haar nooit ging citeren, maar toch: 
Madonna zei “vrouwen hebben een vals gevoel 
van comfort gehad”. Ik zeg al een hele tijd dat er 
een vals gevoel van voltooide emancipatie is. 
Sommige jongeren vinden dat we overdrijven, ze 
halen zelfs het podium van het Wij-congres. Zou 
Trump hen van gedacht kunnen doen veranderen? 
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Zelfs niet als de immer minzame Mona 
Lisa  er haar glimlach bij verliest? 

 

 

 

 

 

 

Alle gekheid op een stokje. Den Donald is een 
zware opdoffer voor de vrouwenbeweging, waar 
dan ook ter wereld. Waarom schrikt een bekwame 
powerpolitica zoals Hillary Clinton af en stralen 
machtige mannen gezag uit? Waarom wordt het 
inspirerende credo “Vrouwenrechten zijn 
mensenrechten” begraven onder de seksistische 
bagger  van een vleesgeworden brok testosteron.  
Sensoa waarschuwt: de invloed van Trump en zijn 
ministers op het vlak van seksuele en 
reproductieve rechten zullen desastreus zijn. 
Sterker nog, hij stelde dat een straf dient 
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ingevoerd te worden voor vrouwen 
die abortus plegen.  

Het is duidelijk: gendergelijkheid staat 
internationaal onder druk. Maar dat is net een 
aanmoediging om nog luider onze stem te laten 
horen. Wir schaffen das, zei de grande dame van 
Europa, Angela Merkel. Vrouw & Maatschappij 
volgt Merkel’s credo. We pakken de uitdagingen 
van vandaag aan, in plaats van doembeelden te 
verspreiden.  

 

 

2. Wij zijn waakzaam en gaan voor een 
gendergelijke samenleving 



Nieuwjaarsspeech V&M 
Els VAN HOOF 
24 januari 2017 

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
moet bewaakt worden, iedere dag opnieuw. Geen 
cultureel relativisme, noch xenofobie. We laten 
ons niet misbruiken om te polariseren uit plat 
politiek opportunisme. Zoals een non-probleem 
zoals de burkini opkloppen om mensen tegen 
elkaar op te zetten. De keuze van de vrouw dient 
centraal te staan in alle culturen. Het recht van de 
vrouwen is al langer meer dan het aanrecht. Dat 
maakten we ook duidelijk op het Nieuwe WIJ-
congres. 

  

Op de regionale en provinciale congressen 
verdedigden de CD&V-vrouwen én mannen maar 
liefst 104 Vrouw & Maatschappij 
amendementen. Hiervan werden er 84 
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aangenomen door de provincies. 
Dankjewel militanten! Het was hartverwarmend 
dat op het Wij-congres haast al onze 
amendementen werden aanvaard. De 
alleenstaandenreflex, een facultatief 
geboorteverlof voor zelfstandige vaders, het 
cafetariaplan, een betere werking van de Dienst 
voor Alimentatie Vorderingen en 

werden officiële partijstandpunten.  Alleen waren 
die blijkbaar niet belangrijk genoeg om in de 
perstekst van de partij te vermelden. Na de steun 
van het congres voor de verplichting van het 
vaderschapsverlof, is het nu aan de partijtop om 
dit te realiseren. Liefst voordat het idee wordt 
afgesnoept door andere partijen zoals Bart 
Somers deed met onze alleenstaandenreflex. We 
krijgen steun van journalisten zoals Bart Eeckhout 
die stelt: eigenlijk zou de vrouwenbeweging van 
het uitgebreide recht op vaderschaps verlof haar 
eerste prioriteit moeten maken. Het dwingt 
mannen om hun vaderrol uitgebreider in te vullen 
en het verhindert dat vrouwen hun moederschap 
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als een professionele handicap 
ervaren. We rekenen op u Wouter. Yes you can 
Wouter, want je bent een feminist! Laat het 
duidelijk zijn: het nieuwe WIJ is een gendergelijk 
WIJ. 

Gelukkig volgen ook de sociale partners deze lijn. 
Met het laatste interprofessioneel akkoord werd 
beslist dat de uitkeringen voor thematische 
verloven stijgen. Voor alleenstaande ouders 
stijgen ze met niet minder dan 30%! Van een 
genderklik gesproken!  

 

3. Ook in het nieuwe werkjaar gaan we voor 
een gendergelijk wij 

Nooit opgeven zei Marianne Thyssen en dat doen 
we niet, ook niet het komende werkjaar. 

Velen onder jullie hebben net het 
museumprogramma van vrouwen in de kunst 
gevolgd. Kennen jullie Judith Shakespeare? Doet 
haar familienaam een belletje rinkelen? Judith 
Shakespeare was de jongere zus van  William. 
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Judith beschikte over hetzelfde 
dichterstalent als haar broer. Al van jongs af aan 
sloeg ze aan het schrijven. Maar hoe ouder ze 
werd, hoe meer ze ingeschakeld werd in het 
huishouden. Judith had daardoor minder tijd om 
te dichten. Ze beschikte ook niet over een ruimte 
waarin ze kon nadenken en schrijven. Soms 
opperde Judith dat ze van schrijven haar beroep 
wou maken. Dit werd weggelachen, en als een 
ziekelijke ambitie voor een vrouw afgeschilderd. 

 

De gedichten van Judith hebben we nooit kunnen 
lezen. Omdat Judith nooit bestaan heeft. Ze werd 
bedacht door de beroemde Engelse schrijfster, 
Virginia Woolf. Met de figuur van Judith 
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Shakespeare wilde Woolf aantonen 
waarom er zo weinig vrouwelijke kunstenaars zijn. 
Omdat ze als vrouw eeuwenlang de tijd noch de 
middelen hadden.  

Beste aanwezigen, dit brengt me tot mijn 
volgende vraag. Moeten vrouwen naakt zijn om 
het museum binnen te mogen? Waar ik uiteraard 
op doel is de oververtegenwoordiging van het 
vrouwelijk naakt in de kunst.  

 

In de belangrijkste kunsttempel, de Metropolitan 
in New York, zijn slechts 4% van de werken van de 
hand van vrouwen. 76% van de werken beelden 
naakte vrouwen af. De kans dat Judith 
Shakespeare model heeft gestaan voor een 
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schilderij is dus veel groter dan dat ze 
ooit een gedicht heeft verkocht.  

Actrice Barbara Sarafian getuigde onlangs dat de 
kunstensector allesbehalve progressief is op het 
vlak van man-vrouwverhoudingen. De 
Amerikaanse actrice Reese Witherspoon noemt 
het het ‘Smurfin-syndroom’: ze vindt dat te veel 
getalenteerde vrouwen in Hollywood de 
ondankbare rol van echtgenote of vriendin 
moeten spelen. Oh ja Trump, wij vinden Meryl 
Streep wel een fantastische actrice.  

 

Vrouw & Maatschappij en onze lokale afdelingen 
zal het onevenwicht in de culturele sector  
aankaarten met onze Cravattendag op 
internationale vrouwendag, 8 maart.  
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Kunst is immers altijd een krachtig medium 
geweest voor de vrouwenbeweging. In 1964 zat 
Yoko Ono onbeweeglijk stil terwijl toeschouwers 
stukken van haar kleren knipten, tot ze volledig 
naakt was. Hiermee kaartte Yoko Ono het 
fenomeen van  geweld tegen vrouwen aan.  
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Minstens even ophefmakend was onze witte 
lintjesactie tegen geweld op vrouwen dit jaar. Via 
sociale media lanceerden we een filmpje met Joy 
Anna Thielemans dat meer dan 60.000 keer 
bekeken werd.  

Vrouw & Maatschappij werd achteraf  
gecontacteerd door Google België om te zien hoe 
we kunnen samenwerken, omdat ons filmpje 
zoveel keer bekeken werd. Maar belangrijker nog: 
de campagne heeft overduidelijk iets losgemaakt, 
vooral bij de jeugd. We maakten duidelijk dat 
seksuele intimidatie ook in de virtuele wereld 
plaatsvindt. We rekenen dan ook op minister 
Geens om hier rekening mee te houden tijdens 
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zijn hervorming van het Strafwetboek. 
Dat hij alle magistraten aanbeveelt een opleiding 
rond seksueel geweld te volgen is terecht. 
Hiermee raakt minister Geens niet aan de 
scheiding der machten, of stelt hij niet dat 
rechters wereldvreemd zijn, zoals geopperd werd. 
Integendeel. Hiermee geeft de minister net een 
sterk signaal dat victim blaming bij uitspraken over 
seksueel geweld niet meer thuishoort in ons 
juridisch systeem! En we zien waar hij z’n 
inspiratie vandaan haalt… 

 

 

4. Een gendergelijk wij vraagt een slagkrachtige 
vrouwenbeweging 
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Beste dames en heren, oefening baart kunst. Dat 
geldt ook voor Vrouw & Maatschappij. Sinds onze 
oprichting zijn we gaandeweg uitgegroeid tot een 
slagkrachtige en omvangrijke vrouwenbeweging. 
Dankzij jullie engagement zijn we vandaag de dag 
met zo’n 12.000 leden de grootste politieke 
vrouwenbeweging van het land. Terwijl het 
lidmaatschap van politieke partijen verder afkalft 
blijven onze leden ons trouw.  Opgepast partijtop! 
Als de cijfers zich zo voortzetten dan nemen we 
straks de boel over!    

Het is cruciaal dat we de vinger aan de pols blijven 
houden, ook wat betreft onze eigen werking. Hoe 
kunnen we vernieuwend zijn? Welke methodieken 
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dienen we aan te wenden om 
slagkrachtig te zijn? Hoe worden we als beweging 
gepercipieerd?  

Om antwoord te krijgen op deze vragen, besloot 
Vrouw & Maatschappij een doorlichting uit te 
besteden aan de KULeuven. Onder de deskundige 
begeleiding van professor genderstudies Veerle 
Draulans en onderzoekster Nana Mertens wordt 
een traject op poten gezet waarbij jullie inbreng 
cruciaal is. Binnenkort mogen jullie een bevraging 
verwachten, en ik zou jullie willen oproepen om 
deze zeker in te vullen. Op basis van deze 
bevraging geven we immers vorm aan hoe Vrouw 
& Maatschappij er in de toekomst zal uitzien! 
Meer daarover op 22 april op onze Vrouwentop  

Geen kunst- en vliegwerk, maar een 
vrouwenbeweging uit de kunst! 

 

5.Benefiet   

Alleen kunst kan de wereld redden, zegt men 
soms. Het is dan ook een genoegen om op deze 
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nieuwjaarsreceptie een benefiet te 
kunnen organiseren voor een hartverwarmend 
project.  

  

“Art for All” zet zich in voor kinderen die omwille 
van de traumatische omstandigheden waarin ze 
verkeren zich niet creatief kunnen uitdrukken. Een 
van de projecten situeert zich in het noorden van 
Thailand en focust op seksueel misbruikte meisjes. 
Door creatief aan de slag te gaan, verwerken ze 
hun trauma’s. Om dit prachtige project te steunen 
kunnen kalenders en kunstwerken achterin de 
zaal bij Jenny en Wim, vrijwilligers bij Art for All, 
gekocht worden. 
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6. Afsluiter 

Beste vriendinnen en vrienden, 

Graag sluit ik mijn welkomstwoord af met het 
volgende zelfportret door de 18de eeuwse 
kunstenares Adélaide Labille-Guiard.  

 

2016 was een jaar waarin erg veel te doen was 
rond vrouwen. Professoren werd gevraagd om de 
deur van hun kantoor geopend te houden tijdens 
een bespreking met een studente – een stap te 
ver? Geef ons maar Hilde Crevits met haar 
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baanbrekend werk over genderpariteit 
bij de aanstelling van rectoren. Volgens het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens dan 
weer dienen moslimmeisjes wél met hun 
mannelijke klasgenootjes te zwemmen omdat 
onderwijs en integratie primeren. Kris Peeters 
creëerde een kader waarbinnen werknemers 
1/10de ouderschapsverlof kunnen opnemen. Met 
Vandeurzen kunnen we daten op donderdag en 
daalt de kinderarmoede. Bianca kaatst de bal 
terug en eist  dat Imke Courtois haar brood kan 
verdienen met sjotten. Onze Marianne ten slotte 
zet zich in voor werkbaar werk op Europees vlak.  

Als 2016 het jaar was OVER vrouwen, dan wordt 
2017 het jaar DOOR vrouwen. Zoals dit 18de 
eeuwse zelfportret van Adélaide Labille-Guiard 
demonstreert.  

Beste vriendinnen en vrienden, 

In 2017 mekkeren we niet alleen over de 
loonkloof, alleenstaande moeders en seksueel 
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geweld. We tonen eensgezinde 
daadkracht en brengen verandering. Want samen 
staan we sterk. 

Gendergelijkheid? Wir schaffen das! 

Bedankt voor jullie komst! 


