
Een plek, een provincie, een land waar vrouwen willen wonen 

In de indrukwekkende Statenzaal in het Provinciehuis Utrecht werd op 10 december de landelijke 

campagne Orange the World 2022 afgesloten. Er waren 160 bezoekers, waaronder een zestal 

wethouders van gemeenten in de Provincie. Voorafgaand aan het officiële deel was er een inloop 

waarbij brieven geschreven werden voor Amnesty International – voor deze gelegenheid werd er 

geschreven voor vrouwen en meisjes die slachtoffer waren van geweld. De bijeenkomst startte met 

het vertonen van deze video met visueel overzicht van de campagne Orange the World 2022. 

 

De sprekers brachten hun grote betrokkenheid bij het onderwerp naar voren. Rob van Muilekom, 

Gedeputeerde Sociale Agenda van de Provincie Utrecht, benadrukte dat de Provincie Utrecht een 

veilige plek wil zijn voor iedereen maar dan ook echt iedereen. Burgemeester Sharon Dijksma 

verwoordde via het scherm hoezeer zij belang hecht aan het stoppen van geweld tegen vrouwen. De 

betrokkenheid van beide sprekers bij het onderwerp was voelbaar en hoorbaar. Bekijk Sharons 

speech Hier. 

 

https://youtu.be/rUeMcdyGwuY
https://youtu.be/c82MNtRAdQM


 

Er werd op de campagne teruggeblikt, onder meer door drie scholieren van de Werkplaats in Bilthoven - zij 

vertelden hoe zij met hun klas een eigen campagne gestart zijn tegen geweld tegen vrouwen en meisjes.  

Božica Simeunović, voorzitster van de YWCA, vertelde over de Orange the World wandeling die op 2 december 

plaats gevonden had in Utrecht, waar wandelaars op hun route vrouwen tegenkwamen die vertelden over hun 

ervaringen met geweld en onveiligheid en de steun die zij hadden ervaren van medestanders.  

Celina Jadoenath, die op 24 november te zien was in een talkshow van de Hogeschool Utrecht, vertelde over de 

hartverwarmende rol die haar moeder had gespeeld bij de vlucht uit de levensbedreigende relatie.  

 

Aan  het woord kwam ook Ellen Boverman, Politiecommissaris Politie Midden-Nederland, met een 

indringend betoog over de noodzaak om met hulpverleners samen te werken. Zij gaf het voorbeeld 

van een 6-jarig meisje dat de politie had weten te bellen toen haar vader bijzonder agressief was 

tegen haar moeder. Zij vertelde over de angst in de ogen van de aanwezige kinderen. De politie 

maakt een inschatting of iemand veilig is en kan de burgemeester om een tijdelijk huisverbod vragen 

zodat de situatie kan kalmeren en de hulpverlening een plan van aanpak kan maken. Een kwart van 

stalkend gedrag gaat gepaard met geweld. Het afgelopen jaar kreeg de politie Midden Nederland 

84.000 registraties van geweld in huis en elke 6 minuten een melding van kindermishandeling. Een 

paar dagen na een melding gaat een wijkagent nog even poolshoogte nemen. Uit haar bijdrage sprak 

een oprechte betrokkenheid en behoefte om het probleem op een menselijke manier snel en 

efficiënt aan te kunnen pakken.  



 

Mariëtte Hamer, Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld,  

vertelde over haar opdracht advies te geven over beleid ten aanzien van grensoverschrijdend 

seksueel gedrag en haar wens om het gesprek hierover aan te jagen en tot cultuurverandering te 

komen.  Zij gaf aan dat Nederland het eerste land in de wereld is die een commissaris aanstelt met 

de opdracht grensoverschrijdend seksueel gedrag en seksueel geweld tegen te gaan. Hamer geeft 

aan dat onder het geweld en de intimidatie tegen vrouwen en meisjes diepgewortelde gedachten 

schuil gaan over hoe je met vrouwen of met niet stereotype genders om zou mogen gaan. En dat 

daardoor seksueel overschrijdend gedrag en seksueel geweld sterk verankerd zijn in onze cultuur. 

Dat verander je niet zomaar; het vraagt erom dat de hele keten aangepakt wordt waar stereotype 

ideeën over gender ontstaan: onderwijs, zorg, hulpverlening, bedrijfsleven en overheid. Er moet een 

dialoog op gang komen in alle lagen van de samenleving waarbij de focus komt te liggen op 

preventie. Hamer noemt het een grote uitdaging die zij graag aanneemt. Zij is gestart met het 



publiceren van een impactdocument – dit moet niet gezien worden als een resultaat maar een 

vetrekpunt of 0- meting. Hamer citeerde tot besluit de eerste regel van een gedicht van Joke Smit, 

bekend feministe in de zestiger jaren: ‘Er is een land waar vrouwen willen wonen’. Hamer: “Dat is 

voor ons de grote uitdaging: we moeten een land worden waar vrouwen willen wonen.” 

  

 

Het programma was interactief, afwisselend en dynamisch. Het publiek reflecteerde op gezette 

momenten over vragen als: Wat maakt jouw wereld veilig? Wat heb je meegemaakt als 

medestander? Hoe heb je gehandeld of niet? Karin Elich vertelde het verhaal van Catharina van 

Alexandrië, een moedige vrouw uit het verleden waar veel gebouwen en straten in Utrecht naar 

vernoemd zijn, die uiteindelijk trouw aan zichzelf met de dood moest bekopen en zoals zoveel van de 

vrouwen in die tijd, berecht werd als heks. Voor het eerst in de geschiedenis van de Statenzaal n het 

Provinciekantoor werd daarna uitbundig gedanst, waarbij het dansen symbool stond voor ruimte 

nemen en trouw zijn aan jezelf.  

 

https://www.rcgog.nl/publicaties/publicaties/2022/12/06/impactoverzicht-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-en-seksueel-geweld


 

UN Women directeur Marije Cornelissen vertelde dat de pledge ‘Ik ben #medestander’ bijna 6000 

keer getekend was en moedigde de zaal aan deze ook te ondertekenen om nog over de 6000 heen te 

komen. Dat is gelukt: de teller stond na die dag op 6130 ondertekenaars. 

Het evenement werd theatraal afgesloten met een bijdrage van rapper Duimalot, die zijn schaamte 

en verontwaardiging luidkeels de zaal in slingerde. Bekijk de video van Duimalot hier. 

 

https://youtu.be/3g29vVPbv78


 

Gedurende de hele bijeenkomst werden wij bij de hand genomen door Anarchien van Heemstra, 

zichzelf noemend: OranjeDraadSpinster. Zij verbond de verhalen aan elkaar en belichtte de rode – of 

in dit geval oranje draad voor de aanwezigen. De meeste indruk maakten toch wel de verhalen van 

de aanwezige volwassen vrouwen die de impact van geweld persoonlijk hadden ervaren, en het 

belang van steun uit de omgeving waarover zij vertelden. Deze verhalen verspreiden zal tot een 

steeds grotere impact kunnen leiden die voor een cultuurverandering nodig is.  

 

 

 

De campagne Orange the World wordt jaarlijks gecoördineerd door UN Women Nederland, Zonta 

Nederland en de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao. Steeds meer 

ambassadeurs en samenwerkingspartners sluiten zich aan om het thema kracht bij te zetten. Dit jaar 

sloten ook YWCA Nederland, VVAO Nederland, Inner Wheel Nederland en Emancipator aan bij de 

landelijke organisatie. Zie hier de overzichtsfilm van de campagne 2022: https://youtu.be/rUeMcdyGwuY 

 

Het evenement op 10 december werd gehost door de Provincie Utrecht, georganiseerd door Zonta, 

Un Women, Soroptimistclubs in de regio, YWCA en VVAO en mede mogelijk gemaakt door sponsoring 

en subsidie van de gemeente Utrecht. Onze hartelijke dank gaat uit naar de Provincie Utrecht en naar 

ieder ander die inhoudelijk, energetisch of geldelijk heeft bijgedragen aan het evenement. 
 

https://youtu.be/rUeMcdyGwuY
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