
REGELS  

Het Instituut Voor Vrouwelijke Logica heeft een belangrijke vondst gedaan. De eerste 
vindplaats was een onbeheerd damestasje op het station van Leiden. Sindsdien zijn 
diverse kopieën van dit document aangetroffen, allen met dezelfde strekking en 
allen in het bezit van vrouwen. Het gaat hier om een document dat de theorie van 
de 'onzichtbare vrouwenuniversiteit' bevestigt... 

De REGELS 

1. De vrouw bepaalt altijd DE REGELS.  
2. DE REGELS kunnen ten allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden 

veranderd.  
3. Geen enkele man zal ooit alle REGELS te weten komen.  
4. Als de vrouw vermoedt dat de man alle REGELS kent, dient zij ogenblikkelijk 

sommige REGELS te veranderen.  
5. De vrouw heeft altijd gelijk.  
6. Als het lijkt dat de vrouw ongelijk heeft, is dit vanwege een duidelijk 

misverstand, veroorzaakt door iets wat de man zei of deed (of naliet te 
zeggen of te doen).  

7. Indien regel 6 van toepassing is, moet de man direct zijn excuses aanbieden 
voor het misverstand.  

8. De vrouw kan op elk willekeurig moment van gedachten veranderen.  
9. De man mag nimmer van gedachten veranderen, tenzij vooraf duidelijk 

schriftelijk toestemming is gevraagd aan de vrouw en deze toestemming 
schriftelijk is bevestigd.  

10. De vrouw heeft het recht op elk willekeurig moment boos of overstuur te zijn.  
11. De man moet ten allen tijde kalm blijven, tenzij de vrouw wil dat hij boos of 

overstuur is.  
12. De vrouw mag nooit laten weten of ze wil dat de man kalm dan wel boos of 

overstuur is.  
13. De man wordt geacht ten allen tijde de gedachten van de vrouw te kunnen 

lezen.  
14. Van belang is slechts dat wat de vrouw bedoelt, niet wat zij zegt.  
15. Als de man niet gehoorzaamt aan DE REGELS is dat omdat hij een watje is, 

geen ruggengraat heeft en een zwakke persoonlijkheid heeft.  
16. Als de vrouw ongesteld is vervallen alle regels en moet de man aan al haar 

wensen en verzoeken voldoen.  
17. Iedere poging om deze regels te documenteren kan resulteren in lichamelijk 

letsel.  
18. Als de man op enig moment denkt gelijk te hebben, moet hij direct regel vijf 

raadplegen.  

Meer humor op www.hmvgerritsen.nl  
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