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Als vrouwen hebben leren zien, blijken het 

uitstekende verstaansters. Ik mag daarin delen 

doordat ik bij allerlei gelegenheden knipsels 

en boeken krijg toegestopt waarin de 

schanddaden tegen vrouwen staan 

uitgeschreven. Ik kreeg een boek over de 

eunuchen van het Hemelrijk waarin de Duitse 

professor dr. Uta Ranke-Heinemann schrijft 

over de rooms-katholieke kerk en seksualiteit. 

Vergeten wordt vaak dat protestanten en 

katholieken vijftien eeuwen kerkgeschiedenis gemeenschappelijk hebben en slechts vijf 

eeuwen gescheiden. De eerste vijftien eeuwen kerk en seksualiteit gelden dus voor katholiek 

én protestant. Hun theologen bedienen zich in de opleidingen van dezelfde schat der eeuwen. 

De vruchten daarvan blijken steeds zoals uit enkele hedendaagse berichten. 

Gek geworden Ieren verkrachten een meisje van veertien nog eens mentaal nadat een 

volwassen vriend van haar ouders dat lichamelijk heeft gedaan en haar zwanger heeft 

gemaakt. Haar ouders mogen haar niet van haar weerzinwekkende vrucht doen bevrijden 

vanwege de godvruchtigheid van katholieke kerk en overheid. 

Een zwarte man, die, omdat hij uitmuntend bokst, in de racistische Verenigde Staten van 

Amerika tot Afro-Amerikaanse held is verheven, verkracht een achttienjarige zwarte vrouw. 

De rechtbank veroordeelt hem tot gevangenisstraf van een echt Amerikaanse omvang: zestig 

jaar. De dienaars van de Allerhoogste schieten hem te hulp. Een genootschap van 

baptistenpredikanten stuurt lijsten rond in hun kerken en krijgt tienduizend handtekeningen, 

een eerste stap naar de honderdduizend die ze hopen te verzamelen. Hun kleine god mag niet 

achter de tralies maar moet slechts voorwaardelijk gestraft. 

En dan de vermaarde vredesactivist en jezuïet Daniël Berrigan. Behalve tegen kernraketten 

laat hij zich nu ook veroordelen voor acties tegen de Stichting van Abortusklinieken. 

Kernwapens en abortus liggen in eikaars verlengde, meent hij. Nee, mijnheer Berrigan, 

kernwapens en verkráchting liggen in eikaars verlengde. En de vrouw mag zeggen of ze de 

vrucht van dit geweld wil verwijderen of niet. Dat is haar mensenrecht. 

Sympathieker is mij de 43-jarige Malinees Diakité die in Europa geld los wil krijgen voor een 

maandverbandfabriek sinds hij weet dat vrouwen menstrueren en almaar oude lapjes moeten 

wassen. 


