
Wij vrouwen, grofweg iets meer dan de helft van  
de wereldbevolking, maken vandaag ons punt;
Wij vrouwen, herkennen ons in Aletta Jacobs,  
die in het mannenbolwerk van de 19e eeuw moest  
bevechten dat ze arts kon worden;
Wij vrouwen, vereenzelvigen ons met Margareth  
Thatcher, die IJzeren dame, gesmeed uit het hardste 
staal, die zich de kaas niet van het brood liet eten.  
Maar dat was het dan ook wel wat betreft een vergelijking 
met Thatcher, want verder lijken we niet op haar.  
En da’s voor iedereen een zegen! 
Wij vrouwen, staan vandaag op de barricaden, net als  
Marianne tijdens de Franse Revolutie. Zoals zij de ‘Triomf van 
de Republiek’, de vrijheid en vooral ook de rede symboliseert, 
staan wij symbool voor de moderne vrouw die er niet voor  
terugdeinst om in volstrekte gelijkheid met het mannelijke 
geslacht betekenis te willen hebben in onze samenleving;
Wij vrouwen, 
voelen ons verwant aan Mie d’n Os, een dijk van een wijf  
- en dat bedoelen we in alle opzichten positief -,  
waaraan het belangrijkste Vastenavendsymbool zijn  
naam heeft ontleend. Tuurlijk, Wana is ook belangrijk, 
maar om ons zelf nou te vergelijken met een heks,  
daarvoor voelen we ons te ijdel…
Wij vrouwen, vinden, nee verlangen, dat het tijd wordt 
voor volwaardige deelname aan de organisatie van het 
Berregse Vastenavendfeest. Met dit manifest willen  
wij een doorbraak bereiken.  
Vrouwen bij de Stichting Vastenavend is een al jaren  
sluimerend vuur; het niet te blussen vuur van onze  
betrokkenheid bij de Vastenavend; het vuur van een  
brandend verlangen om niet langs de zijlijn te staan,  
maar de handen aan de ploeg te slaan. We zijn en blijven 
per slot van rekening Boerinnen, nietwaar? 
Wij gaan er voor om een onbewuste misslag uit het  

verleden recht te zetten. Zie dit manifest vooral als de 
smeerolie die nodig is, om de vastgelopen machine in het 
denken van de Boereploeg weer in gang te zetten.  
Zie dit manifest als de katalysator om vrouwen de  
aansluiting te laten houden bij het feest der feesten,  
zoals dat in ’t Krabbegat al eeuwen wordt gevierd.  
Zie dit manifest ook als de stroop, waarmee je meer  
vliegen vangt dan met azijn.  
We geven toe: in de opzet van deze redactie zijn we nog  
op zoek naar de juiste toonsoort; het juiste schuurmiddel 
om er een gladgepolijst verhaal van te maken. Maar voor 
nu is het resultaat belangrijker dan de vorm!  
We zeggen maar zo: geen revolutie zonder strijd en geen 
spoorlijn zonder dwarsliggers.

De grondleggers van de na-oorlogse vastenavend  
waren hun tijd heel ver vooruit. Hulde aan de  
mensen van het eerste uur! Zij zagen dat een succesvolle 
herintroductie en ontwikkeling van het feest alleen maar  
kon, wanneer dit maatschappelijk breed werd gedragen. 
In de startopzet van de organisatie waren alle toenmalige 
gezindten in ’t Krabbegat vertegenwoordigd. Daarmee  
werd gedacht en gehandeld over de zuilen heen, waaruit 
de samenleving toen bestond. Dat was niet alleen  
vooruitstrevend en visionair maar ook heel dapper.  
Want wegdrijven van de gangbare moraal was niet  
vanzelfsprekend en kon zelfs grote gevolgen hebben  
voor het individu dat zich daar mee bezig hield. 
Neem een voorbeeld aan deze dappere geesten,  
die het lef hadden om een weg in te slaan die niet parallel 
liep aan de gebaande paden; die een weg in sloegen die  
tegen alle verwachtingen in niet een doodlopende weg 
was, zoals de gebaande paden dat wel bleken te zijn;  
een weg was met hobbels en kuilen, maar wel een weg  
was naar een glorieuze toekomst voor het feest. 

Vandaag staan we op die weg op een T-splitsing.  
Kiezen we voor de afslag ‘doodlopende weg’ of kiezen we 
voor een toekomstbestendige Vastenavend, waarin niet 
alleen plek is voor alle gezindten en stromingen, maar ook 
plek is voor zowel mannen als vrouwen. 

Nee beste Boeren, wij willen het feest niet overnemen. 
En nee beste Boeren, wij zijn er niet op uit om ons op 
te dringen. En nee beste Boeren. Wij willen niks. Wij 
BIEDEN aan! Wij bieden aan ten dienste te staan van de 
Berregse Vastenavend. Wij bieden ons aan vanuit een 
rotsvaste overtuiging dat ook vrouwen hun steentje bij 
kunnen dragen aan het feest. En ja, wij voelen ons als 
Aletta Jacobs, Margareth Thatcher en Marianne, om naar 
de voorbeelden die zij voor vrouwen zijn, de strijd aan te 
gaan voor een gelijkwaardige rol in onze samenleving. 

Maar wat is welbeschouwd het probleem? Vandaag de dag 
lijkt het geslachtsverschil tussen mannen en vrouwen niet 
meer relevant. De lichamelijke kenmerken die vroeger  
bepaalden of je man of vrouw was, hebben plaatsgemaakt 
voor mind-set-denken. En binnen dit denken is de aard van 
de sexe volledig komen te vervallen. De Stichting Vastenavend 
bestaat straks dus niet meer uit mannen en vrouwen, maar uit 
mensen. En laten we wel wezen: het woord ‘Krabben’ heeft 
betrekking op zowel mannen als vrouwen. De benaming  
van onze stadsbewoners is al van oudsher genderneutraal.

Wij, Vrouwen Voor Vastenavend, hebben onze stem  
laten horen en uitgebracht. Wij stemmen voor  
vrouwen bij de Stichting Vastenavend! Beste Boeren: 
open de poorten van uw vesting! Het motto van dit jaar  
– ‘wie de leut et, et de toekomst’ – is een uitnodiging  
om moderne geschiedenis te schrijven!

Bergen op Zoom, 20 februari 2023

Manifest van Vrouwen Voor Vastenavend 
net als de SV een even grote bezienswaardigheid en de moeite waard om niet alleen gezien maar ook gehoord te worden!


