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Vrouwen en de macht
De coalitie die naar het schijnt iets in de melk te brokkelen heeft gaat moeilijke
tijden tegemoet.
Het aanblijven van de minister van justitie kan behoorlijke politieke spelletjes
opleveren die ook
voor de gewone burger zoals u en ik de onzekerheden van deze tijd vergroten
en burgerlijke
ongehoorzaamheid doen toenemen. Eén en ander overdenkend, met daarbij
over een half jaar de
verkiezingen, kwamen er drie, al en beetje historische zaken in beeld die ik met
u wil delen.
Als eerste; De deelname van vrouwen in de top van overheid en bedrijfsleven is
nog steeds
onder de maat, Althans dat wordt gevonden. Sigrid Kaag praat hier niet over
maar heeft de bokshandschoenen gereed en heeft zich gemeld als de lijsttrekker voor D66 en de
ambitie bekend gemaakt
de eerste vrouwelijke functionaris in het torentje te worden. Dat is
mannentaal. Daarbij al een
respectabele C.V. Ik heb niet alles met D66, maar als er president verkiezingen
zouden zijn
dan is Sigrid voor mij de enige op kwaliteit en niet omdat ze vrouw is. Zij is de
beste!
Als tweede; Mij bereikte via een leuke schilders club, waar ik lid van ben een
aardige compilatie
van vrouwelijke ministers, aangevend dat fenomeen vrouwelijk op hoog niveau
actueel is.
Kijkt u zelf wat een gegadigde lijkt met als mijn kandidaat Sigrid als voorbeeld.

Als derde; In de verre, nog verder dan verre oudheid was Zeus na enorme strijd
der Goden, op steeds
hoger gekomen plaats door opstapeling van de bergen Ossa, de Pelion en de
Oita door andere vijandige
Goden, op de top van de Olympos aan geland.
Zeus had echter geen probleem met vrouwen in de gebieden op onze aarde en
verder in het heelal.
Hij maakte reizen en zocht en verleidde mooie vrouwen en gaf hen landen en
macht. Hij werd wel in
de gaten gehouden door zijn echtgenote Hera die maar al te goed wist wat
voor een schuinsmarcheerder
haar Zeus was. Al met al hadden vrouwen een machtige positie in het
speelveld van de macht. De nog
kleine, klein in getale, mensheid gingen andere goden en andere verhalen
dicteren en namen daarmede
afstand en afscheid van de grote Zeus en Hera zijn vrouw.
Uiteindelijk leerden we; God schiep de wereld en al wat rondom is in zes dagen
en de zevende dag hield
hij voor de rust. Maar God was alleen er was geen vrouw in het
scheppingsverhaal. Later laat God Zijn zoon in
een menselijke gedaante geboren worden en heeft daar toe een aardse vrouw,
Maria, begenadigd

uitverkoren. Maar geen aardse man. Zijn zoon wordt mens en wordt Jezus
genoemd. God heeft zijn
Zoon en niet een Dochter geboren laten worden. De vrouw is als een
noodzakelijk hulp middel nodig.
Jezus groeit tot zijn dertigste levensjaar op en gaat liefde en vrede verkondigen
en omringt zich met
12 mannen, vissers. Geen vrouwen Wie verzorgde hen, ik weet het niet. Was
toen homoseksualiteit
er zonde taboe?
Een visser Petrus bouwt aan de kerk, zonder vrouwen, dat is lang en moeizaam
gebleven. Het is gebleken
dat de kerk van Petrus een schuilplaats kon zijn voor homo’s. Iedere homo had
het moeilijk, de meeste
zijn sinds kort uit de kast gekomen.
Ik zal niet alleen zijn als ik Sigrid mijn voorkeur stem ga geven.
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