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Zweven noemen ze het, maar soms voelt het
meer als verzuipen. Vol goede moed begin ik,
met de verkiezingen voor de deur, met oriënte-
ren. Een kieswijzer zorgt steevast voor opge-
trokken wenkbrauwen, ik lees wat extra’s en ik
bedenk voor mezelf wat ik belangrijk vind. Maar
al snel wordt die zo vliegende start aarzelender.
De schreeuwende koppen nemen toe, politici
gaan het spel spelen en ik verdrink in informa-
tie. Met als resultaat een rood hokje, vertwijfeld
ingekrast.

De politiek en de kiezer leven langs elkaar
heen. Een beetje zoals in een verstandshuwe-
lijk, zegt Annemarie Renes-van Asselen van de
Women development boutique, die samen met
Het Parool, op de redactie, De Vrouwelijke Stem
organiseert. Afstand tot de politiek is iets wat
veel van de – hoogopgeleide – vrouwen hier her-
kennen, daarom schuiven zij vanavond aan bij
Sophie Hermans (VVD, nummer 16), Kirsten
van den Hul (PvdA, 8) en Marijn Bosman, D66-
raadslid in Amsterdam, voor een goed gesprek;
een eerste stap naar verbinding. Relatiethera-
pie, dus. 

Ver plassen
Waar gaat het mis? Iemand noemt de politiek
zoals twee vechtende jongetjes op het school-
plein, waarbij niemand meer precies weet hoe
de ruzie ooit begonnen is. Termen als gekonkel
en ver plassen vallen en bij het woord wantrou-
wen wordt geknikt. Er wordt naar elkaar geluis-
terd en tegelijk geen blad voor de mond geno-

men – zoals dat misschien wel hoort bij een ste-
vige sessie relatietherapie.

Heeft de ene politica in het begin nog wat meer
moeite met vrijuit spreken, allemaal lijken ze
‘dat politieke gelul’ wat te laten varen en worden
ze persoonlijker. “Bij zo veel vragen ben je snel
geneigd om vanuit je ratio te antwoorden,” zegt
Hermans. “Maar om wat te bereiken moet je
toch meer naar die laag eronder. Vertellen: dit is
waarom ik het doe, kan verbinding brengen.”

Daarnaast wordt gewezen op de dominante
mannelijke aanpak in de politiek – die veel van
de vrouwen herkennen van het bedrijfsleven:
resultaatgericht met kennis als basis, in plaats

van duurzaamheid en verbinding, waar vrou-
wen vaak goed in zijn. “Dat voortdurende bek-
vechten wekt weinig vertrouwen, liever zie ik
een gesprek,” zegt een van hen.

Niet zo onbenaderbaar
Ook Hermans ziet graag meer vrouwen in de po-
litiek: “Verbinding is ook meer luisteren en de
tijd nemen om elkaar te begrijpen. Iets waar
vrouwen misschien wel een verschil kunnen
maken.” Dus strategisch stemmen op een
vrouw? Daar is ze geen voorstander van: “Ik
denk dat je beter kunt stemmen op iemand bij
wie je een goed gevoel hebt, ongeacht of dat een
man of een vrouw is.” 

Aan het einde van de avond weet ik nog niet op
wie ik moet stemmen, maar oké, met één sessie
therapie ben je nog niet gelukkig getrouwd.
“Verdiep je in het partijprogramma,” zegt Van
den Hul. “Kijk welke thema’s je belangrijk vindt
en ga gewoon eens met wat politici praten. Die
zijn niet zo onbenaderbaar als mensen denken.”

Misschien is een eerste stap richting de poli-
tiek wel zo simpel. Als je goed kijkt en luistert,
zijn het net echte mensen. En dat partij -
programma? Daar heb ik nog wel even voor.

‘VVD heeft het initiatief tot nog toe stevig in handen’
“Mark Rutte heeft van alle kanten kri-
tiek gekregen op zijn advertentie in
de kranten, maar met het oog op de
campagne was het een goede en slim-
me zet. Het was een opvallende actie
waar iedereen wel iets van moest vin-
den. Zo dwong hij zijn tegenstanders
te reageren op zijn verhaal. En elke
keer dat dat gebeurde, werd de bood-
schap herhaald.”

“De VVD heeft het initiatief tot nog
toe stevig in handen in de campagne.
Rutte is voortdurend aan de bal en
dwingt de andere partijen in zijn sta-

dion te spelen in een tot nog toe ove-
rigens zeer matte campagne. Je
merkt dat de concurrentie er niet
echt in slaagt de bal af te pakken. Ik
zie veel flatliners. Het RTL-debat had
de lancering kunnen en moeten wor-
den van PvdA en GroenLinks, maar
dat gaat nu ook al niet door.”

“Ik zet mijn vraagtekens bij de keu-
ze van Geert Wilders om zich zo na-
drukkelijk met Donald Trump te ver-
binden. Het is elke keer weer:
Amerika heeft het goede voorbeeld
gegeven, nu zijn wij aan de beurt. De

consequentie is dat alle strapatsen
die Trump de komende weken nog
maakt, ook op Wilders zullen afstra-
len. Gematigdere kiezers zullen zich

afvragen: is dit nu wat hij wil?”
“Het probleem van Wilders is dat hij

die kiezers met name bij de VVD
moet zien weg te halen om echt groot

te worden. Dat is lastig voor een poli-
ticus die zijn hele campagne via de
media voert. Om de aandacht te blij-
ven trekken, zal hij steeds met iets
nieuws moeten komen, iets wat nog
een stapje verder gaat.”

“Veel speelruimte heeft hij daar-
door niet. Met elke nuancering loopt
hij het risico dat twijfelende PVV-kie-
zers naar de VVD overstappen. De
VVD heeft die route voor hem afge-
sneden, en ook dat hebben ze heel
behendig gedaan.” 
Patrick Meershoek

De campagne  Vrouwelijke kiezers ontmoeten vrouwelijke politici

Klaar met het
politieke gelul

‘Stem op iemand bij wie 
je een goed gevoel hebt, 
of dat nu een man of 
een vrouw is’

Om de afstand tot de politiek kleiner te
maken schoven vrouwen gisteravond tijdens
De Vrouwelijke Stem op de redactie van 
Het Parool aan bij drie vrouwelijke politici.
Maakt dat het kiezen ook makkelijker?

Wie doet het goed in de
campagne, en wie niet?
Deskundigen geven er hun
mening over. Vandaag:
adviseur politieke commu -
nicatie en strategie Kaj Leers. ‘De strapatsen die Trump

nog maakt, zullen ook op
Wilders afstralen’
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Alles over de Tweede Kamerverkie-
zingen → parool.nl/verkiezingen2017

‘Wij sluiten
niemand uit, dus
ook de PVV niet.
Dat is iets anders
dan alleen de PVV
uitsluiten’
Henk Krol (50Plus) in Trouw. 

GeenPeil, dat voor het eerst meedoet
aan de verkiezingen, geeft zijn zend-
tijd voor politieke partijen weg aan
burgers die daarmee ‘iets leuks of
goeds’ willen doen. Daarvoor worden
de uitzendingen opgedeeld in clips
van 30 seconden. In totaal gaat het
om zes keer drie minuten gratis zend-
tijd. GeenPeil heeft geen politieke
standpunten, want die bepalen de
leden. Iedereen die dat wil, mag een
clip maken. Een jury, afkomstig uit de
media- en reclamewereld, beoordeelt
de inzendingen. GeenPeil looft een
beloning van 750 euro per clip uit,
maar dat wordt pas uitgekeerd als
GeenPeil minimaal een zetel haalt.

GeenPeil geeft
politieke zendtijd 
weg aan burgers

→ Partijen beloven meer geld voor
onderwijs. Vakbond AOb becijferde
wat nodig is: een kleine 6 miljard,
 onder meer voor hogere salarissen.
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