
   
 

 

8 maart 2013 – Internationale Vrouwendag 

 

Kirsten van den Hul 

Viva la shevolution! 

 

“Waarom vieren we eigenlijk nog steeds 

Internationale Vrouwendag?” vragen 

mensen mij wel eens. “Alsof het wat 

uitmaakt. Wat schieten we er nou helemaal 

mee op?” 

Ik moet dan altijd denken aan mijn oma van bijna 94. Want mijn oma, die haar 

school niet kon afmaken, heeft haar dochters en kleindochters zien afstuderen, haar 

zoon zien trouwen met een man en algemeen kiesrecht, iets waarvan haar moeder 

alleen maar kon dromen, is inmiddels de gewoonste zaak van de wereld. In twee 

generaties tijd hebben we veel bereikt. Voor mij is Internationale Vrouwendag een 

dag om stil te staan bij die vooruitgang. Omdat we het waard zijn. 

Natuurlijk is er nog genoeg werk aan de winkel. Dat vindt ook mijn oma. Gelijke 

beloning, meer vrouwen aan de top en in beeld, een betere verdeling tussen arbeid 

en zorg, om maar wat te noemen. 

 

Ik vergelijk onze samenleving wel eens met een voetbalveld. Op dit moment spelen 

wij een belangrijke wedstrijd met een team van elf linksbenige spitsen. En je hoeft 

geen voetbalkenner te zijn om te snappen dat dat misschien niet de beste strategie 

is. 

De vraagstukken van vandaag vragen namelijk om inclusieve oplossingen. 

Oplossingen om te zorgen dat iedereen meedoet, en dat iedereen, ongeacht 

geslacht, afkomst, geloof, seksuele voorkeur of sociaal-economische positie, de kans 

krijgt zijn of haar talent optimaal te benutten en volledig te participeren in de 

samenleving. Niet omdat het moet, maar omdat het werkt. 

Toen ik twee jaar geleden als Vrouwenvertegenwoordiger de VN mocht toespreken 

werd de Algemene Vergadering voor het eerst in de geschiedenis geopend door een 

vrouw: Dilma Roussef, de eerste vrouwelijke president van Brazilie. “Dit wordt de 

eeuw van de vrouw”, zei ze toen. Het begint er inderdaad op te lijken. Nog nooit 

eerder studeerden zoveel meisjes wereldwijd, steeds meer vrouwen timmeren aan 



   
 

 

de weg als ondernemer, en in steeds meer landen laten vrouwen hun stem horen in 

de politiek. Misschien krijgen hun kleindochters ooit ook de vraag waarom we nog 

steeds Internationale Vrouwendag vieren. “Omdat we het waard zijn”, hoop ik dat ze 

dan zeggen. Viva la shevolution! 

Kirsten van den Hul 

Change Agent 
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