
 
Dag  Zuhal, 

 

Proficiat met je rapport. Je gaat naar het eerste middelbaar nu. Niet naar snit &naad, technische 

of die andere richtingen die het PMS je wou aansmeren. Je gaat Latijnse doen. Daar heeft die 

ene leerkracht voor gezorgd. Die lieve man die je rapport van de lagere school goed heeft 

bekeken en aan mama zei: “Die kan dat. Je moet ze dat gewoon laten doen. Kom ik ga ze mee 

inschrijven.” Ik weet perfect hoe trots je je voelt nu. Ik voel het ook nog. Geniet ervan.  

 

En bedank ze af en toe: die ene fantastische leerkracht die resoluut voor je koos, de lieve 

buurvrouw die jouw huiswerk nakijkt of de mevrouw in de bibliotheek die boeken voor je kiest. 

Je hebt geluk gehad en dat heb je nog. Misschien besef je dat nog niet helemaal, maar het is 

wel zo. Wacht maar tot je de verhalen hoort van klasgenootjes die niet dezelfde kansen hebben 

gekregen. Je hebt geluk met een vader die de afkeurende blikken uit zijn gemeenschap 

negeert wanneer ‘ze’ horen dat zijn dochter gaat studeren. Geluk met een moeder die ervan 

overtuigd is dat vrouwen op eigen benen moeten kunnen staan in plaats van afhankelijk te zijn 

van een man. Geluk met de moed van mensen in je omgeving die wél in je geloofden en bleven 

duwen tot je er zelf in geloofde.  

 

We gaan het zo stilaan overnemen, Zuhal. We kunnen niet op dat geluk blijven teren. We gaan 

dat geluk nu zelf moeten beginnen maken. De volgende keer gaan we zelf op onze strepen 

staan als we iets willen. En dat je toch nog anders behandeld wordt dan je broers? Dat gaan 

we gewoon niet pikken. Van niemand. We gaan van ons afbijten. Temperament kweken. 

(Geloof me, dat ‘temperament’, daar ga je nog veel op afgerekend worden). Jij denkt vandaag 

dat Latijn doen het toppunt van de wereld is, maar het is het begin. We gaan op kot! We gaan 

het verknoeien, maar het wordt wel een memorabel jaar. Dat beloof ik je. Trouwens, daar 

hebben ze tweede zit voor uitgevonden.  

 

En als het goed is, gaan we straks niet alleen voor onszelf opkomen. Dan gaan we opkomen 

voor anderen. Meisjes zoals jij er nu eentje bent. Wij gaan de leerkracht worden die zegt dat 

ze Latijn moet doen. Of snit en naad. Als zij daar zin in heeft. Wij gaan de macho op zijn plaats 

zetten die vrouwen tweederangs vindt. Dat zijn we ze verplicht. 

 

Oh ja, mag ik niet vergeten. Die mannen waar je zo bang van bent. Die je ‘hand in hand’ willen 

terugsturen naar Turkije? Die zullen er over dertig jaar nog zijn. En ze zullen nog altijd lelijk 

doen en nonsens vertellen. Maar weet je wat? Van dicht zijn ze zo gevaarlijk niet. Niks om bang 

van te zijn. Onthoud dat, tot je het zelf merkt. 

 

We horen mekaar, 

Zuhal Demir 

 
 
 



 
 
 
 

"Als ik groot ben, word ik politicus" is een initiatief van Plan International België in het kader 

van de Internationale Vrouwendag. Voor meer informatie en om de brieven van alle 

deelnemers te lezen, bezoek onze website: https://www.planinternational.be/nl/politieke-

participatie-van-meisjes 

 

Aandacht : De opinies zoals uitgesproken in deze brieven zijn afkomstig van de auteurs van de 

brieven, ze komen niet noodzakelijk overeen met de opinie van Plan International België. 

 
 


