
Lancering van Het F-Boek op donderdag 5 maart 2015 

Feminisme is hot. Dat bleek uit de drukbezochte lancering van Het F-boek, feminisme van nu in 

woord en beeld in de Duif in Amsterdam. Ruim 400 vrouwen én mannen van verschillende 

generaties, met verschillende achtergronden, al dan niet zelfbenoemd feminist bezochten de 

bijeenkomst. Waaronder de ruim 60 auteurs van Het F-boek.   

    

“Eigenlijk is het boek een startpunt”, aldus Renée Römkens, directeur van Atria. “De ongeschreven 

verhalen van andere vrouwen zijn minstens zo belangrijk. Eén van de missies van Atria is dat het 

leven van vrouwen een historische dimensie heeft en dat het belangrijk is dat te documenteren. 

Schrijf je levensverhaal op en bewaar.“ 

 

 

Gespreksleider Naeeda Aurangzeb vertelt het ongeschreven verhaal van Yasmeen, het vermiste 

meisje dat onlangs dood is gevonden. Yasmeen leefde vijf jaar in Rotterdam en was slachtoffer van 

onderdrukking en huiselijk geweld. Mensen wisten hiervan, maar hielden hun mond.  

Waar begon Het F-boek? 

De initiatiefnemers Anja Meulenbelt en Renée Römkens bleken beiden hetzelfde idee te hebben 

gekregen naar aanleiding van een publicatie van filosofe Simone Saarloos. Ze kwamen elkaar tegen 

bij een vriendin en zijn meteen gaan samenwerken.  



 

Renée Römkens: “Het F-boek en deze middag zijn bedoeld om nieuwe vragen op de agenda te 

zetten.” Het gaat erom hoe gender en sekse samenhangen met andere achterstellingen en de 

verwevenheid met maatschappelijke vraagstukken als bijvoorbeeld duurzaamheid.  

Als Anja Meulenbelt wordt gevraagd wat feminisme eigenlijk is, verwoordt ze dat met “Eerlijk delen 

en niet slaan”. Zij vertelt dat ze klasse en maatschappijkritiek weer terug wil in het feminisme.  

Anja Meulenbelt ziet dat er wordt teruggekomen van het erg doorgeschoten individualisme. Een 

tegenbeweging is aan het ontstaan. De grootste uitdaging vindt zij om al de bewegingen bij elkaar te 

krijgen. “De kracht is er. Hoe dat bij elkaar te krijgen, door kunst, door onderwijs, door actievoeren? “ 

 

 

 

Keynote Philomena Essed 

Philomena Essed is speciaal voor deze middag naar Nederland gekomen. Zij is hoogleraar Critical 

Race, Gender and Leadership Studies aan Antioch University in de Verenigde Staten. Tevens is zij 

gasthoogleraar aan de Umeå Universiteit in Zweden, en in Nederland plaatsvervangend lid van het 

College voor de Rechten van de Mens.  

Philomena Essed houdt een boeiend verhaal over de vele verschillende bijdragen in Het F-boek, aan 

de hand van de:  



F van Feminisme 

E van Eigenzinnigheid 

M van Moederschap 

I van Internationaal 

N van Nederland 

I van Intergenerationeel 

S van Siliconen 

M van Mannen 

E van Evolutie 

Lees hier de hele keynote van Philomena Essed (pdf) 

 

De jongste en oudste auteur van Het F-boek 

“Pas op, als je Het F-boek leest, het kan heel vet worden.” – Lauren Smits 

De oudste auteur van Het F-boek is Hedy d’Ancona, voormalig minister van WVC en feministe van het 

eerste uur. De jongste auteur is Lauren Smits, één van de oprichters en projectleider van Doetank 

PEER. Zij heeft zich twee jaar geleden ‘bekeerd’ tot het feminisme en vertelt dat ze absoluut geen 

aangeboren feministe is. Ze maakte een scriptie en was over het feminisme aan het nadenken. Wat 

haar overhaalde was het boek How to be a woman van Caitlin Moran. “Ik wil daar bij horen, dat vond 

ik vet”. Wat Lauren aanspreekt in het feminisme is dat het niet alleen aan je daden ligt, maar dat 

cultuur ook een rol speelt.  

Gespreksleider Naeeda Aurangzeb valt het op dat deze middag veel over geweld wordt gepraat. 

Hedy d’Ancona geeft aan dat geweld één van de symptomen van ongelijkheid is, de cultuur waarin 

we worden opgevoed. Voor haar is feminisme springlevend, omdat ze nog steeds leest over 

gebeurtenissen met vrouwen in de wereld waarbij ze zich geen raad weet met haar woede. Het kost 

haar helaas geen enkele moeite om haar verontwaardiging levend te houden. En vanuit de 

verontwaardiging volgt de actie. Daarom vindt ze het ook zo fantastisch als jonge vrouwen zeggen: 

“Ja, ik ben een feminist”. Lauren Smits is zo’n jonge vrouw. Zij zet haar boosheid om in vrolijk 

activisme. 

Uit de zaal komt de reactie dat geweld ook vaak in kleine dingen schuilt, bijvoorbeeld geweld in 

woorden bij de Zwarte Pietdiscussie. 

http://www.atria.nl/iiav-staging/mmbase/attachments/2800429/Keynote_Philomena_Essed.pdf


Overhandiging eerste exemplaar van Het F-boek 

Het ongeschreven verhaal van Agnes Jongerius, historica en lid van het Europees Parlement, zou 

gaan over de banier die op het kantoor van VNO-NCW hangt: “Topvrouwen gezocht”. Old boys die 

denken dat er geen andere old boys zijn. Mannen met strakke donkerblauwe pakken, haren naar 

achteren gekamd, cognacleren schoenen en een aardappel in de keel. Deze ‘old boys’ nemen op hun 

beurt weer ‘new old boys’ aan. Ze moeten nu een website openen, op zoek naar topvrouwen.  

 

Agnes Jongerius sluit haar verhaal af met een enthousiaste constatering dat dit nu al een historische 

bijeenkomst is. 

 

Dan is het de eer aan Agnes Jongerius om het eerste exemplaar van Het F-boek te overhandigen aan 

Lauren Smits en Hedy d’Ancona. 

 

Meet & Greet 

Na het inspirerende programma is het tijd voor ontmoetingen met een hapje en een drankje en 

muziek van Eva Skeet McLeed.  

Maar eerst wordt er nog een foto gemaakt van alle aanwezige auteurs van Het F-boek. 



   

Het F-boek vindt gretig aftrek bij vrouwenboekhandel Xantippe en wordt o.a. gesigneerd door Sunny 

Bergman en Monique Samuels.  

   

Lees ook het verslag van: 

Anja Meulenbelt   

Het F-boek 

Het F-boek: feminisme van nu in woord en beeld is een uitgave van Atria, kennisinstituut voor 

emancipatie en vrouwengeschiedenis, in samenwerking met uitgeverij Unieboek -Het Spectrum. 

Het boek is te koop in de bibliotheek van Atria, de boekhandel of online te bestellen. 

Uitvoering: luxe paperback 

ISBN: 978 90 00 34502 1 

Prijs: € 19,99 

Fotograaf: Niranyana Jayamary 

 

 

http://www.anjameulenbelt.nl/weblog/2015/03/06/het-f-boek-feest/#.VPmaeyaVtBk.twitter
http://www.niranyana-fotografie.nl/

