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Formatie ÏEn eerste
Tocheven
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Ter inspiratie : kabinet van 27 wouwen

BeatriXin
formatie
Van onze verslaggevers

Jan Hoedeman, Remco Meijer
DEN HAAG In de kabinetsforrnatie nieuwe stiil, waarin de ïweede
Kamer de regie heeft; dook donderdag plotseling een oude be
kende op: koningin Beatrix. Het
staatshoofd, dat geen rol meer
zou hebben in de vorming van e€n

nieuw kabinet, werd door een onverwachte actie van Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg
(WD ) opeens onderwerp van de-

bat.

voorzitter legde
donderdagochtend op paleis Huis ten
Bosch een kennismakingsbezoek af
aan de koningin. Naafloop stuurde zij
een persbericht: "De voorzitter heeft
Hare Maiesteit de Koningin verzocht
om de informateurs Kamp en Bos te
ontvangen voor een kennismakingsDe net aangetreden

bezoek.'
In de Tweede Kamerveerden de frac-

tieleiders als door een wesp getroffen
uit hun stoel: hoezo, Henk Kamp en
Wouter Bós naar de koningin? Was
Kamp in de eerste fase van deÍormatie,
als verkenner, dan naar de koningin geweest? Nee, en om goede redenen:
sinds een.wijziging in maart van haar
eigen werkwijze is de Kamer opdrachtgever in de formatie, niet meer het
staatshoofd.
Even dreigde eenopstand.Van Miltenburg riep vpor uitleg's middags alle
fractievoorzitters bij zich en na ruim
drie kr,vartier lc,vam ze naar buiten om

uitte leggen wat

er mis was gegaan.

Ze had woensdai kennis gemaakt
met de informateurs en toen was de
mogeliikheid van een bezoek aan de
koningin ter sprake gekomen. Dein-

formateurs hadden daar geen bezwaar
tegen gemaalft.En aldus deed Van Miltenburg ten paleize haarvoorstel.

D66-leider Alexander Pechtold,
wienspartij leidend was in het forceren
van een nieuwe procedure, is teweden
met die uitkomst Van Miltenburg zal
voortaàn voorzichtiger ziin. Pechtold:
'We hebben vastgesteld dat hetverstan-

digeris bij nieuwe stappen steeds met
alle fractievoorzitters te overleggen.
Dathebben we nugeregeld. En hetbezoek zal louter een beleefdheidsbezoek
zijn, want het kan iriet zo zijn dat het
staatshoofd over meer informatie beschikdande Kamer.'
Vanmiddag vindt het beleefdheidsbezoek plaats.'over inhoud noch tijdspad van de formatie zal worden gesproken', is de afspraak

Het vrouwenkabinet van Women on Top: bovenste rij, van links af: Milieu: Anne Bliek-De Jong (VVD) en Annemieke Roosbeek (PVdA); Onderwiis: Marleen
Barth (PvdA) en Anouschka van Miltenbuig (VVD); Voli<sgezondheid: Pauline Meurs (PvdA) en Edith Schippers (WD); Verkeer en Waterstaat Miriam Siimons (WD;'en Francine Houben (PvdA). Midden: Defensie: Melanie Schultz van Haegen (WD) en Hester- Menninga (PvdA); Ontwikkelingssamenwerking:

Karen van dergen (WD) en Amma Asante (PvdA); Sociale Zaken: Jeanine Hennis Plasschaert (VVD) en Jetta Klijnsma (PvdA); Economische Zaken: Esther
Mirjam Sent (ÈvdA) en Marja Ruigrok (WD); Cultuur: Els van der Plas (PvdA) en Hester Alberdingk Thijm (VVD)j Onder:_V_eiligheid en Justitie: Ashley Tertouw lVVOl ei'r Vi4ám de BíécouÀ OV'D); Financiën: Barbara Baarsma (VVD) en Heleen Mees (VVD);koningin Beatrix; Algemene Zakenz Neelie Króes
(VVD); Binnenlandse Zaken: Mijntje Lrickerath-Rovers (VVD) en Guusje ter Horst (PvdA); Buitenlandse Zaken: Nebahat Albayrak (PvdA) en Renée Joneslllustratie Nanette Hoogslag
eos

1yVn).

:

contactenin de samenleving. Het
gaat er niet om dat wouwen het

Van onze verslaggever

Ron MeerhoÍ

beter doen dan mannen, maar dat
mannen en wouwen sámen betere besluiten nemen.tt

DEN HAAG De onderhandelingen
in de Stadhouderskamer over een
nieuw kabinet van WD en PvdA

verlopen niet goed; Ze kÍnnen
niet goed verlopen, want kiik
maar wie er aan tafel zitten: de
WD'ers Maik Rutte.en Stef Blok,
PvdA'ers Diederik Samsom en f e
roen Diisselbloem plus de twee inforrnateurs Wouter Bos en Henk
Kamp. tZes mannent, verzucht
Sandra Rottenberg van stichting
Women on Top,'dat is per defi nitie

suboptimaal.'
'Het is allang bekend dat bii-

voorbeeld beursgenoteerde be
driiven met gemengde besturen

beterpresteren', zegt Rottenberg.
Vrouwen hebben andere instincten, een andere intuïtie, een weidser specb:um, andere netwerken,
ze hebben meer en andersoortige

.

Had Samsom zijn nummer twee
op de PvdA-lijst, fetta Kliinsma, of

zijn nummer vierïhnia f adnanan-

sing, moeten verkiezen boven ziin
nummerviif, f eroen Diisselbloem? Rottenberg:'Natuurliik!'
Had Rutte ziin nummer twee,
Edith Schippers, moeten meene
men in plaats van ziin nummer

drie, Blok?'Uiteraard.'
'ïer inspiratie en aanmoediging' maakte Women on Top alvast een compleet wouwtliike kabinetsploeg bekend; alleen Melànie Schultz en Edith Schippers,
beiden WD, keren terug in dat kabinet, andere bekenden van het
Binnenhof ziin |eanine HennisPlasschaert (WD) en f etta
Kliinsma (PvdA) op Sociale Zaken

en Marleen Barth (PvdA) en
Anouchka van Miltenburg (WD )
op Onderwiis. Guusie ter Horst en
Nèbahat ÁIbayrak (beiden PvdA)
komen terug van weggeweest.
AIle anderen komen van buiten.
Premier is huidig eurocommissa-

ris Neelie Iftoes (WD} tevens be
schermwouwe van Women on
Top. Rottenberg acht ook haar me

debestuursledeqHeleen Mees en
Miriam de Blécourt ministeriabel.
Mees is econoom en iurist, geeft les
in NewYork en schriift een column
in het FÍnanci eele D agblad. De Blê
court is advocate en bestuurslid
bii een àdvocatenkantoor.
Rottenberg wiist op een paar andere riizende sterren. Miriam Siimons, directielid bii deAItlWB en

schap op toen deWD met de PW
in zee ging. Denk je dat het partiibestuur ooit contact zocht? Nee,
dus. Zó slordig springeu die partiien nou met hun talent om.'
Dat iemand getipt wordt door
Women on lbp is overigens geen
garantie voor succes, wijst het verleden uit. In zooT belandden fac-

queline Cramer (PvdA) enTineke
Huizinga (CU) in het vrouwenkabinet.'Huizinga zal geen enkele

moeite hebben met Defensie',
schreef Rottenberg toen. Dat werd
Verkeer en Waterstaat. Cramer
ging naar VROM. Huizinga en Cra-

merwisten geen succes te maken
van hun kabinetsposten.
'Ze

werden extra hard beoor-

deeld omdat ze vrouwen ziin.

ouddirecteur van uitzendbureau
Content, is'een ontzettend leuk

Vrouwen worden als soort meteen
afgeschreven', zegt Rottenberg,

mens'. Of Karen van Bergen. Voormalig bestuurslid van de WD in

Iterwijl erookgen-oegmannen
doorde mand ziin gevallen, daar

Amsterdam. Zegde haar lidmaat-

hoorie niemand meer over.'

Advertentie

ln Syrië hebben 2,5 miljoen mensen
dringend hulp nodig. Kinderen worden
gemarteld, vermoord en voor het
leven getekend. Save the Children
helpt deze kinderen, maar we hebben
uw hulp keihard nodig.
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