ROSA PARKS
Op 1 december 1955 zat Rosa Parks in de bus van het Montgomery busbedrijf op weg
naar huis, na een dag te hebben gewerkt. Zij was een 42-jarige naaister in de staat
Alabama in de Verenigde Staten.
Rosa zat in het gedeelte van de bus dat bestemd was voor zwarte passagiers.
Toen het gedeelte voor de blanke mensen vol raakte werd ze door de chauffeur gelast op te
staan en plaats te maken voor een blanke passagier, zoals de wet in Alabama toen
voorschreef.
Rosa weigerde. De politie werd er bij geroepen en omdat ze bleef weigeren kreeg ze een
boete opgelegd van $ 10 plus $ 4 griffiekosten.
Rosa weigerde ook deze boete te betalen waarop ze werd gearresteerd en in februari van
het nieuwe jaar werd berecht voor verstoring van de openbare orde.
Via een paar bevriende advocaten hoorde Martin Luther King over deze zaak.
Hij riep op tot de geweldloze ‘Montgomery busboycot’. Niet meer met de bus naar werk of
school of waar dan ook naar toe. Maar lopen of carpoolen!
Er werd in grote getale gehoor gegeven aan deze oproep tot verzet. Niet alleen in Alabama,
maar het verzet verspreidde zich over meerdere staten. Busbedrijven gingen failliet of bijna
failliet.
Intussen werd Rosa door het Amerikaanse Hooggerechtshof in het gelijk gesteld en de
scheiding tussen zwarten en blanken ongrondwettig verklaard!
Rosa werkte later als staflid voor een lid van het Huis van Afgevaardigden.
Zij kreeg de presidentiële vrijheidsmedaille, de hoogste onderscheiding in Amerika die aan
burgers wordt gegeven.
En als eerste vrouw in de Amerikaanse geschiedenis werd haar lichaam, na haar overlijden
in 2005, opgebaard in het Capitool, een eer die alleen aan presidenten en enkele
oorlogshelden is gegund.

We hebben nu vier vrouwen even belicht. Vier vrouwen waar de meesten van jullie in meer
of mindere mate wel van hadden gehoord.
Er zijn uiteraard veel meer vrouwen die veranderingen teweeg hebben gebracht. Of, om in
kerstsfeer te blijven, licht hebben gebracht in veel levens.
Er zijn ook heel veel vrouwen die niet erg bekend zijn geworden. Maar die zeker ook
interessant genoeg zijn om over te horen of over te lezen.
Iemand die dat ook vindt is schrijfster Els Kloek.
Zij stelde het boek 1001 vrouwen in de 20ste eeuw samen. Korte verhalen over bijzondere
persoonlijkheden uit de Nederlandse geschiedenis.
Over verzetsvrouwen, actrices, musici, wetenschapsters, plattelandsvoorlichtsters, maar
ook over prostituees en jeneverstooksters.
In ons Magazine staat deze maand een artikel over dit boek en de schrijfster Els Kloek.
Wie weet een goede tip voor een Kerstkado!
Wij hopen dat we met onze stukjes jullie (weer) bewust hebben gemaakt dat je als vrouw
waardevol kunt zijn, op jouw plek in de maatschappij en in het leven van anderen.

