[POLITIEK]
CATHARINA RINZEMA (33)
Namens de VVD stelde Catharina
Rinzema zich verkiesbaar voor
de Europese Parlementsverkiezingen. “Ook hoogzwanger
kun je de politiek in.”

“Als zwangere politica spreek ik een
nieuwe groep mensen aan. Mensen
die normaal misschien wel niets
hebben met Europa. Ik ben bezig met
het najagen van twee dromen: het
stichten van een gezin en het hebben
van een politieke carrière. Ik wil laten
zien aan vrouwen én mannen: het
kan. Ik werkte eerst bij Google, maar
werd steeds meer getriggerd door
Den Haag. Tijdens een reis naar de
Verenigde Staten tijdens de
presidentsverkiezingen daar, sprak ik
iemand die tegen mij zei dat ik het
best zou kunnen. Dus waarom deed
ik het niet gewoon?
Ik werd als medewerker bij de VVD
in de Tweede Kamer aangenomen,
leerde op het Binnenhof hoe je
samenwerkt en wetten maakt.
Ik organiseerde debatten en events
over politiek en volgde cursussen in
speeches schrijven, onderhandelen,
spreken in het openbaar. En toen
kwam afgelopen zomer dat telefoontje:
‘We willen je op de lijst hebben voor
de Europese verkiezingen.’ Ik heb niet
lang getwijfeld. Ook niet toen ik
zwanger werd van mijn eerste.
Natuurlijk heb ik met mijn man
Thijs wel besproken: hoe gaan we het
doen? Maar dan heb ik het over ‘we’.
Want we krijgen sámen een kind. Ik
ben er een beetje klaar mee dat aan
vrouwelijke politici wordt gevraagd
hoe ze dat toch doen met een kind.
Dan denk ik: pardon? Dat vraag je
toch ook niet aan een mannelijke
politicus? Op mijn campagnepostersen flyers is mijn zwangere buik goed
te zien. Dat heb ik bewust gedaan.
Ja, ik moest een drempel over, maar
ik wilde per se als mezelf op die foto.
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‘Op de
campagneposter
is mijn
zwangere buik
goed te zien’

ESMAH LAHLAH (39)
Ze is als partijloze wethouder in
Tilburg een vreemde eend in de bijt
en ‘een jonkie’. Maar Esmah Lahlah
laat zich niet snel uit het veld slaan.

Ik ben zwanger, maar dat betekent
niet dat ik mijn politieke missie niet
kan nastreven. Zo vind ik het belangrijk
om de belevingswereld van laaggeletterden meer te koppelen aan die van
politici – en andersom. De kloof is te
groot. Van huis uit leerde ik dat het
belangrijk is om verschil te maken.
‘Zet je talent in voor anderen’, zeiden
mijn ouders. Er zijn in de politiek
heel veel grijze haren en even zoveel
grijze pakken. En ook wel grijze ideeën.
Ik dacht: als ik nu mijn vinger niet
opsteek, zit er straks op mijn plek
weer zo’n grijze man in een grijs pak.
Daarom stelde ik mezelf verkiesbaar.”

“Als mensen zeggen dat ik ‘partijloos’
ben, dan vind ik dat een beetje troosteloos klinken. Zo voelt het ook niet.
Ik noem het ‘partijrijk’, want ik voel me
gedragen door de gemeenteraad en ik
kan aanhaken bij de partijen die het
dichtst bij mij staan op dat moment.
Natuurlijk, je moet extra moeite doen
om ‘erbij’ te blijven, en als de vergadering even geschorst wordt, dan komen
al die fracties samen. Zit ik daar in mijn
eentje. Maar eenzaam? Nee. Ik ben niet
snel uit het veld te slaan, en belangrijker
nog, ik weet me goed te verhouden tot
de rest. Nóóit had ik gedacht dat ik in de
politiek zou belanden. Ik ben gevraagd
als wethouder arbeidsparticipatie,
omdat ik kennis en expertise heb op het
gebied van het sociale domein. Tien
jaar deed ik onderzoek naar huiselijk
geweld en kindermishandeling en werkte
ik als universitair docent slachtofferwetenschap. Ik heb daar belangrijke lessen geleerd, bijvoorbeeld dat armoede
een grote risicofactor is voor andere
problemen in iemands leven. Daarom
zet ik me helemaal in om zo veel mogelijk mensen in de stad méé te laten doen
met de samenleving. Ik weet ook uit
onderzoek hoe belangrijk dat is. En ik
geloof erin dat iedereen kan aanhaken
met een eigen talent. Dat klinkt zweverig,
maar in de praktijk komt het er gewoon
op neer dat mensen doen waar ze goed
in zijn en zo hun bijdrage leveren. Ik richt
me vaak op kwetsbare groepen. Dat ik
half-Marokkaans ben – mijn vader komt

