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Het thema van dit jaar: 
Vrouw-Man solidariteit, de 
kracht voor verandering 
Traditionele rolpatronen en ge-
nderspecifieke verwachtingen - 
Mannen worden opgeroepen om 
op te staan en zich hard te maken 
voor emancipatie, omdat er tallo-
ze voorbeelden te noemen zou-
den zijn waarbij vrouw en man 
ongelijkwaardig behandeld wor-
den. Neem bijvoorbeeld geboor-
teverlof en ouderschapsverlof. 
Met alleenstaande mannen wordt 
er amper rekening gehouden en 
parttime werken is voor veel man-
nen onmogelijk. Dus ook mannen 
hebben baat bij de emancipatie-
proces [1]. 

Gelijkwaardigheid of 
absolute gelijkheid?
Als lid van de Ahmadiyya Moslim 
Vrouwenorganisatie wil ik hierop 
ingaan: Mensen zijn geen iden-
tieke eenheden. Het feit dat we 
vergelijkbaar zijn betekent ook 
dat we niet hetzelfde zijn. We zijn 
geen verwisselbare stukjes soci-
ale machinerie. Mannen en vrou-
wen hebben verschillende unieke 
fysieke en emotionele krachten 
en met het oog hierop hebben zij 
specifieke rollen in het leven. De 
rollen zijn geen kwestie van supe-
rioriteit of inferioriteit, maar een 
kwestie van natuurlijke capacitei-
ten en goed functioneren zoals 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad, het 
internationale Hoofd van de Ah-
madiyya Moslim Gemeenschap 
zo mooi heeft uitgelegd [2]. Bei-
den zijn even belangrijk en de rol-
len zijn niet exclusief of star. Ver-
der is gelijkheid niet gebaseerd op 

een politieke ideologie, maar op 
de realiteit van de verschillen en 
wederzijdse afhankelijkheid van 
mannen en vrouwen. Als mannen 
en vrouwen zijn we ontworpen 
om elkaar nodig te hebben, niet 
om elkaar te kopiëren (trachten 
hetzelfde te worden). Omdat 
men afgeweken is van godde-
lijke opzet en intentie, is dit de 
belangrijkste reden waarom de 
moderne cultuur zo in conflict is 
geraakt over gelijkheid van man-
nen en vrouwen. 

Wat is gelijkheid?
Om dit probleem te begrijpen, 
moeten we eerst bepalen wat 
het werkelijk betekent om ge-
lijk te zijn? Hebben we het over 
gelijkwaardigheid of over abso-
lute gelijkheid als het gaat om 
genderverhoudingen? Als we 
het hebben over absolute gelijk-
heid, moet het duidelijk zijn dat 
veel (misschien alle) atheïsten, 
secularisten en feministen geen 
absolute gelijkheid van geslach-
ten voorstellen. Vrijwel iedereen 
erkent dat de twee geslachten 
verschillend moeten worden be-
handeld in ten minste sommige 
levensactiviteiten. Neem bijvoor-
beeld sporten. 
Als absolute gelijkheid het doel 
was in de sport, zouden we toer-
nooien hebben waarin mannen 
en vrouwen samen of tegen el-
kaar spelen. Maar dit is niet het 
geval, omdat er geslachtsverifi-
catie tests plaatsvinden om er 
zeker van te zijn dat er geen onge-
lijkheid is door een man die zich 
voordoet als een vrouw in een 
bepaalde sport te laten spelen. 

Hier zou gelijkheid worden ge-
definieerd als vrouwen die tegen 
vrouwen spelen voor een gelijk 
speelveld. Als gelijkheid absoluut 
was geweest, zouden dergelijke 
tests niet hebben bestaan. Hun 
bestaan laat zien dat we het er al-
lemaal over eens zijn dat mannen 
en vrouwen van nature verschil-
lende neigingen, vaardigheden, 
sterke punten en persoonlijkhe-
den hebben. 

Vrouwen dienen derhalve meer 
op te staan voor hun rechten die 
zij missen, en daarvoor dienen 
zij met daadkrachtige en over-
tuigende oplossingen te komen, 
waarbij de overheid de aangedra-
gen oplossingen zeker niet over 
het hoofd zal zien. 

Bronnen: 
[1] www.internationale-vrouwen-
dag.nl/thema-2022-v-m-solidari-
teit
[ 2 ]  w w w . re v i e w o f re l i g i o n s .
org/36922/the-ahmadiyya-ca-
liph-mirza-masroor-ahmad-
-champions-womens-rights 

Zie ook: 
www.alislam.org/question/
islamic-concept-equality-
between-men-women 

Voor meer informatie kunt u de 
volgende website bezoeken: 
ahmadimoslimvrouwen.nl 

Henna Maryam Ikhlaf is ambte-
naar, lokaal voorzitster van de 
Ahmadiyya Moslim Vrouwenor-
ganisatie en lid Ahmadiyya Mos-
lim Schrijversgilde 
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Ik heb een haat-liefde-verhou-
ding met wachtwoorden. Na-
tuurlijk zijn wachtwoorden hart-
stikke belangrijk. Het zal toch 
wat zijn als alle informatie van 
iedereen voor iedereen zicht-
baar is. Dat moeten we natuur-
lijk niet hebben. Het irritante aan 
wachtwoorden is dat ik ze altijd 
vergeet. Dat komt omdat wacht-
woorden zo cryptisch mogelijk 
moeten zijn zodat niemand 
ze kan hacken. Op mijn werk 
hanteren ze een strenge policy-
beleid op het gebied van wacht-
woorden. Hartstikke goed na-
tuurlijk, want zo hoort het ook. 
Die strengheid probeer ik in mijn 
privé-wachtwoorden ook door 
te voeren. Een wachtwoord als 
123456, Welkom22 of 00000 stel 
ik niet meer in. Tegenwoordig 
zijn het wachtwoorden als W4i-
B&e#86%. Een beetje tikken op 
je toetsenbord en je hebt een 
supersterk wachtwoord. 
Het enige nadeel is dat deze 

cryptische codes niet bepaald 
makkelijk zijn om te onthou-
den. Het is daardoor wel heel 
verleidelijk om de vraag ‘Wil 
je dit wachtwoord opslaan?’ 
met een volmondig ‘ja’ te be-
antwoorden. Maar ik vraag 
me af of het wel zo verstandig 
is om je wachtwoorden op te 
slaan in de browser. Gelukkig 
bieden steeds meer apps de 
optie om in te loggen middels 
een vingerscan. Hoe handig 
is dat? Nooit meer gedoe met 
vergeten wachtwoorden, nieu-
we wachtwoorden instellen of 
gebruikersgegevens opvragen. 
Laatst wilde ik op mijn telefoon 
een nieuwe app installeren. 
Dat gaat normaal heel handig 
middels een vingerscan. Er was 
alleen één probleempje: door 
al het schuren en klussen de 
afgelopen weken is het profiel 
van mijn vingerafdrukken ver-
vaagd. Oftewel: mijn vingers 
zijn “kapot”. Mijn telefoon her-

kent dus mijn eigen vingers niet 
meer. En om het nog mooier 
te maken: de notities waarin ik 
mijn wachtwoorden bewaar zijn 
óók beveiligd met mijn vingers. 
HELP! Waar is de tijd gebleven 
dat een wachtwoord als “pass-
word” nog veilig was? 

(Manouk Mak) 

Kapotte vingers

Er bestaat een internetsite: Boe-
ren in de regio. Op deze site kan 
men het gedeelte boerderij-
winkels aanklikken. Dit gedeelte 
toont dan een groot aantal kleine 
verkooppunten waar voedselpro-
ducten te koop zijn. Vaak zijn de 
voedselprijzen daar lager dan in 
een supermarkt. De producten 
zijn meestal niet over grotere af-
standen vervoerd. 
Het geld dat de consument bij 
deze boerderijwinkels besteedt 
komt in de regionale economie. 
Het gaat om landbouwproducten 
zoals aardappels, spruiten, witlof, 
brood, eieren, tomaten, paprika’s, 
honing en bloemkool. Soms zijn 
deze producten biologisch ge-
teeeld.
Een ander deel van deze site geeft 
een overzicht van lokaal geprodu-
ceerde wijnen. 

Boeren in de regio

Het straatstalletje aan de Wolput in Vlijmen.

De merel eindigde dit jaar na 
lange tijd weer op de derde plek 
bij de Tuinvogeltelling. Na de uit-
braak van het Usutuvirus in 2016 
werd deze zangvogel nog maar in 
tweederde van de tuinen gezien. 
Bij de start van de Tuinvogeltelling 
was dat nog in negen van de tien 
tuinen. Vorig jaar werden er voor 
het eerst weer iets meer merels 
gezien. Dit jaar lijkt sprake van een 
voorzichtig herstel: in driekwart 
van de tuinen is de merel gezien. 
De komende jaren zal moeten 
blijken of het herstel zich doorzet.
In Heusden doen drie wijken 
en dorpen mee aan het pro-
ject Dorpsnatuur: Venne-Oost, 
Vliedberg en Herpt. Hier werden 
resp. 47, 27 en 9 tuinen vogels 
geteld. Op de Vliedberg werden 
gemiddeld 5.2 verschillende vo-
gelsoorten per tuin gezien, in Ven-
ne-Oost 7.6 en in Herpt maar liefst 
12.2. Soorten die alleen in Herpt 
werden gespot waren onder an-
dere de fazant, keep en ringmus. 
Deze soorten zie je vooral in het 
buitengebied en veel minder of 
niet in de wat grotere en dichter 
bebouwde omgevingen.
Als we kijken naar het aantal tui-
nen waar een soort voorkomt, in 
plaats van naar het aantal vogels 
dat geteld is, dan blijken in de 
Dorpsnatuur-wijken de koolmees 
en de merel het meest voor te 
komen: in respectievelijk 90% en 
85% van de tuinen. Die 85% voor 
de merel is meer dan de 66% voor 

heel Nederland. De merel doet 
het in Heusden dus relatief goed.
De huismus komt ondanks het 
grote aantal getelde vogels niet 
verder dan 67% van de tuinen. 
De huismus leeft in grotere groe-
pen en zwerft van de ene naar de 
andere tuin en wordt daarom niet 
altijd gezien tijdens de telling. 
Wil je weten welke vogels er pre-
cies bij jou in de buurt wonen? 
Voer dan je postcode, plaats- of 
straatnaam in op 
www.vogelbescherming.nl/tuin-
vogeltelling/resultaten – zo zie je 
welke vogels het meest zijn geteld 
bij jou om de hoek.

Daar kun je ook alle resultaten 
van Nederland, provincie, ge-
meente en dorp terugvinden.
Je hoeft niet tot volgend jaar 
januari te wachten tot je jouw 
waarnemingen in jouw tuin kwijt 
kunt. Op www.tuintelling.nl kun 
je jaarrond je telling kwijt. In onze 
gemeente zijn er inmiddels 77 tui-
nen die aan deze Jaarrond Tuin-
telling meedoen, 15 meer dan een 
jaar geleden.

In het project ‘Dorpsnatuur in 
Heusden’ richt de Natuur- en Mi-
lieuvereniging gemeente Heus-
den (NMVH) zich op het stimu-
leren van de biodiversiteit in de 
bebouwde omgeving. 

Dit project wordt mede mogelijk 
gemaakt door financiële bijdra-
gen van de Provincie Noord-Bra-
bant, gemeente Heusden en Het 
Groene Woud. 

Eind januari was er weer de jaarlijkse Nationale Tuinvogeltelling. 
Een aantal van meer 170.000 mensen deed er dit jaar aan mee; 
iets minder dan in het eerste lockdown-jaar 2021. Zij turfden 
in totaal ruim 2,2 miljoen tuinvogels. In de gemeente Heusden 
telden 356 deelnemers in totaal 5.502 vogels. De top vier was in 
Heusden hetzelfde als in die in heel Nederland: huismus (1.015 
in Heusden), koolmees (755), merel (556) en pimpelmees (453).

Jaarlijkse Tuinvogeltelling in Heusden: 
De merel doet het goed

Merel. (foto: Pixabay)
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afhaalpunten

Een krant bij de koffie...

Heerlijk!

Uw weekblad een keer
niet ontvangen?

Bibliotheek Kasteellaan 36 Heusden
Coop super v. Wijlen Laagstraat 3 Oud-Heusden
Groentespeciaalzaak van Bokhoven Torenstraat 6a   Drunen
Jumbo Grotestraat 164B Drunen
Jumbo Aalbersestraat 5 Drunen
Muskens Hoge Schijf 4 Drunen
Albert Heijn Torenstraat 43 Drunen
Herberg In Den Gekroonden Hoed  Heusdenseweg 17 Elshout
Coop Burg. v. Houtplein 66 Vlijmen
Gemeentekan. Heusden Julianastraat 34 Vlijmen
Jumbo Plein 11 Vlijmen
Jumbo Oliemaat 4 Vlijmen

Haal een exemplaar op bij 
één van de volgende adressen:


