Rondzendbrief van 13 februari 2021, met reactie van Eba.

Vrouwelijke premiers in het Koninkrijk der Nederlanden ;
lijsttrekkersdebat met alleen vrouwen
Lijsttrekkersdebat
Zowaar een lijsttrekkersdebat met vier vrouwen, in Nederland is dat een absolute primeur.
Het was bij #ditisM op 9 februari. Deelname door Liliane Ploumen, Sigrid Kaag, Lilian
Marijnissen en Ester Ouwehand. In korte tijd kwam er veel over tafel

Verkiezingsspecial bij Pakhuis De Zwijger
Vijf weken lang wordt er op dinsdag en donderdag een speciale verkiezingsreeks
uitgezonden. Aan een aantal uitzendingen werken vrouwenorganisaties mee, zoals Kies voor
een vrouw, Women Inc, I'm speaking, Womens March, Lilith, Bureau Clara Wichmann, De
Bovengrondse en de Sociale Stad
In deze verkiezingsreeks ook aandacht voor de volgende vraag ….
'Wordt 2021 het jaar van de eerste vrouwelijke minister-president van Nederland?'
Het is een vraag die de laatste tijd veel gesteld wordt aan lijsttrekkers of ze ook minister
president willen worden.
Voor vrouwen is het best lastig om jezelf zo te presenteren. Ze zijn al de eerste vrouwelijke
lijsttrekker van een partij, en dan wordt je ook nog gevraagd om je ambitie aan te geven dat
je minister-president wilt worden, de eerste vrouwelijke premier van Nederland.
Maar ...... we hebben al zeven vrouwelijke premiers gehad, waarvan er nog twee in functie
zijn, namelijk op Aruba en Sint Maarten.
Hoe komt het dat we in Nederland zo weinig van deze minister-presidentes weten?

Vrouwelijke premiers in het Koninkrijk der Nederlanden
De Council of WomenWorld Leaders (Raad van vrouwelijke wereldleiders) is een netwerk
voor vrouwelijke (oud-)staatshoofden en regeringsleiders. Op de lijst van vrouwelijke
wereldleiders worden ook de Nederlandse Antillen als land genoemd, en drie van de vijf
vrouwen die in de Nederlandse Antillen premier waren.
Het zijn Maria Liberia-Peters, Suzanne Francisca Coromoto (ook wel Susanne of Suzy)
Camelia - Römer en Emily de Jongh-Elhage, alle drie waren ze langere of kortere tijd premier
van de Nederlandse Antillen.
De Raad is wereldwijd de enige organisatie, die gewijd is aan vrouwen in deze functies.
Geïnspireerd op het idee van Maria Liberia-Peters, richtten Vigdís Finnbogadóttir, Mary
Robinson en Laura Liswood de CWWL op in 1996 in Stockholm. Haar missie is het
mobiliseren van vrouwen op het hoogste niveau van wereldwijd leiderschap voor collectieve
actie in kwesties die van doorslaggevend belang zijn voor vrouwen. Via haar netwerk,
topbijeenkomsten en partnerschappen bevordert de Raad goed bestuur en gendergelijkheid
en vergroot zij de zichtbaarheid van vrouwen die een land besturen.

CWWL is verbonden aan de United Nations Foundation en zetelt in Washington D.C.
Lidmaatschap vindt plaats op basis van uitnodiging. Haar eerste bijeenkomst vond plaats in
1997 aan de Harvard-universiteit.
Lijst van vrouwelijke premiers wereldwijd.

Antillen
Maria Liberia-Peters (Willemstad, 20 mei 1941) was premier van de Nederlandse Antillen

van 1984 tot 1986 en van 1988 tot 1994, waarmee zij de eerste langstzittende vrouwelijke
premier in het Koninkrijk der Nederlanden was, namelijk zeven jaar.
Meer te lezen over haar via de Wikipedia, in de Volkskrant van 5 november 2019 en op de
website van CWWL

En nog vier vrouwen zijn korte tijd premier geweest, ook op de Antillen.
Het zijn Lucina Elena da Costa Gomez-Matheeuws, Suzanne Francisca Coromoto, Emily de
Jongh-Elhage.
Opvallend is dat ze allemaal eerst minister zijn geweest, en ook na het aftreden als premier
vaak weer minister worden of een andere hoge functie bekleden.
Lucina Elena da Costa Gomez-Matheeuws (Curaçao, 5 april 1929 – 7 januari 2017) was een
Antilliaans politica voor de Nationale Volkspartij (NVP).
Als minister van volksgezondheid, milieu, sociale zaken, jeugd, sport en cultuur stond zij aan de wieg
van een nieuwe huwelijkswet, die vrouwen het recht gaf om zelfstandig in de maatschappij te
functioneren.
Zij was in augustus 1977 korte tijd Minister president van de Nederlandse Antillen en de eerste
vrouw die deze functie bekleedde.
Lees meer over haar via de Wikipedia.

Suzanne Francisca Coromoto (ook wel
Susanne of Suzy) Camelia - Römer
(Willemstad, 4 januari 1959). Ze is
tweemaal premier van de Nederlandse
Antillen geweest, van nov-dec 1993 en
van 1998 tot 1999. Was lid van de Raad

van vrouwelijke wereldleiders.

Emily de Jongh-Elhage is de laatste premier
van de Nederlandse Antillen van 26 maart
2006 tot 10 oktober 2010.
Nadat haar partij de PAR de verkiezingen in
2006 won, is zij als minister-president
aangesteld om het proces van ontmanteling
van de Nederlandse Antillen te begeleiden.
Ze was de vijfde vrouwelijke ministerpresident, en is nog altijd lid van de Raad
van vrouwelijke wereldleiders.

Aruba
Evelyn Wever-Croes is sinds 2017 premier. Wie kent haar?

Sint Maarten
Silveria Elfrieda Jacobs is sinds 19 november 2019 minister president.

Silveria Elfrieda Jacobs, Prime Minister of Sint Maarten

Vraag.
De vraag is hoe het komt dat we zo weinig van deze vrouwen weten.
Het zijn vroegere koloniën, heeft dat ermee te maken?
Wie weet er wat meer van?
Marjan N

Reactie van Eba op 22 februari 2021
Dag Marjan,
Allereerst: hartelijk dank voor al jouw inspanningen, ik lees jouw berichten en ik waardeer ze
zeer. Hoe het komt dat wij weinig weten over overzeese vrouwelijke premiers vraag jij je af.
Ik weet het eerlijk gezegd niet, maar ik heb wel een paar vragen. Kan het zijn dat wij hier in
Nederland de overzeese gebieden niet voor vol aanzien, dus minder dan wijzelf? Heeft dit
met kolonialisme, racisme te maken, alleen maar halen, weinig brengen, ik denk hier o.a.
aan onderwijs, slavernij, superieursdenken. Zwarte mensen werden? worden als minder
beschouwd. Maar ook hier eerst: zwarte mannen en dan pas zwarte vrouwen. Ik kan alleen
maar praten vanuit het voormalig Nederlands Indië.
Ten slotte een toegevoegde vraag bij jouw vragen. Hoe komt het dat hier in Nederland wij
nog steeds geen vrouwelijke premier hebben? En dat het kennelijk niet gepast is als vrouwen
zeggen dat zij premier willen worden? Deze vraag heb ik in de media gehoord. Sigrid Kaag
heeft dit gezegd. Of is directheid niet gepast binnen de partijpolitiek?
Dit zijn zomaar een paar vragen. M.i. een interessant onderwerp voor Wouw.
En bijvoorbeeld de Kamervoorzitter Arib of Ploumen uitnodigen hierbij.
Toch laten vrouwen zich overal in de wereld zich gelden o.a. in Rusland.
Tenslotte: ik weet al op wie ik zal stemmen. Ik laat mij daarbij leiden door de inzet van
vrouwen voor het algemeen belang, algemene onderwerpen. Vrouwen die opvallen, lef
hebben. Dat zijn vrouwen die barrières hebben moeten doorbreken. Uiteraard is het ook
belangrijk te weten hoe zij tegen vrouwenzaken aankijken.
Groet,
Eba

