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SUZ ANNE RETHANS

H
et is altijd goed om  
helden en heldinnen te 
hebben, omdat er een 
wens uitspreekt, een 
streven net zo te zijn 
als zij. Een verlangen. 
En dat verlangen is 
altijd gebaseerd op  

het ontwikkelen van een eigen talent of 
eigenschap die potent staat te trappelen. 
Heb je niets met tennis dan wordt Rafael 
Nadal geen held van je. Er moet wel  
een ontluikende knop zijn waaraan de 
bewondering blijft vastkleven.  
Helden veranderen met de tijd. Als kind 
verslond ik de verhalen van Pipi Langkous 
want ik wilde net zo onbevreesd en zelf-
standig zijn als zij. Los van regels en dogma’s. 
Moedig. Vrij om te doen wat ik wil. Toen ik 
zeven was, had niemand gedacht dat dat er 
bij mij in zat, mijn ouders vonden het al 
raar dat ik journalist wilde worden, maar  
ik wist beter. Ik was een Pipi Langkous.
In mijn tienerjaren hing mijn kamer vol 
met foto’s van Madonna. Niet vanwege 
haar zangkunsten, maar om haar bravoure, 
haar onverschrokkenheid, de manier waar-
op ze zich presenteerde. Wat een lef. En 
wat een borsten! Zij was de eerste die voor 
mij bewees dat je zowel seksueel kunt zijn 
als over girlpower beschikken. Iets waar in 

die jaren tachtig nogal voor gewaarschuwd 
werd. In de jaren daarna was ik veel te druk 
bezig met journalist worden en het vormen 
van een gezin om me af te stemmen op  
een afgeleide van mezelf. Er waren andere  
journalisten die ik goed vond, schrijvers 
die ik bewonderde, en die bewondering 
kan ik nog steeds voelen. Als ik een stuk 
lees dat ik waanzinnig vind, zal ik dat de 
journalist in kwestie altijd laten weten. 
Complimenten moet je niet voor jezelf 
houden, die moeten hun bestemming  
vinden. Al is dat een stuk makkelijker als  
je in de positie verkeert om ze uit te delen.
Pas nu ik in de herfst zit van mijn carrière, 
is er weer ruimte voor zelfontwikkeling en 
daar horen nieuwe helden bij. Ik ontmoette  
haar: Kaouthar Darmoni, directeur van 
Atria, het kenniscentrum van emancipatie.  
Best bijzonder dat een van oorsprong 
Tunesische vrouw, moslim, by choice zegt 
ze daar nadrukkelijk bij, directeur is van 
zo’n Nederlands instituut. Het verrijkende 
daarvan is dat zij verschillende culturen in 
zich meedraagt en met een zingerig, char-
mant Frans accent haarscherp benoemt 
wat scheef is in onze zogenaamd progres-
sieve maatschappij. Wat me vooral aan- 
zette in dat gesprek is het recht om een 
sensuele vrouw te zijn. Om dat te beoefe-
nen, bijvoorbeeld door middel van sensuele  
dans. Een paar maanden geleden had ik  
me opgegeven voor zo’n cursus, maar het 
voelde raar, met je heupen draaien zonder 
mannen erbij. “Alsof je dat voor hen doet!” 
riep Kaouthar uit. “Het gaat er juist om dat 
je die seksuele energie laat stromen door  
je eigen lijf, en daar sterker van wordt.”  
Ik schreef me weer in en ervoer hoe  
verbindend het is dit juist samen met 
vrouwen te doen. Het bekrachtigen van 
vrouwen, dat wordt mijn nieuwe streven. 
Eigenlijk was het dat al, al die tijd. l

Bravoure

‘Mijn kamer 
hing vol met  

foto’s van  
Madonna. Om 

haar bravoure’

Suzanne Rethans (49) heeft een relatie met Hoes. Zij heeft drie kinderen,  
hij twee. Deze week vertelt ze over oude en nieuwe heldinnen.
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