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Non - 82 jaar - Gevangenisstraf - Paus - Inbraak 
- Kernwapens. Welke woorden horen niet in 
dit rijtje thuis? Toen ik een paar jaar geleden 
las over de Amerikaanse zuster Megan Rice, 
die op de leeftijd van 82 jaar inbrak bij het 
grootste nucleaire complex in de Verenigde 
Staten, ontstond er kortsluiting in mijn hoofd. 
Oude nonnen, activisme en kernwapens 
kreeg ik niet met elkaar verenigd. Ik raakte 
gebiologeerd door deze sterke vrouw en las 
alles over haar wat ik kon vinden. Zij werd de 
aanleiding voor mijn nieuwe roman die in 
september zal verschijnen.

Haar doel? Wereldvrede
Toen ze uit de gevangenis kwam, Rice zat drie 
jaar vast wegens de inbraak, zocht ik haar op 
in Washington DC. Ik werd met open armen 
ontvangen in het klooster dat een aangenaam 
woonhuis bleek, met een serre vol planten en  
een houten veranda. 

Anne-Gine Goemans 
(1971) is schrijver en 
journalist. Van haar 
roman Honolulu King 
werden ruim 60.000 
exemplaren  
verkocht. Haar nieuwe 
roman Holy Trientje  
verschijnt in september 
bij Ambo Anthos.  
Anne-Gine woont met 
haar man en drie  
kinderen in Spaarndam.

V R O U W E N ,  V R I J H E I D  &  G E L I J K H E I D

Honderd jaar geleden mochten vrouwen bij ons voor het 
eerst stemmen. Maar een vrouwelijke premier is er nog 
altijd niet. Waarom niet eigenlijk? Schrijver en journalist 
Anne-Gine Goemans (1971) maakt de balans op.
TEKST: ANNE-GINE GOEMANS. ILLUSTRATIES: KATRIN FUNCKE

wat we hebben bereikt!
Goed
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mochten bijvoorbeeld geen geld uitgeven 
zonder instemming van hun man. Door die 
trouwring hadden ze niets meer te zeggen 
over de financiën, en eigenlijk ook niets over 
hun kinderen.
In 1957 werd de handelingsonbekwaamheid 
afgeschaft. Niet dat de katholieke kerk zich 
veel van de afschaffing aantrok. Toen mijn 
ouders in 1968 in de kerk trouwden, moest 
mijn moeder gehoorzaamheid tot aan haar 
dood aan mijn vader beloven. Voor de meeste 
vrouwen was het geen love & peace maar  
luiers & pies. 
Toen mijn moeder naar de tandarts ging voor 
groot onderhoud, vroeg de tandarts: “Wat is 
de opdracht van uw man?” Godzijdank dien
de mijn moeder de tandarts van repliek. En 
liet ze zich niet voorgoed wegsturen door het 
ziekenhuis: drie maanden na de geboorte van 
haar eerste dochter werkte mijn moeder weer 
op de afdeling. Wij gingen, vrij uniek, naar 
het kinderdagverblijf. Eenmaal op de basis
school waren we een van de weinige kinderen 
die overbleven. Tijd om zich aan te sluiten bij 
vrouwenbewegingen als de Dolle Mina’s had 
mijn moeder niet, maar ze had het ook niet 
nodig om zich te kunnen profileren. Zij was 
(en is) een Dolle Mina. Ze werkte fulltime,  
studeerde in de avonduren en liep voor de 
troepen uit in allerlei ziekenhuisraden. Wat 
was ik trots toen ze actie ging voeren voor een  
verhoging van het schamele verpleegkun
digensalaris. Haar sterke gevoel voor recht
vaardigheid was altijd een bron van inspiratie 
voor mij. In mijn studententijd organiseerde 
ik demonstraties en in het landelijk gelegen 
dorp Spaarndam, waar ik woon, ging ik regel
matig de barricade op tegen uitbreiding van 
Schiphol en andere megalomane bouwplan
nen. Tegenwoordig lopen mijn drie kinderen 
voorop bij de protestmarsen als klimaat
spijbelaars. Het actiegen is toch maar mooi 
doorgegeven.

Gemiddeld 28 uur per week
Mijn moeder, zeker na de scheiding, hield ons 
altijd voor: houd je eigen broek op, word nooit  
van iemand afhankelijk. Als jong meisje 
knoopte ik haar advies goed in mijn oren.  

Megan Rice woonde daar met vier andere  
zusters, de gemiddelde leeftijd lag rond de 75. 
Ik had verwacht dat de dames al biddend en 
breiend hun dagen doorbrachten, maar het 
tegenovergestelde was het geval: de zusters 
werkten fulltime binnen projecten om de 
armoede te bestrijden. Ze haalden dakloze 
gezinnen uit auto’s en brachten hen onder  
in opvanghuizen. Vluchtelingen, verslaafden, 
zieken zonder verzekering: de zusters ont
fermden zich over hen en het woord pensioen 
kwam niet in hun vocabulaire voor.
Zelden ontmoette ik zulke sterke vrouwen.  
De enige die het even rustig aan deed, was 
Megan Rice, inmiddels 89 jaar oud. Die moest 
bijkomen van de zware jaren in de gevange
nis. Klagen erover deed ze geen moment. 
Stralend en blijmoedig vertelde ze over  
de inbraak – met een betonschaar – in het 
zwaarbeveiligde nucleaire complex, en het 
waarom. Wereldvrede was haar doel en kern
wapens waren het grote kwaad dat zo snel 
mogelijk de wereld uit moest. Door Rice en 
haar Amerikaanse zusters kreeg ik een volle
dig ander beeld van nonnen. Mijn oudtante 
was non en zij deed een leven lang precies 
wat de congregatie haar opdroeg. Mijn moe
der was er ook bijna eentje geworden.  
Ze wilde het liefste toneelspelen en zingen  
maar haar vader zou haar benen eigenhandig  
breken als ze het podium opging. Mijn moe
der kreeg de keuze uit drie mogelijkheden: 
non, huisvrouw of verpleegkundige. Ze koos 
gelukkig voor het laatste. Toen in 1969 haar 
eerste kind werd geboren, ontsloeg het katho
lieke ziekenhuis haar. Dat was destijds heel 
normaal: van de getrouwde vrouwen in 
Nederland werkte eind jaren 60 slechts 16%.
 
Geen love & peace maar luiers & pies 
De tweede feministische golf was toen al 
ingezet en er was al het nodige veranderd. 
Vóór de jaren 60 was de ongelijkheid nog 
schrijnender, met name voor getrouwde  
vrouwen. Het huwelijk was een onderwer
pingsverdrag: met het geven van het jawoord 
plaatste de vrouw zich onder het wettelijke 
gezag van haar echtgenoot. Getrouwde vrou
wen waren handelingsonbekwaam – ze 

Vóór de jaren 60 was het huwelijk 
een onderwerpingsverdrag
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Zelfstandigheid en gelijkheid zijn voor mij  
vanzelfsprekend. Voor research en lezingen 
reis ik de hele wereld over. Als ik drie weken 
van huis ben, loopt alles thuis op rolletjes. En 
als mijn man op reis gaat, neem ik de boel 
over. We gunnen elkaar de wereld en weten 
hoe belangrijk het is om dromen na te kunnen 
jagen. Ik prijs mezelf gelukkig, want voor veel 
vrouwen in Nederland zijn gelijkheid en zelf
standigheid nog steeds niet gebruikelijk. 
Zeker, onze positie is in honderd jaar revoluti
onair verbeterd. We kunnen kiezen hoe en 
met wie we ons bestaan inrichten. Toch zie  
ik genoeg leeftijdgenoten bij wie het leven 
hen min of meer is overkomen. Ze trouwden, 
er kwamen kinderen en ze gingen minder  
werken omdat hun man nou eenmaal meer 
verdiende. Nu de kinderen groter zijn, kijken 
ze weer om zich heen. Dat valt dan tegen. Hun 
vraag is niet: wat wíl ik doen maar wat kán ik 
nog doen? Ik spreek regelmatig vrouwen van 
rond de 50 die vinden dat ze de boot hebben 
gemist. Ik kan maar één vriendin bedenken 
die fulltime werkt en kostwinner is.
Nederland is in de EUkoploper deeltijdwerk. 
Gemiddeld werken vrouwen hier 28 uur per 
week tegenover mannen met 39 uur. Uit de 
Emancipatiemonitor 2018 blijkt ook dat vrou
wen slechts één uur meer zouden willen wer
ken “Als er eenmaal kinderen komen, wordt 
de zorg nog steeds voor het grootste deel aan 
de moeder toebedeeld,” zegt Esther de Jong 
van Atria, het kennisinstituut voor emancipa
tie en vrouwengeschiedenis. “Diep ingesleten 
normen over goed ouderschap zijn hier de 
oorzaak van. Als je als moeder fulltime werkt, 
word je door de omgeving nog steeds vreemd 
aangekeken. Het hoort niet, is de geldende 
norm. Ook vrouwen vinden dat, helaas.”
Onze samenleving is ingericht op dit ander
halve verdienersmodel, zegt De Jong. Maar 
dit heeft verregaande consequenties die 
vrouwen zich niet altijd realiseren, vervolgt 
ze. “Ze hebben minder carrièrekansen, een 
slechte pensioenopbouw en een scheiding is 
voor veel vrouwen een financiële aderlating. 
Dat zal mij niet gebeuren, denken ze. Maar 
het is nou eenmaal een feit dat meer dan een 
op de drie huwelijken stukloopt.”

Vrouwen: het sterke geslacht
Minder gaan werken omdat dat voor de kers
verse moeder nog steeds de norm is. In dit 
licht bezien is het niet zo verwonderlijk dat  
we met een slakkengangetje de top bereiken. 
Sinds 2013 geldt voor vrouwen in topfuncties 
een wettelijk streefcijfer van 30% dat bij  
lange na niet wordt gehaald. Honderd jaar 
geleden mochten vrouwen voor het eerst in 
Nederland stemmen maar we hebben nog 
steeds geen vrouwelijke premier.
“We zijn voor de wet gelijk,” zegt historica Els 
Kloek, “maar de praktijk laat nog regelmatig 
een ander beeld zien. Duizenden jaren heb
ben we in een patriarchaal systeem geleefd 
en dat systeem zit nog steeds diep in onze cul
tuur verankerd. Dat verander je niet zomaar. 
Ik vergelijk het vaak met het schoolplein. Als 
de meisjes mee mogen doen met de jongens, 
heb je altijd een paar jochies die verderop met 
elkaar verder gaan om toch hun eigen spelle
tje te spelen.”
Eind vorig jaar verscheen Kloeks naslagwerk 
1001 vrouwen in de 20ste eeuw. De eerste 
vrouw is de arts Ine Kusumoto (18271903). 
Nummer 1001 is cabaretier Floor van der Wal 
(19852011). Daartussenin staan portretten 
van vrouwen die iets bijzonders hebben 
gepresteerd of bekend zijn geweest. “Gelet op 
alle grote hindernissen die vrouwen in het 
verleden moesten nemen, mogen we trots zijn 
op wat we tot nu toe hebben bereikt,” vindt 
Kloek. “We kunnen rustig vaststellen dat we 
het sterke geslacht zijn. Eeuwenlang werden 
vrouwen buitengesloten en onderdrukt en 
moesten ze zich via allerlei ingewikkelde 
omwegen inzetten om hun talenten te kun
nen ontwikkelen. Ze gingen tóch schilderen, 
schrijven of het strijdtoneel op.”

Een cultuur van harmonie en compassie
Vorig jaar reisde ik voor research voor mijn 
nieuwe roman naar de Marshalleilanden, een 
afgelegen eilandenrijk in de Stille Oceaan, 
ergens tussen Hawaii en Australië in. De tijd 
heeft daar stil gestaan: industrie is er niet, 
zwemmen in bikini is ongepast en in hun taal 
bestaat geen woord voor consumptiemaat
schappij. Ze leven van de zee en het land en   

Power 
Women

Alexandria Ocasio-
Cortez (1989) 
werkte een jaar 
geleden nog in 
een tacotent en 

is nu al de invloedrijkste 
Democraat in Washington. 
Het nieuwe Congreslid 
strijdt voor rechtvaardig-
heid met een radicaal 
belastingvoorstel: laat de 
allerrijksten flink betalen. 
Ook lanceerde ze een Green 
Deal om Amerika binnen 
tien jaar klimaatneutraal te 
maken.

Nguy Thi Khanh (1976) is 
oprichter en directeur van 
de Green Innovation and 
Development Centre in 
Vietnam. Voor haar werk 
met overheidsinstanties  
om duurzame energie te 
ontwikkelen ontving ze de 
prestigieuze Goldman-prijs.  

Yanar Mohammed (1960) 
is een promi-
nente Iraakse 
feminist. Ze is 
onder meer 

oprichter en directeur van 
de Organization of Women’s 
Freedom in Irak waarmee ze 
volledige gelijkheid van 
vrouwen in het naoorlogse 
Irak wil bereiken.

Viji Palithodi (1970)  
richtte in deelstaat Kerala in 
India een vrouwenvakbond 
op: Penkootam. Ze zet zich 
in voor betere beloning en 
arbeidsomstandigheden 
voor vrouwen. Vorig jaar 
kreeg ze het voor elkaar dat 
verkoopsters tijdens hun 
lange werkdagen het recht 
hebben te gaan zitten.

Ik kijk naar de huidige generatie 
jonge vrouwen en heb goeie hoop
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Vrouwelijke 
president voor 
Slowakije

Ze won met een 
meerderheid van 
58,4% van de 
stemmen: Zuzana 

Caputová (1973). Op 15 juni a.s. 
wordt ze beëdigd als eerste 
vrouwelijke president van het 
Oost-Europese Slowakije. 
Caputová is een ferme  
tegenpool van de mannelijke 
leiders die in de regio de dienst  
uit maken zoals de Hongaarse  
premier en zelfbenoemd ‘sterke 
man’ Viktor Orbán. Ze is een 
gescheiden moeder van twee 
pubers en vóór abortus en  
het homohuwelijk. Ze is pro-
Europa, voor ruimere opvang 
van migranten en ze pleit  
voor verzoening, dialoog en 
tolerantie als antwoord op de 
verharding en polarisatie van  
de samenleving.
Caputová is van huis uit burger-
rechtenadvocaat en een bekend 
milieuactivist. Belangrijkste 
wapenfeit: het veertien jaar 
durende verzet tegen een illega-
le vuilnisbelt bij haar geboorte-
stad Pezinok. Ze kreeg er de 
bijnaam Erin Brockovich door  
– inderdaad, naar het waar-
gebeurde verhaal dat werd  
verfilmd met Julia Roberts. 
Caputová legde ook het  
systeem van vriendjespolitiek 
en corruptie bloot in haar land 
en was aanvoerder van een bre-
de protestbeweging die leidde 
tot de val van zowel een reeks 
ministers als, uiteindelijk,  
premier Fico. 
BRON: DE VOLKSKRANT

tegelijkertijd is de bevolking op de koraalei
landen op enkele essentiële onderdelen haar 
tijd vooruit – vind ik. Landrechten zijn van 
oudsher in het bezit van de vrouwen en wie de 
grond heeft, is de baas. Sinds drie jaar heeft 
de republiek een vrouwelijke president, Hilda 
Heine. Ik sprak haar over de gevolgen van  
klimaatverandering: de Marshall eilanden is 
een van de eerste landen die dreigt te verdwij
nen door de opwarming van de aarde. Ook 
wilde ik weten of Heine anders invulling gaf 
aan het presidentschap dan haar mannelijke 
voorgangers. “Ik richt me meer op de kracht 
van families,” antwoordde ze, “en de samen
werking met andere vrouwen. Vrouwen zijn 
belangrijke activisten die vitale gemeen
schappelijke hulpbronnen beschermen. En ze 
staan   voorop bij het ontwikkelen van lokale 
klimaatoplossingen. Ook zijn ze vindingrijk, 
creatief en gedreven, zo ervaar ik. Ik durf te 
zeggen dat vrouwen de grootste en meest 
effectieve agenten voor verandering zijn.”
Vrouwen als agenten voor verandering. Ik 
vraag het aan mijn dochter van 18, wat zij 
graag anders wil. Meer salaris, zegt ze, en 
voegt er aan toe dat mannen vaak nog steeds 
meer betaald krijgen voor hetzelfde werk. 
Nederlandse vrouwen lopen in hun werkende 
leven gemiddeld 300.000 euro mis (bereken
de Loonwijzer in samenwerking met Women 
Inc.). Geen gering bedrag. Ook daar valt nog 
een wereld te winnen. Lichtpunt: bij de over
heid verdienen vrouwen tot 36 jaar wel meer 
dan hun mannelijke collega’s. 
“Waar we voor moeten waken,” waarschuwt 
Els Kloek, “is dat we in de strijd om gelijkheid 
niet vervallen in structuren die door mannen 
zijn neergezet. Dan heb ik het over de focus 
op status, macht, individualisme en geld. Er 
zijn vrouwen die meedoen aan het haantjes
gedrag en elkaar keihard de maat nemen. 
Eigenschappen als zorgzaamheid, harmonie 
en compassie worden als soft gezien. Sommi
ge medefeministen vinden mij bescheiden  
en geven me daarvoor op mijn kop. Maar  
die bescheidenheid heeft me ver gebracht,” 
zegt Kloek. “De kunst is dat we als vrouwen 
zo invloedrijk worden dat we een cultuur  
creëren waarin harmonie en compassie de 
boventoon voeren.”

Goede hoop op de huidige generatie
Ook ik geloof heilig dat juist typisch vrou
welijke eigenschappen het verschil kunnen 
maken. Kijk naar de 38jarige Jacinda 
Ardern, de jongste vrouwelijke premier ter 
wereld. De NieuwZeelandse dwong met 
haar invoelende optredens na de terroris
tische aanslag in Christchurch respect  
af. Haar land staat voor diversiteit, vrien
delijkheid en compassie, zei ze in een 
geëmotioneerde toespraak. Woorden die 
haar collega Donald Trump niet snel in de 
mond zal nemen.
Over twee jaar ben ik 50. Mijn oma werd 
maar 51 jaar oud en liet elf kinderen achter. 
Ik ben dolblij dat ik niet in haar schoenen 
stond – of in die van mijn moeder. Voor hen 
was het leven vaak een eenzaam gevecht en 
geluk een parel aan hun ketting. Vechten 
voor wettelijke gelijke rechten hoeft niet 
meer. Maar we zijn er nog niet. Door de 
internationale #MeToobeweging zijn we 
ons er allemaal van bewust geworden dat 
seksueel wangedrag vaker voorkomt dan 
we denken. En dat vooral mannen de dader 
zijn en vrouwen de dupe. Op de ranglijst 
voor landen met gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen staat Nederland op de 27ste 
plaats (achter Laos, Bolivia en Litouwen). 
Ik hoop dat ik het meemaak dat we IJsland 
– voor de tiende keer op rij wereldkam
pioen emancipatie – van de eerste plaats 
stoten. Ik hoop dat ik de eerste vrouwelijke 
premier van Nederland beleef: Sigrid Kaag, 
als het even kan. Wat te denken van een pil 
voor mannen!
Ik kijk naar de huidige generatie jonge 
vrouwen en heb goeie hoop. Ze zijn hoger 
opgeleid dan hun mannelijke leeftijdgeno
ten en dat is alvast een stevige basis voor 
onafhankelijkheid dus vrijheid. Els Kloek 
heeft een shirt van de Nigeriaanse schrijver 
en feminist Chimamanda Ngozi Adichie 
waarop staat: We should all be feminists. 
Zuster Megan Rice heeft zo’n shirt niet 
nodig. Maar samen met Kloek en Ngozi Adi
chie bedoelt ze hetzelfde: we moeten samen 
– vrouwen en mannen, onze generatie en 
die erna, actievoerder of niet – voor de vrij
heid van vrouwen blijven strijden. ■ 
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