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Het rijkgeschakeerde, Europese gezelschap van de Soroptimisten zet zich vanuit een geprivilegieerde
positie in voor watervoorziening voor hen die dorsten. De lokale zusters appreciëren het, dat u met
uw participatie aan dit Alphens dictee water voor een locatie in Guatemala, bekend door de
beroemde Mayaruïnes, wilt genereren, hen een ruggensteun biedt voor dit project.

Door dit te doen, bent u niet bezig met het vullen van het vat der Danaïden. Deze vijftig zusters
moesten à contrecoeur – er hielp geen lievemoederen aan – huwen met vijftig broers, zonen van de
tweelingbroer van hun vader. Het was geen obsessief-convulsieve stoornis, dat negenenveertig van
hen consensus bereikten over een draconische maatregel. Ze zouden niet proberen met hun
sexappeal bij hun echtgenoten in het gevlij te komen. Het was voor deze eega's klip-en-klaar, dat ze
zonder weifeling in de huwelijksnacht een gouden speld zouden penetreren in de slaap van hun
echtgenoten. Hun onloochenbaar zware penitentie was, dat zij in de onderwereld een bodemloos vat
moesten vullen. Hun historie vind je in talloze sagen- (ook goed: sagen) en balladebundels.

In de normale geschiedschrijving spelen vrouwen een subalterne rol. Nochtans kennen we vele
bekende namen van vrouwen die geschiedenis schreven. We weten van de Amazonen, een mythisch
volk van vrouwelijke krijgers. Op antieke konterfeitsels zien we hen zonder gêne vereeuwigd met
ontblote borst, maar hun naam betekent: zonder borst. Om ruimte voor pijl-en-boog te creëren,
elimineerden zij een borst. Jeanne d'Arc zal te allen tijde bekend blijven als de vrouw die tijdens de
Honderdjarige Oorlog de apathische dauphin aanspoorde zich te verzetten tegen de Engelsen, die
haar uiteindelijk via de inquisitie als excentrieke ketter en heks lieten verbranden. Over haar zal ik
niet verder uitweiden.

Een ander vrouw die attentie vraagt, is Madame Curie, een Pools-Franse natuur- en scheikundige. In
nauwe coöperatie met haar man werd deze consciëntieuze geleerde een pionier op het gebied van
de radioactiviteit. Zo zouden nog meer vrouwen de revue kunnen passeren, zoals Groot-Brittanniës
Florence Nightingale en de assertieve Haarlemse Kenau die met kokend water de agressieve
Spanjaarden terug deed deinzen.

Maar het belangrijkst zijn al die anonieme vrouwen die vroeger en heden ten dage nog in sommige
contreien zich niet uiten in litanieën en gejeremieer ten opzichte van de mannen die zich te buiten
gaan aan een dolce far niente, maar water halen bij de bron. Vrouwen en water zijn bronnen van
leven.

