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Hoe Berlijn grote 
vastgoedbedrijven  
wil onteigenen
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Als Twitter je leven 
beheerst

WAT NOU AUTOMATISCH?
Kunstmatige 
intelligentie  
is niet slim én  
niet kunstmatig

LIESBETH STAATS

‘Fulltime werken  
is voor vrouwen  

een daad  
van verzet’



In het vorige nummer spraken we sociologe 
Marguerite van den Berg, die zich verzet 
tegen het idee dat werken zo goed zou zijn 
voor de emancipatie. In dít nummer het per-
spectief van Liesbeth Staats op dezelfde 
kwestie. Ze schreef het boek Waarom vrou-

wen minder werken dan mannen (en dat ook 

voor jou een probleem is) en ziet fulltime 
werken voor vrouwen zelfs als een daad van 
verzet (p. 18). ‘Allebei leuke slimme vrouwen 
die een andere koers willen,’ aldus Els Quae-
gebeur, die Staats interviewde. ‘Ergens uitko-
men tussen Staats en Van den Berg in, 
misschien zou daar wel iets in zitten.’

Zoals Van den Berg en Staats van mening 
verschillen over het belang van werk, zo 
doen seksuologe Ellen Laan en ‘emancipa-
tor’ Jens van Tricht dat over het orgasme. 
Laan wil de ‘genotskloof’ dichten. Waarom 

vrouwen minder klaarkomen dan mannen 

(en dat ook voor jou een probleem is), zo had 
haar boek kunnen heten. Samen met Van 
Tricht zet ze zich in voor gendergelijkheid, 
maar waar Laan zou willen dat vrouwen 
meer orgasmen krijgen, vindt Van Tricht dat 
we dat hele orgasme niet zo belangrijk zou-
den moeten vinden. Dieuwertje Mertens 
sprak met beiden, en dat Laan, die ernstig 
ziek is, tijd voor haar wilde vrijmaken, 
maakt wel duidelijk hoezeer dit haar levens-
werk is. ‘Ik wil niet exploiteren dat ik ziek 
ben, maar ik heb ook een boodschap, dus ik 
pak wel dat momentum.’ (p. 74)

Vuige Muis en Skerrie Sterrie van ‘queer 
urban movement’ LIONSTORM, aan wie 
Annemiek Leclaire haar fameuze ‘keukenta-
felvragen’ voorlegde, hebben óók een bood-
schap: ‘LIONSTORM is de tegenreactie op 
niet genoeg ruimte kunnen krijgen.’ En het 
kost tijd om die ruimte te bevechten: ‘Iets 
wat ik vet vind bij mannelijke artiesten is dat 
ze viezer en ruiger en harder en grover zijn. 
Daar zit een soort bevrijding in die ik herken. 
Maar ik voel als vrouw al mijn hele leven 
lang dat ik dat niet mag.’ LIONSTORM pro-
beerde het met de clip ‘Vies’, en werd meteen 
geblokkeerd op allerlei kanalen (p. 50).

De 22-jarige Teun Toebes zoekt de 
ruimte in het verpleegtehuis waar hij uit vrije 
wil woont, en waar zijn huisgenoten met 
dementie naar zijn idee veel te veel worden 

opgesloten. Marije Beijen liep met hem mee, 
en zag een begeesterde jongen die meer liefde 
wil brengen in de zorg voor mensen in hun 
laatste jaren (p. 98). 

Meer liefde in elk geval dan de liefde van 
chatbots, hoewel steeds meer mensen zich 
tot die kunstmatig intelligente gesprekspart-
ners wenden voor een frictieloos contact. 
Tom Grosfeld vraagt zich af hoe wenselijk 
dat is (p. 40). En Siri Beerends legt uit 
waarom kunstmatige intelligentie helemaal 
niet kunstmatig is. En ook niet intelligent, 
trouwens (p. 68). 

Sjors Roeters keek in Berlijn hoe ze daar 
de woningcrisis proberen aan te pakken 
door te pleiten voor het onteigenen van grote 
vastgoedbedrijven  (p. 30). Misschien eerder 
een laatste redmiddel dan een echte oplos-
sing. Er moet sowieso meer gebouwd wor-
den. En als we dat dan toch doen, laten we 
dan ook denken aan een groep waar we, alle 
inclusieve praatjes ten spijt, nog steeds te 
weinig rekening mee houden: mensen met 
een beperking. Nederland heeft het slechtste 
bouwbesluit van Europa, schrijven Anna 
Deems en Mattijs Smit (p. 88), terwijl het 
VN-verdrag Handicap toch óók door 
Nederland is ondertekend. n
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