Gender op Drift
Raffia en het Nederlands Genootschap Vrouwenstudies (NGV) zijn leeftijdgenoten: ook het
NGV bestaat in 2008 twintig jaar. Het NGV vierde dit onder andere met een spetterend
jubileumevenement ‘Gender op Drift’. In de afsluitende paneldiscussie werd de toekomst van
genderstudies besproken.
Marijke Naezer
Op 1 november 2008 vierde het Nederlands Genootschap Vrouwenstudies haar verjaardag
met het jubileumevenement ‘Gender op Drift’. Ter afsluiting van het evenement waagden de
deelnemers een kijkje in de toekomst van genderstudies, in een paneldiscussie met Susana
Menendez (CvB Haagse Hogeschool), Lisa Wouters (SOPHIA België), Willy Jansen
(Instituut voor Genderstudies), Karlijn de Blécourt (Women Inc.) en Jyotsna Gupta
(Universiteit voor Humanistiek). De leiding was in handen van Hanneke Felten.
Dat genderstudies ook in de toekomst moet blijven bestaan is geen punt van discussie; veel
‘traditionele’ problemen, zoals geweld tegen vrouwen, bestaan immers anno 2008 nog steeds.
Wel hebben de aanwezigen de nodige wensen voor de toekomst. Zo zou iedereen al vroeg
moeten kennismaken met gender, vindt Jyotsna Gupta, het liefst al op de middelbare school.
Ook de vertaalslag van genderstudies naar ‘de samenleving’ is volgens de aanwezigen een
punt van zorg. Als er al iets in de media verschijnt op het gebied van gender is het vaak vanuit
een simplistische, biologische invalshoek. Het probleem is dat de complexere analyses vaak te
ingewikkeld zijn om in korte mediaberichten over te brengen. De verantwoordelijkheid voor
goede journalistiek ligt echter niet alleen bij genderdeskundigen, maar ook bij de
journalistieke opleidingen, aldus Susana Menendez. Genderstudies is hierin nauwelijks terug
te vinden, net zo min als in andere HBO-opleidingen.
Jyotsna Gupta mist de link tussen genderstudies en de vrouwenbeweging. Ze krijgt bijval
vanuit de zaal. Willy Jansen is het hier echter niet geheel mee eens. Zij signaleert dat de
vrouwenbeweging professionaliseert, en derhalve steeds meer contact zoekt met
universiteiten. Tegelijkertijd komen afgestudeerden vrouwenstudies in verschillende
(activistische) organisaties terecht. Zo zijn de spreeksters bij bijeenkomsten van Women Inc.
vaak afkomstig van de universiteit. Karlijn De Blécourt sluit zich bij Willy Jansen aan en gaat
nog een stap verder, door onderzoek een vorm van activisme te noemen.
Over de betekenis die gevestigde instituties, zoals universiteiten, voor genderstudies hebben
zijn de meningen verdeeld. Het gevaar van integratie in dit soort bolwerken is dat
genderstudies verdwijnt: mainstreaming betekent vaak ‘drainstreaming’. Willy Jansen brengt
daar tegenin dat instituties machthebbers zijn, en daarmee een belangrijke functie kunnen
hebben voor het verspreiden van een genderboodschap. Genderdeskundigen kunnen zich als
een soort zendelingen (‘genderlingen’ roept iemand vanuit de zaal) in allerlei organisaties
vestigen. Daarbij mogen andere assen van diversiteit niet vergeten worden, zo wordt er vanuit
de zaal gewaarschuwd: “Als zwarte, lesbische vrouw wil ik ook ergens terecht kunnen.”
Genderstudies leeft, zo is de conclusie, maar er is nog het nodige werk te verrichten om de
boodschap verder te verspreiden. Hopelijk komt de wens van Willy Jansen uit, en bespreken
we over twintig jaar hoe dit werk verlopen is.
Marijke Naezer was tot 1 december 2008 bureaumedewerker van het NGV. Meer
informatie over het NGV is te vinden op www.genootschapvrouwenstudies.nl.

