
Verslag Politieke Vrouwen Event 2021
Woensdag 24 november, live online

Het Politieke Vrouwen Event is hét jaarlijkse event voor vrouwen met interesse in politiek en bestuur
en vond dit jaar voor het derde jaar op rij plaats. Het programma was hybride: sprekers waren live
aanwezig in de studio van Atria, het publiek keek live mee en stelde vragen via de Zoomverbinding. In
dit verslag lees je over de inhoud en hoogtepunten van de avond. Onderaan dit verslag staan de link
naar de keynote speech en het panel, die beiden online terug te kijken zijn.

Ontmoeting, inspiratie en ondersteuning
De avond lag in handen van host Hasna El Maroudi. Samen met Ellen van Doorne, directeur
Democratie en Bestuur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heette zij
het publiek welkom. “Meer vrouwen in de politiek gaat om vernieuwing, representatie en diversiteit”,
aldus Van Doorne. “Gelukkig gaat het steeds beter met gelijke vertegenwoordiging, maar we zijn er
nog niet. Daarom is het belangrijk om elkaar te blijven ontmoeten, inspireren en ondersteunen.” Deze
thema's vormen de leidraad van de avond.

“If you can see it, you can be it”
Het eerste programmaonderdeel is een panelgesprek met Tanja Jadnanansing, oud-Kamerlid (PvdA)
en huidig Stadsdeelvoorzitter Amsterdam Zuidoost, en Milica Marinkov, fractievertegenwoordiger
van Lokaal Apeldoorn. Samen gingen zij in gesprek over hun drijfveren, werk en rolmodellen.

Hoe raakten zij politiek actief? Jadnanansing vertelt: “Ik was een jaar of 27, en vice-voorzitter van de
rechtswinkel voor migranten, dat bedreigd werd met sluiting.” Om dit tegen te houden, raakt ze
verzeild met de gemeente Amsterdam waar PvdA politica Anne Marie Hoogland haar zei dat ze
politiek talent had. Dit inspireerde Jadnanansing om zich te oriënteren bij verschillende partijen. Al
snel kwam ze tot de conclusie dat ze de PvdA “de minst slechte partij” vond. Met het maken van een
partijkeuze is het dan ook belangrijk om te onthouden dat “bij partijen als zodanig altijd leuke en
minder leuke mensen zitten”. Geen enkele partij kan of hoeft volledig aan te sluiten bij jouw
persoonlijke idealen, zolang je je welkom voelt.

Marinkov deelt eerlijk dat ze de afgelopen decennia het vertrouwen in de politiek was kwijtgeraakt.
“Er was iedere keer een nieuwe regering, nieuwe regels, het Kwartje van Kok. (...) Toen ben ik een
hele tijd niet politiek actief geweest. Toch overheerste op een gegegeven moment het gevoel: als je
iets wilt veranderen moet je zélf je mouwen opstropen.”

Waarom zijn rolmodellen essentieel in dit proces? Jadnanansing onderschrijft het belang van mensen
zien die op jou lijken, waardoor je je gesterkt voelt om zelf ook politiek actief te worden. “If you can
see it, you can be it.” Hierbij hoef je niet alleen maar naar de nationale politiek te kijken, want juist de
lokale politiek kan heel mooi werk zijn. “Je bent zo dichtbij, je kunt meteen iets voor de mensen
doen.”

Samen word je beter
Een politiek rolmodel van Marinkov was Indira Gandhi, de eerste vrouwelijke minister-president van
India. Jadnanansing is dankbaar voor Agnes Samuel, die politieke cursussen organiseerde met
interessante sprekers zoals Laetitia Griffith en Khadija Arib. Tijdens deze cursussen hielpen vrouwen
elkaar op een partij overstijgende manier. Hun toegankelijkheid en warmte werkte inspirerend.

https://historiek.net/het-kwartje-van-kok-1991/121641/


Via de chat kwamen vele vragen binnen, zoals: hoe verdeel je je tijd als lokaal politica, waarbij je
vaak nog een andere baan hebt? Jadnanansing - die fulltime werkt als Stadsdeelvoorzitter - kon
vertellen dat haar dagen lang zijn, soms wel van 08.00 tot 21.00 uur. Toch ervaart ze dit niet zo:
“Het geeft zoveel energie dat het niet voelt als heel hard werken.” De behaalde resultaten stimuleren
Jadnanansing dan ook om deze dagen te maken. Marinkov antwoordt bevestigend: “Je moet passie
hebben voor de politiek. Dan zijn de uren die je ervoor vrij maakt, uren die je intrinsiek besteedt.”

Een andere kijker vraagt naar de ervaringen van de gasten met seksisme in de politiek. Marinkov: “In
Apeldoorn wordt respectvol met elkaar omgegaan. We hebben allerlei trainingen en coaching, het is
heel mooi dat de griffie dit organiseert.” Jadnanansing heeft helaas wel gekampt met seksisme,
discriminatie en racisme. “Dat heeft mij toen enorm gegriefd. Dat ik in de Tweede Kamer mijn
maidenspeech deed, dat had ik verdomd goed voorbereid. Ik had me heel mooi aangekleed, mijn haar
was mooi geföhnd en alles was prachtig. Mijn speech was inhoudelijk ijzersterk. Maar op social
media ging het alleen over mijn Surinaamse accent. Het ging ook heel vaak over mijn uiterlijk.”
Gevraagd naar tips, antwoordt zij dat het niet altijd even makkelijk om dit naast je neer te leggen. Wat
kan helpen is een supportnetwerk van andere vrouwen om je heen verzamelen, met wie je moeilijke
en mooie momenten kan delen.

Marinkov sluit af met de inspirerende woorden: “Wees jezelf, wees niet bang. Als je de wereld wilt
veranderen is het belangrijk dat je die stap zet. Je kunt niet altijd maar op een ander wachten.”
Jadnanansing vult aan: “Als jij stevig in je schoenen staat, kan niemand je omver blazen.”

Spoken word
Rachel Rumai Diaz verzorgde het intermezzo met spoken word: een eerbetoon aan feministische
rolmodellen uit de Nederlandse politieke geschiedenis. Een kort fragment uit haar voordracht:

We hebben meer vrouwen nodig
Meer politieke rolmodellen
Meer vrouwen om minder te hoeven uitleggen
Meer vrouwen voor betere besluitvorming
We hebben vrouwen nodig om te daar te komen waar
ze ons niet durven uit te nodigen

Dus vergeet niet om ze een stem te geven
En jezelf te laten horen

“We komen van ver, maar zijn er nog niet”
Kathleen Ferrier verzorgde de keynote speech van dit jaar. Ferrier was tien jaar Kamerlid voor het
CDA en is voorzitter van de Nederlandse UNESCO Commissie. Tevens is ze de dochter van de eerste
president van Suriname, Johan Ferrier. Na haar tijd in de Tweede Kamer woonde en werkte ze vijf jaar
in Hong Kong. In Azië ervoer ze de kracht die ontstaat als vrouwen elkaar steunen en elkaars stem
versterken.

In de start van haar speech stipt Ferrier het momentum van de avond aan; de
gemeenteraadsverkiezingen zijn in aantocht. “Ik hoop dat er heel veel vrouwen op de lijsten zullen
staan, waar heel veel mensen hun stem op zullen uitbrengen.” Ze duidt dat er op dit moment een roep
vanuit de samenleving is voor een nieuwe politieke cultuur, waarin de mens weer centraal komt te
staan. Nieuwe personen in de politiek die zich anders en kritisch op durven te stellen en niet in een
hokje passen, zorgen echter voor onzekerheid en angst bij machthebbers die de



status quo willen behouden. “Mensen zijn bang om hun positie, hun macht, hun controle te verliezen.”
Dat soort lieden hebben hun tijd echter gehad, aldus Ferrier. “Feminien leiderschap is in opkomst,
waarmee we op een kantelpunt staan.”

Er is moed voor nodig om de stap naar politiek te maken, want het politieke discours kan helaas
grimmig zijn. Ferrier moedigt daarom de kijkers aan: “Zet die stap. Weet dat je niet alleen bent.” In
gesprek met host Hasna El Maroudi gaat ze in op de staat van democratie nu; die vraagt om een
manier van politiek bedrijven die niet langer gebaseerd op angst en controle maar op verbinding en op
respect. “Onderwerpen als klimaat, migratie en de woningmarkt kun je niet in een bubbel oplossen.
We moeten over ons eigenbelang heen stappen, en samenwerken aan een betere wereld.”
Daarbij ziet Ferrier een duidelijk rol weggelegd voor vrouwelijk leiders: “Wij als vrouwen, als
feminiene leiders, kunnen andere waarden voorop stellen. Juist voor mensen een houvast bieden. En
ik zie ook hoe nodig dat is.”

Muziek
Na de inspirerende woorden van Ferrier verzorgt singer-songwriter Eva van Manen een muzikaal
intermezzo met nummers van haar album Politiek en Liefde. Dit is tevens de afsluiting van het eerste
deel van de avond; nadat het publiek heeft geluisterd naar de inspirerende sprekers en performers,
gaan zij zelf aan de slag in het netwerkdeel van het event.

Netwerksessies
Het laatste deel van de avond stond ontmoeting centraal. Deelnemers gingen in break-out rooms met
elkaar in gesprek. Er werden tips uitgewisseld hoe je het beste partijprogramma's kunt doorspitten om
een partijkeuze te maken, zoals: begin bij de conclusies, en waar je kunt achterhalen wat partijen
gestemd hebben bij moties, zoals via Instagram account 'Check je Stem'.

Tot slot wisselden de deelnemers met elkaar uit wat zij nodig hebben om verder te komen in hun
politieke loopbaan. Er werd advies gegeven over op tijd campagnevoeren in aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen, verder kijken dan je eigen vertrouwde netwerk, en het vermijden van
politiek vakjargon. Zo zei een van de deelnemers: “Dossierkennis is leuk, maar mensenkennis en in de
maatschappij staan zijn veel belangrijker.”

Hiermee liep de avond op zijn eind. We kijken terug op een inspirerende avond waar vrouwen van
vele verschillende leeftijden, achtergronden en politieke kleuren elkaar vonden in een gezamenlijke
missie om de politiek voor vrouwen meer toegankelijk te maken.

Terugkijken
Kijk het panel en de keynote speech hier terug.

Getipt tijdens het evenement
- De cursus Politiek Actief van ProDemos
- Het album Politiek en Liefde van Eva van Manen
- Instagram account Check je Stem
- Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Politieke Vrouwen

Politieke Vrouwen is het netwerk voor vrouwen in politiek en bestuur. Dit netwerk is een initiatief van
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en wordt beheerd door stichting Stem
op een Vrouw.

https://www.evavanmanen.nl/muziek
https://youtube.com/playlist?list=PLHjJRYDtEiR6GjpY-AaF6cPN5YeZ-tLYX
https://prodemos.nl/samenwerking/gemeenten/burgerparticipatie/cursus-politiek-actief-gemeenten-2/
http://evavanmanen.nl/muziek
https://www.instagram.com/checkjestem/
https://stemopeenvrouw.us15.list-manage.com/subscribe?u=dcaabbde3dc302b2c773f32b8&id=39417971ef

