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Haarlem
De Ribbius Peletier-penning voor politieke vrouw van het jaar 2021 gaat dit jaar naar de
Noord-Hollandse politica Sylvana Simons. Dit is vrijdag 5 maart door de jury bekendgemaakt.
Sylvana Simons was gemeenteraadslid in Amsterdam en ze heeft de partij BIJ1 opgericht.
Juryvoorzitter Sybilla Dekker: “De jury is van oordeel dat Sylvana Simons een onderscheiding
verdient omdat zij een voorbeeld is voor de volgende generatie vrouwen en omdat zij zich
publiekelijk uitspreekt over de combinatie van seksisme en racisme en zo sociale
onveiligheid in de politiek bespreekbaar maakt. De bewustwording waar zij aan bijdraagt is
belangrijk. Want de verharding van het politieke debat die we de afgelopen jaren zien, kan
vrouwen afschrikken om deel te nemen aan de politiek.”
39 kandidaten
Iedereen kon een Noord-Hollandse kandidaat aanmelden voor de Ribbius Peletier-penning.
De jury is op zoek gegaan naar een vrouw die deze onderscheiding verdient vanwege haar
inzet voor meer vrouwen in de politiek of omdat zij als politica een inspirerend voorbeeld is
voor anderen. De jury heeft een keuze gemaakt uit de 39 kandidaten die aangemeld zijn.
Jury Ribbius Peletier-penning
De jury bestond uit voorzitter en voormalig minister Sybilla M. Dekker, Rina van Rooij (oudStatenlid), Manja van der Weit (Winnaar Ribbius Peletier-penning 2020), Elske Doets
(Zakenvrouw van het jaar 2017) en dr. Liza Mügge (Hoofddocent politicologie Universiteit
van Amsterdam).

De Provinciale Staten van Noord-Holland vernoemden deze onderscheiding, die in 2019 is
ingesteld vanwege 100 jaar vrouwenkiesrecht, naar Ribbius Peletier.
Ribbius Peletier is de eerste vrouwelijke gedeputeerde Noord-Holland.
In 1946 kreeg Noord-Holland haar eerste vrouwelijke gedeputeerde: Mr. A.E. (Liesbeth)
Ribbius Peletier. Een energieke, besluitvaardige vrouw met grote overtuigingskracht, meer
bestuurder dan politica. Ze was haar hele leven betrokken bij vrouwenemancipatie en
vrouwenrechten.
In 1932 richtte ze in Bennekom het vormingscentrum De Born voor arbeidersvrouwen op,
dat ze grotendeels zelf financierde. Ze was lid van de Verenigde Naties-commissie over de
rechtspositie van de vrouw. In 1956 hield ze als VN-vrouwenvertegenwoordiger een speech

voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN). In april 1958 werd ze het
eerste vrouwelijk lid van de Raad van State. Mevrouw Ribbius Peletier overleed op 30
september 1989.

Zojuist ontving de Noord-Hollandse politica Sylvana Simons uit handen van juryvoorzitter Sybilla
Dekker de Ribbius Peletier-penning.

