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déjà vu Paul van der Steen

Bijwerkingenmaakten
vrouwenhuiverig voor de pil

Het stond er echt. De eerste anticon-
ceptiepillen die in 1962 op de Ne-
derlandse markt werden gebracht
vermeldden als bijwerking: tijdelijk
verlies van vruchtbaarheid. De far-
maceutische fabriek Organon (te-
genwoordig MSD) in Oss had voor
het product vooraf toestemming ge-
vraagd aan het bisdom Den Bosch.
Bisschop Bekkers had toestemming
gegeven, nadat de fabrikanten dui-
delijk hadden gemaakt dat als Orga-
non niet met de pil zou komen de
concurrentie ermee aan de haal zou
gaan. Voorwaarde was wel dat het
middel gepresenteerd zou worden
als middel tegen een onregelmatige
menstruatiecyclus. Vandaar de ver-
melding van onvruchtbaarheid als
bijwerking.
Nog zo’n voorbeeld van roomse le-

nigheid: fabrieksmeisjes pillen in la-
ten pakken vond de clerus geen
goed idee. Ouders dreigden hun
dochters thuis te houden van het
werk. De klus werd daarna uitbe-
steed aan de nonnen in een klooster

in de buurt. Overigens zorgde de-
zelfde bisschop Bekkers in 1963
voor een kleine doorbraak door
voor de KRO-televisie te verklaren
dat geboortebeperking een zaak van
het eigen geweten van gehuwden te
noemen.
Lang niet iedereen, binnen en bui-

ten de rooms-katholieke kerk, was
al zover. De acceptatie nam wel snel
toe. Uit een onderzoek van het vrou-
wenblad Margriet in 1965 bleek dat
ongeveer de helft van de lezeressen
nog bezwaren tegen anticonceptie
had. Drie jaar later rekende in een
peiling van hetzelfde tijdschrift nog
maar vijf procent van de responden-
ten zich tot de tegenstanders.
Tegelijkertijd waren niet alle op-

vattingen veranderd: nog vijftig pro-
cent van de ondervraagden vond dat
ongehuwden geen voorbehoedmid-

delen moesten kunnen kopen. De
tijd schreed echter voort. Vanaf
1971 zat de pil in het ziekenfonds-
pakket.
Meteen na de introductie van de

pil beschouwden veel mensen ze-
denverwildering als belangrijkste
bijwerking van het middel. Wie de
pil gebruikte, had een vrijbrief voor
promiscue gedrag. In de ogen van
de strengste moraalridders was je
niet meer dan een gevallen vrouw.
Er doken getuigenissen op over

medische bijwerkingen van het
anticonceptiemiddel. Maar in de
verhitte discussies over de voors en
tegens van pilgebruik waren waar-
heid en indianenverhalen soms
moeilijk uit elkaar te houden. Zo
bleef over de nieuwe mogelijkheid
tot het regelen van de vruchtbaar-
heid de schaduw van mogelijke ge-
varen hangen. Uit eigen onderzoek
van Organon in 1966 bleek dat een
op de drie vrouwen alleen daarom
al niets van de het middel moest
hebben.
Een hoogleraar uit Leiden bracht

de pil in verband met een vervroeg-
de menopauze en vroegtijdige ver-
oudering. Twee artikelen in het
vrouwenblad Libelle confronteerden
een groot lezerspubliek met moge-
lijke effecten. Het maakte nogal wat
vrouwen huiverig voor het middel
en leidde tot een tijdelijke toename
van het aantal ongewenste zwanger-
schappen. Zeer invloedrijk was het
in 1969 gepubliceerde boek ‘A doc-
tor’s case against the pill’. De Ameri-
kaanse journaliste en activiste Bar-
bara Seaman somde daarin een hele
reeks bijwerkingen op: bloedprop-
pen, hartfalen, beroertes, depressie,
gewichtstoename en afnemende zin
in seks.
Naar aanleiding van het boek

hield de Amerikaanse senaat in
1970 hoorzittingen. De activiste
Alice Wolfson verstoorde een van de
bijeenkomsten door op te staan in
het publiek en zich hardop af te vra-
gen waarom er alleen mannen wer-
den gehoord, waarom er geen pil
voor mannen was en waarom mil-
joenen vrouwen werden gebruikt
als proefkonijn. Het openbare on-
derzoek van de senaat leidde tot de
verplichting voor farmaceutische
bedrijven om voortaan uitgebreide
bijsluiters te maken met mogelijke
risico’s.
Wetenschappelijk onderzoek in

de jaren daarna ontmaskerde de pil
echter nooit als grootschalige be-
dreiging voor de volksgezondheid.
Feit is dat de dosering van bijvoor-
beeld oestrogeen nog maar een frac-
tie is van die in de eerste versie van
het product. Bijwerkingen zijn er
niettemin nog steeds: bijvoorbeeld
een verhoogde kans op hart- en
vaatziekten bij een combinatie met
roken en een verhoogde kans op
trombose.

De Diane-35, ook te gebrui-
ken als anticonceptiemiddel,
is na de dood van diverse
gebruiksters omstreden. Ook
bij de introductie van de pil
een halve eeuw geleden
deden er nare verhalen over
bijwerkingen de ronde.

Na klachten van
ouders werd het
inpakken van de
pil uitbesteed
aan de nonnen
in een klooster

Verpakken van pilstrips bij Organon in de jaren zestig. FOTO ORGANON

Vrouwendag is voor alle vrouwen, zegt moslima
Nora Kasrioui. Ze vindt dat laagopgeleide en
anderszins kwetsbare vrouwen er bekaaid
afkomen. Met haar stichting wil ze hun positie
verbeteren. Vandaag, morgen, het hele jaar door.

Emancipatie
begint voor
velen nu pas

INTERVIEW
Maaike van Houten

Nora Kasrioui (33) gaat vandaag,
op Internationale Vrouwen-
dag, eerst met een paar werk-

zoekende vrouwen naar uitkerings-
instantie UWV. Ze komen er niet uit
met het invullen van formulieren,
vandaar. Vanmiddag drinkt de pro-
movenda thee met drie analfabete
vrouwen. Tussendoor bereidt ze zich
voor op een debat over sekse en gen-
der.
Dit wordt haar dag, en daar is niks

mis mee. “Maar als je me zou vragen
hoe ik vind dat zo’n dag eruit moet
zien, dan hoor je iets heel anders”,
zegt de geboren Marokkaanse uit
Breda. “Ik zou het willen hebben
over mensen over wie we het nooit
hebben, over de vrouwen met wie ik
vandaag optrek. Bij hen ligt mijn
hart, mijn passie. Over die groep van
laagopgeleide vrouwen gaat het veel
te weinig op Vrouwendag.”
Had ze zelf wat kunnen organise-

ren? Kasrioui heeft een goede ingang.
Met een paar gelijkgestemde vrou-
wen heeft ze in 2011 Brood en Rozen
opgericht, een vrouwenrechtenorga-
nisatie die zich vooral richt op vrou-
wen die laagopgeleid zijn, econo-
misch kwetsbaar of die door religie,
traditie of cultuur, belemmerd wor-
den zichzelf te ontplooien. Op vrou-
wen voor wie emancipatie en finan-
ciële onafhankelijkheid geen vanzelf-
sprekendheden zijn, maar rechten
die nog bevochten moeten worden.
Brood en Rozen wil hen helpen bij
hun opleiding en werk, en bij hun
emancipatie.
Kasrioui weet dat er naast Vrou-

wenplatform Women Inc. ook ande-
re organisaties zijn die zich inzetten
voor werkzoekende vrouwen met
weinig opleiding die weer aan het
werk willen. Dat vindt Kasrioui goed,
maar er moet meer gebeuren om
hen te stimuleren hun eigen pad te
kiezen, te midden van zorgen over
uitkering, huurtoeslag, zorgtoeslag.
“Ja, ik heb erover gedacht in Breda

iets te organiseren op 8 maart. Ik heb
het besproken met werkzoekende
vrouwen. Ze vonden het een gewel-
dig idee, maar ik zou de leidende rol
moeten hebben. We hebben het ge-
probeerd, maar we waren te laat
voor de fondsenwerving. Je moet
toch wat geld hebben. Nu is er in Bre-

da alleen een lezing op de Avans Ho-
geschool. Die gaat over vrouwelijk
leiderschap. Dat is prima, maar zo’n
evenement is vooral gericht op wel-
gestelde, hoogopgeleide vrouwen die
het goed doen. Laagopgeleide vrou-
wen of vrouwen zonder inkomen
hebben andere zorgen. Hoogopgelei-
de vrouwen mogen weleens wat
meer om zich heen kijken, ze zijn zo
bezig met vrouwelijk leiderschap, of
met quota, of het bereiken van de
top. Dat is goed, maar dat is maar
een deel van de complexe werkelijk-
heid van vrouwen.”
“Vrouwen aan de onderkant bevin-

den zich in een kwetsbare positie. Als
ik zie wie zich het beste organiseren,
dan zijn dat niet de laagopgeleiden,
de ongeschoolden of de analfabeten.
Zij kunnen heel veel hebben aan
sterke vrouwen aan de top. Ik geloof
heel erg in het ideaal om beide groe-
pen te verbinden. Vrouwendag is
daar een goed moment voor. Vorig
jaar betoogde een aantal journalisten
dat Vrouwendag niet meer nodig is.
De dag is geëvolueerd, we hebben
het in het Westen goed, en dat is
dankzij de strijd van sterke vrouwen.
We vieren feest, dat is deels terecht.
Maar als ik kijk naar de positie van
moslimvrouwen, ook in Nederland,

dan is er nog een hoop te doen. Ik
zou graag zien dat Vrouwendag zo’n
evenwichtig beeld zou scheppen.”
Zelf is Nora Kasrioui de verpersoon-

lijking van die wens om vrouwen
met een verschillende achtergrond,
met elkaar in contact te brengen. Ze
is de enige van de acht kinderen Kas-
rioui die een academische opleiding
heeft gedaan. Als gastarbeider kwam
haar vader naar Nederland, hij werk-
te in een fabriek, haar moeder was
huisvrouw. Nora was twee toen het
gezin hier kwam wonen. Thuis werd
Arabisch gesproken, de ouders be-
heersen beiden het Nederlands niet
zo goed. “Ik ben opgevoed in een
warm, islamitisch gezin”, zegt doch-
ter Nora. “Mijn ouders zijn trots, ook
al weten ze niet precies wat ik doe.”

Nora ging eerst naar een openbare
basisschool, later naar een islamiti-
sche. “Dat was echt vreselijk, dat con-
cept mag nooit meer bestaan. Het
was in die tijd meer schoonmaken en
bidden dan leren. Mijn ouders kon-
den het niet voor me opnemen, want
ze kenden het onderwijssysteem hier
onvoldoende. In het weekeinde ging
ik naar de Koranschool. Ouders heb-
ben het beste met hun kinderen
voor, ze willen je niet in problemen
brengen. Het doel van de Koran-
school was Arabisch leren en het ge-
loof bijbrengen, zodat we dat in een
westers land zouden behouden. Er
werd met een zweep geslagen als je
niet luisterde. Het voordeel is dat ik
er ook kennis heb genomen van het
Arabisch. Mijn moederstaal. Maar
aan de andere kant, het is ingewik-
keld om hier een positie te krijgen.
Je moet eerst goed Nederlands leren,
en als dat in orde is, kan er nog een
andere taal bij. Mijn jongere nichtjes
en neefjes kennen al bijna geen Ara-
bisch meer, ze hechten er niet aan.”
Na de basisschool ging Nora naar

het vmbo. Ze deed het er goed, en ze
wilde graag verder leren. Ze stapte
over naar het mbo, ze volgde de hbo-
lerarenopleiding en ze studeerde be-
stuurskunde. Ze gaf les, ze trainde
vrouwen en jongeren, ze ontwikkel-
de programma’s voor vrouwen, ze
was coach voor schoolverlaters. En
nu is ze net begonnen met haar pro-
motie-onderzoek, over de partner-
keuze van moslimvrouwen.
“Ik ben een humanistische mosli-

ma”, zegt Kasrioui. “Ik hoor vaak dat
dat niet kan. Het humanisme stelt
het individu centraal, wereldgods-
diensten doen dat niet. Maar het kan
ook binnen de islam, vooral zelfs. De
orthodoxe islamitische regels wer-
ken ongetwijfeld belemmerend. Je
mag niet samenwonen, niet trouwen
met een niet-moslim, je mag geen
korte rokjes dragen, of een legging.
Vanuit de orthodoxe hoek moeten
mensen die die regels overtreden,
naar islamitisch recht worden be-
recht. Dat kan zweepslagen en steni-
ging inhouden. Behoudende moslims
en traditionele Marokkanen zeggen
tegen ons soort vrouwen dat wij geen
moslims zijn, maar zelfbenoemde
moslims. De manier waarop ik mijn
hoofddoek draag, met een open hals,
daarvan zeggen zij dat het niet vol-
gens de islam is. Dat wordt in de hel
verrekend. Het lijkt een gevecht over

‘Ik ben een
humanistische
moslima. Ja, dat kan.’

Internationale Vrouwendag Rob Schouten

Je hebt twee soorten nieuws: wat-nieuws en
hoe-nieuws. Wat-nieuws valt niet te voorzien.
Dat Pistorius zijn vriendin doodschoot of dat
de paus zich voorgenomen had af te treden, is
wat-nieuws. Maar veel nieuws is helemaal
geen nieuws, maar ouds, je weet het eigenlijk
allang, alleen weet je nog niet hoe het uit-
pakt: hoe-nieuws. Wat- en hoe- nieuws wisse-
len elkaar in onvoorspelbare doseringen af.
Als ik kijk naar het nieuws op het moment
dat ik dit schrijf, is er veel hoe-nieuws. Bij-
voorbeeld dat Michael Boogerd doping heeft
gebruikt. We wisten het al, het was slechts
wachten op de manier waarop hij het kwam
vertellen: zonder tranen en overduidelijk ge-
regisseerd tot het verhaal over zijn zoontje
aan toe – afgekeken van de bekentenis van
Lance Armstrong. En verder de bekende rie-
del: epo, cortisonen, bloeddoping. Als iemand
mij opdracht had gegeven het script voor de-
ze bekentenis te schrijven, had het er net zo
uitgezien.
Nog meer hoe-nieuws: Amerikanen wisten
van martelcentra in Irak. Op de een of andere
manier komt dat ook niet als een verrassing,
als wat-nieuws. Amerikanen hebben immers
overal martelcentra waar verdachte terroris-
ten onder duistere omstandigheden worden
ondervraagd. Ik heb ze niet gezien, ik weet
slechts flauwtjes hoe er tegenwoordig gemar-
teld wordt, maar echt nieuws is het toch niet.
Ook de dood van president Hugo Chavez was
geen echt nieuws. Het zat er zozeer aan te ko-
men dat je als nieuwskijker vooral nog zat te
letten op de hoe-factor. Hoe komt het nieuws
in Venezuela (waar ze het natuurlijk ook al-
lang voorvoelden) aan: veel huilende mensen,
geschreeuw, steunbetuigingen. En ook dat be-
vestigt dan weer je idee van het Latijnse tem-
perament: opvliegend, emotioneel.
Voor wie al een tijdje meegaat, is er per saldo
weinig nieuws, veel lijkt min of meer voor-
spelbaar of is al eens eerder voorgekomen.
Dat maakt je ervaren en wijs, jou verrassen ze
niet een-twee-drie. Terwijl ik dit schrijf, komt
er trouwens net een wat-nieuwtje binnen:
schoolbestuurders zijn tegen Cito-lijst. Ze zijn
bang dat als de Cito-scores per school bekend-
gemaakt worden, mensen hun kinderen op
de scholen met de hoogste scores willen krij-
gen. Kijk, dat wist ik nog niet, maar echt heel
groot nieuws is het toch niet. Ik denk dat die
schoolbestuurders gelijk hebben. Maar ze zeg-
gen ook dat die Cito-scores niets over het on-
derwijs zeggen. Hm, dat moet dan maar eens
uitgezocht worden.
Veel hoe-nieuws is eigenlijk het staartje van
voormalig wat-nieuws. Als iemand zegt ‘de
Amerikaanse president Obama’ moet ik altijd
zacht glimlachen, ik weet immers allang dat
hij president van de Verenigde Staten is; ‘Oba-
ma’ zou wat mij betreft volstaan.
Maar misschien zijn er nog mensen voor wie
het nieuws is, kinderen die voor het eerst zijn
naam horen, mensen die jarenlang in coma
hebben gelegen, zij-instromers en herintre-
ders. Wat voor de een hoe-nieuws is, is voor
de ander wat-nieuws. Dat maakt het nieuws
tot een democratisch ratjetoe van bekende en
onbekende feiten. En ik mag in feite kiezen:
dit wel, dat niet, zus ademloos en zo met een
herkennende blik.

Nieuws
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Nora Kasrioui:
‘Zoals ik mijn
hoofddoek
draag, is vol-
gens behouden-
de moslims niet
volgens de
islam.’

wie de ware visie op de islam heeft.
Wij proberen ons als individu te ont-
wikkelen. De orthodoxe regels van
de islam hinderen ons, tuurlijk! Die
zijn erop gericht dat ik niet met een
mannelijke collega mag lunchen, dat
leidt maar tot zondige dingen. Er ge-
beurt veel, maar achter de schermen,
en dat snap ik. We scholen ons, we
hopen op een baan, we doen ons
ding. Er is een vrijmakingsproces
gaande, op individueel niveau.”
Dat gevecht wordt gevoerd op drie

fronten: de Marokkaanse gemeen-
schap, moslims en de Nederlandse
samenleving – want daar, ervaart
Kasrioui, is ook veel onbegrip over
moslim-migranten en hun kinderen.
“Nederlandse mensen zeggen: jij
kunt geen geëmancipeerde vrouw
zijn, want je draagt een hoofddoek.
Moet je eens kijken hoe complex het
is, je moest eens weten waar ik alle-
maal rekening mee moet houden. Je
loopt continu de kans dat je mensen
tegen het hoofd stoot.”
De oprichtster van Brood en Rozen

vraagt aan andere vrouwen, en aan
de samenleving, aandacht voor het

ingewikkelde krachtenveld waarin
allochtone vrouwen leven. Want als
dat emancipatieproces succesvol ver-
loopt, en als een vrouw een academi-
sche studie afrondt, dan nog zijn de
kansen op een baan minder dan die
van Nederlandse leeftijdgenoten. De
promovenda noemt het ‘van de gek-
ke’ dat allochtonen vijf keer zo wei-
nig aan de slag komen. “Ik zie omme
heen hoogopgeleide vrouwen, met
een fantastisch profiel, die niet ver-
der komen dan een paar freelance-
opdrachten. Wat is de volgende stap,
de bijstand in, marginalisering? Daar
doet de politiek niks aan, het diver-
siteitsbeleid is afgeschaft. Er wordt
alleen nog naar afkomst en etniciteit
gekeken bij veiligheid en criminali-
teit. Dat klopt niet, de problemen

zijn wel degelijk groter in deze
groep. Ten opzichte van onze ouders
doen we het goed, maar als je deze
cijfers ziet, dan is het de vraag wat
we vieren op Vrouwendag.”
Als hun kansen op de arbeidsmarkt

beter waren, dan zouden vrouwen
als zij, zegt Kasrioui, baanbrekend
kunnen zijn. Goede opleiding, zelf-
standig, vrijzinnig, klaar om mee te
doen. “Ik heb veel bevochten. Ik
mocht studeren, ik mag reizen zon-
der dat er een broer of oom mee
moet, ik hoef geen geld af te geven.
Moslimvrouwen in mijn situatie
moeten dit nu zien te behouden en
te verzilveren. Wat de feministen uit
de jaren zestig en zeventig is gelukt,
daar moeten wij nu ook in slagen.
Mijn familie ben ik niet verloren.
Welke keuze ik ook gemaakt heb, de
band is er. Het contact is voor minder
verbroken. Mijn familie steunt de
koers die ik vaar, ook al zou die strij-
dig zijn met de conservatieve islam
en met de traditionele kant van de
Marokkaanse cultuur. Ik vecht niet
meer, ik verantwoord me niet meer.
Ik ben een individu. Ik doe.”

‘Mijn familie
steunt de koers
die ik vaar’


