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OOp haar 31ste heeft Hafsat Abiola 
meer meegemaakt dan menig 
mens in zijn hele leven zal 
meemaken. Haar vader Moshood 
Abiola was de eerste democratisch 
gekozen president van Nigeria. Hij 
werd opgepakt door het militaire 
regime en kwam in de gevangenis 
op mysterieuze wijze om het leven. 
Naar alle waarschijnlijkheid is hij 
vermoord. Toen Hafsat’s moeder, 
Kudirat Abiola, vocht voor de 
vrijlating van haar echtgenoot 
en ze zijn strijd voor democratie 
voortzette, werd zij op straat 
vermoord. Hafsat was toen 21 jaar 
en studeerde politieke economie 
aan de Harvard University in de 
Verenigde Staten. 

Hafsat Abiola wil vrouwen 
weerbaarder maken en het 
huiselijk geweld tegengaan

‘Láng leven 
is niet 

belangrijk, 
wel góed 

leven’

Ter nagedachtenis aan haar 
moeder Kudirat richtte Abiola 
in 1996 de organisatie KIND op 
- Kudirat Initiative for Democracy. 
Ze oefende druk uit op de 
Verenigde Staten, internationale 
organisaties en oliebedrijven 
om sancties tegen de militaire 
dictatuur in te stellen. Toen 
Nigeria in 1999 een democratie 
werd, keerde ze terug naar haar 
geboorteland. 
Gezien deze dramatische 
persoonlijke geschiedenis verwacht 
je een verbitterde en geharde 
vrouw, maar het tegendeel is 
waar. Hafsat Abiola blijkt een 
warme persoonlijkheid. Ze is 
sympathiek, welbespraakt en zeer 

bereidwillig om de Nederlandse 
pers te vertellen over haar missie 
in Nigeria: het weerbaarder maken 
van vrouwen en het tegengaan 
van (huiselijk) geweld. Want 
hoewel Nigeria zich kenmerkt 
als een land dat regelmatig 
geteisterd wordt door etnische 
en religieuze conflicten, is het 
geweld tegen vrouwen volgens 
Abiola een veel groter probleem. 
Volgens een recent rapport van 
Amnesty International heeft 66 
procent van de vrouwen in Lagos, 
de commerciële hoofdstad van 
Nigeria, te maken met huiselijk 
geweld. Dit kan fysiek geweld 
zijn, maar ook seksueel en 
psychologisch. 

Met haar organisatie KIND wil 
ze vrouwen emanciperen en hun 
onafhankelijk vergroten. KIND 
geeft leiderschapstrainingen, 
carrièreadvies en les in financieel 
management aan jonge vrouwen 
in het hele land.

Seks
Recent haalde Abiola met haar 
organisatie de Vaginamonologen 
naar Nigeria, een theaterstuk 
geschreven door de Amerikaanse 
Eve Ensler. Abiola: “Ik hoorde van 
de Vaginamonologen toen mijn 
moeder tien jaar geleden werd 
vermoord. Omdat het over geweld 
tegen vrouwen gaat wilde ik het 
stuk in Nigeria laten zien.” Om de H
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In de voetsporen van haar ouders zet Hafsat Abiola 
de strijd voor een gezondere samenleving in Nige-

ria voort. Een samenleving vrij van geweld, waar 
vrouwen en mannen gelijkwaardig samenleven. Om 
taboes rond (huiselijk) geweld en seksueel genot te 

doorbreken, haalde ze de Vaginamonologen naar 
haar land. “Het publiek bestond voor veertig procent 
uit mannen. Het woord vagina zal daar zeker een rol 

in gespeeld hebben. Dat wekte hun nieuwsgierig-
heid. Mannen zijn altijd geïnteresseerd in seks.”
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financiering rond te krijgen klopte 
ze aan bij ambassades, stichtingen 
en bedrijven, maar keer op keer 
werd ze teleurgesteld. “Nigeria is 
zeer conservatief; er wordt niet 
openlijk over seks gesproken. 
Mensen keken naar ons alsof we 
vies waren omdat we dit stuk 
wilden opvoeren. Er was zoveel 
weerstand!”
Toen ontwikkelingsorganisatie 
Cordaid de helft van het budget 
toezegde konden ze verder 
met het project. Op 8 maart, 
internationale vrouwendag, werd 
het stuk voor het eerst opgevoerd. 
Abiola: “De Zuid-Afrikaanse 
dame die de vaginamonologen 
wereldwijd coördineert vond het 
project al geslaagd als er maar 
vijf mensen zouden komen. 
Toen bleek dat we, op de eerste 
voorstelling na, uitverkocht 
waren. Er kwamen 8800 mensen 
tijdens zes voorstellingen en 
de actrices kregen een staande 
ovatie!” De opbrengsten van de 

voorstellingen gaan naar een 
opvanghuis voor mishandelde 
vrouwen in Lagos en naar een 
kliniek in het noorden van Nigeria 
waar meisjes en vrouwen lijden 
aan VVF (Vesicovaginale Fistel). 
Door te lange of problematische 
bevallingen raken meisjes en 
vrouwen incontinent. Meisjes 
worden verstoten door hun familie 
en komen vaak op straat terecht. 
Abiola: “In de kliniek krijgen ze 
een hersteloperatie. Daarnaast 
zorgen we dat ze weer naar 
school gaan.” 

Huiselijk geweld
Abiola schat dat het publiek voor 
ongeveer veertig procent uit 
mannen bestond. “Het woord 
vagina zal daar zeker een rol 
in gespeeld hebben. Dat wekte 
hun nieuwsgierigheid. Mannen 
zijn altijd geïnteresseerd in seks 
(lacht).” Vrouwen hadden geen 
moeite met de monologen over 
huiselijk geweld - ‘want dat kennen 

ze’ - maar wel wanneer de actrices 
over seksueel genot spraken. 
Abiola: “In Nigeria praat je daar 
niet over, het is voor vrouwen een 
taboe. Voor de mannen ging er een 
nieuwe wereld open. Het raakt de 
kwaliteit van hun relaties.”
De opvoering van de 
Vaginamonologen heeft op veel 
niveaus beroering gebracht. 
Heel belangrijk voor Abiola is de 
hoorzitting die het Nigeriaanse 
parlement binnenkort, naar 
aanleiding van de Monologen, 
organiseert over huiselijk geweld. 
“In Nigeria is het tot op zekere 
hoogte normaal dat een man 
zijn vrouw slaat. In de wet staat 
zelfs dat een man zijn vrouw mag 
corrigeren door haar te slaan, 
zolang het geen blijvende schade 
veroorzaakt. De Vaginamonologen 
stelt dit aan de orde. En terecht, 
want het is heel ongezond voor de 
samenleving. Kinderen leren dat 
je je fysieke kracht mag gebruiken 
tegen een ander. Dat staat haaks 

op democratie. In een democratie 
heb je als individu rechten, je 
luistert naar elkaar en probeert op 
die manier tot overeenstemming 
te komen. De huidige dominante, 
gewelddadige houding van veel 
mannen lijkt meer op het militaire 
regime dat Nigeria dertig jaar heeft 
gekend en waar we vanaf proberen 
te komen. Dus we moeten die wet 
zien te veranderen.” 
Vrouwen kunnen een 
belangrijke rol spelen in deze 
veranderingsprocessen, vindt 
Abiola. Ze herinnert zich een 
voorval toen ze acht was. Een 
vriendin van Abiola’s moeder 
kwam langs met een kapotte en 
bebloede kaak. Haar echtgenoot 
had een steen naar haar gegooid. 
Het was een diepe wond, en 
Abiola’s moeder nam haar mee 
naar het ziekenhuis. Er werd 
schande over gesproken, maar 
niemand stelde het verder 
aan de orde. “Ik herinner 
me dat de vrouwen samen 

kwamen in het huis van mijn 
moeder en hun problemen 
bespraken. Privéconversaties 
over mishandeling, ontrouw, 
problemen waarvan de vrouwen 
dachten dat ze er nu eenmaal 
toe veroordeeld waren. Nu 
we deze problemen met de 
Vaginamonologen publiekelijk 
maken, kunnen vrouwen actie 
ondernemen en de samenleving 
veranderen. Om een voorbeeld 
te geven: we hebben ook een 
voorstelling gegeven in Abuja, 
in het islamitische noorden van 
Nigeria. Vrouwen organiseren daar 
binnenkort een symposium over 
huiselijk geweld.”

Polygamie
Abiola komt uit een polygame 
familie. Haar vader trouwde vier 
vrouwen met wie hij achttien 
kinderen kreeg. Hafsat’s moeder 
was de tweede echtgenote. Buiten 
dit huishouden had vader Abiola 
maîtresses die ook kinderen van 
hem hadden. Hafsat Abiola heeft 
er nooit problemen mee gehad en 
praat vol liefde over haar vader. 
“Hij was een darling. Toen ik ging 
studeren in Amerika, belde hij 
me regelmatig om te laten weten 
dat hij me miste. ‘Het huis is leeg 
zonder jou,’ zei hij dan. Terwijl 
er nog zeventien kinderen in zijn 
huis woonden (lacht)!” 
Natuurlijk zijn er ook problemen 
en gevoelens van jaloezie in 
polygame families, beaamt Abiola. 
“Ondanks dat was mijn moeder 
gelukkig met hem. Als hij de 
kamer binnenkwam, lichtte ze 
op als een lichtbal, zo verliefd 
was ze. Ze was geen radicaal. Ze 
streed voor democratie en voor 
de vrijlating van haar echtgenoot 
uit liefde en plichtgevoel. Ze 
offerde haar leven uit liefde voor 
haar man. De andere echtgenotes 
maakten niet dezelfde keuzes. 
Daarom heb ik mijn moeder ook 
zo hoog zitten.” 

Abiola komt uit 
een polygame 

familie. Haar 
vader trouwde 

vier vrouwen 
met wie 

hij achttien 
kinderen kreeg
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De pijn van het verlies van haar 
ouders gebruikt ze om hun strijd 
voort te zetten. “Mijn ouders zijn 
dood, maar niet hetgeen waarvoor 
ze leefden. Mijn moeder stierf jong 
- ze was nog maar 44 jaar - maar 
haar naam leeft voort. In New York 
is een straat naar haar vernoemd 
en in Lagos staat een monument 
ter nagedachtenis aan haar. Het 
gaat er niet om hoe láng je leeft, 
maar hoe góed je leeft. Je inzetten 
voor een betere samenleving, dát is 
het belangrijkst.” 
Het staken van haar eigen 
strijd voor vrouwenrechten 
en democratie is nooit een 
optie geweest voor Abiola. “De 
militairen vermoordden mijn 
moeder omdat ze geen lastige 
pottenkijkers wilden. Het ergste 
wat ik kon doen, was zwijgen. Dan 
zou het regime gewonnen hebben.” 

Eigenwaarde
Nigeriaanse vrouwen zouden 
een voorbeeld aan haar moeder 
moeten nemen, vindt Abiola. “Veel 
Nigeriaanse vrouwen trouwen 
om een andere reden dan liefde. 
Ze zijn uit op mannen met geld, 
macht en status. Ook omdat wij 
Nigerianen voor onze extended 
familie moeten zorgen. Het is 
begrijpelijk, maar ik vind de prijs 
te hoog. Je verliest je waardigheid, 
je eigenwaarde, ja, zelfs je 
gezondheid. Want je kunt hiv/aids 
oplopen, of een geslachtsziekte. Als 
je ervoor kiest te slapen met een 
rijke man alleen voor een beetje 
geld, helpt dat de samenleving 
niet. Dan blijft het zoals het is: 
een samenleving waar mannen de 
dienst uitmaken. Vrouwen moeten 
zich organiseren en onafhankelijk 
worden. Natuurlijk betalen we 
daarvoor een prijs. Maar dan 
verandert er wél iets.”
Méér vrouwen moeten de politiek 
in, vindt de Nigeriaanse activiste. 
Politiek is van oudsher het domein 
van mannen. Decennialang 

kende Nigeria politieke leiders 
die de maatschappij uitbuitten, 
die de opbrengsten van Nigeria’s 
natuurlijke (olie)bronnen in 
eigen zak staken, die mensen 
doodden en de mensenrechten 
niet respecteerden. “Nigeria heeft 
andere leiders nodig,” vindt Abiola. 
“Leiders die naar de mensen 
luisteren, die andere mensen 
sterker willen maken. Vrouwen 
zijn bij uitstek geschikt om dit type 
leiderrollen op zich te nemen. We 
hebben leiders nodig die dienend 
zijn. Vrouwen in Nigeria weten als 
geen ander hoe ze moeten dienen, 
zo worden zo opgevoed.” 
In de toekomst ambieert ze een rol 
in de Nigeriaanse politiek, maar de 
verkiezingen van volgend jaar laat 
ze nog even aan zich voorbijgaan. 
Ze heeft andere prioriteiten, 
zoals het verder opbouwen en 
versterken van haar vrouwen-
rechtenorganisatie KIND. Privé 
staan er ook drukke tijden aan te 
komen. Abiola is zwanger van haar 
Engelse echtgenoot Nick, een EU-
diplomaat die ze in Brussel leerde 
kennen en met wie ze vorig jaar is 
getrouwd. “Ik geloof dat er voor 
alles een tijd is. Ik wil nu zorgen 
dat mijn huwelijk sterk is, en dat 
deze kleine man (streelt liefkozend 
over haar buik) in de toekomst een 
broertje of zusje krijgt.” 

Betrokkenheid
‘Love of self, and love of others’, dat 
is wat ze haar kind wil meegeven. 
“Ik wil niet dat mijn zoontje denkt 
dat alles om hem draait. Hij moet 
humble zijn en anderen helpen. 
Dat brengt vreugde. Zeker in de 
materialistische wereld waarin 
we leven, waarin alles om geld 
draait. Dat is leeg, en ik wil niet 
dat mijn kind leeg is. Mensen 
zoals Moeder Theresa stierven met 
niks, en tegelijkertijd met alles. Ik 
wil dat mijn kind betrokken is bij 
anderen. Dan zal hij altijd tevreden 
zijn in en met zijn leven.”

Hafsat Abiola


