ophet

grootglasliggen."
Annemarie Jorritsma: "Vrouwen zijn bescheidener dan mannen. Mannen zetten
zich meer op de voorgrond. En er wordt
over hun uiterlijk niet
Concurrent
geoordeeld. Vrouwen
nenberg, die het
in de politiek moeten
boek samen met
"Renske Leijten heeft het in zich meer dan manLidewey
van het boek over een lijstje met nen afvragen hoe er
der Sluis en Ma- 'kamerbabes' waarop de best op hun gedrag en klerius
Rietdijk geklede vrouwen zouden ding zalworden gereaschreven bea- staan. Zo'n lijstje is er voor geerd. De media vinmen dit: "Je mannen dan weer niet. Als den hun roklengte
moet je aan de vrouw wil je wel zichtbaar nieuws.
cultuur aanpas- zijn, maar ook weer niet te. En
Ik draag bijvoorsen, de marges je bent ook nog eens elkaars beeld graag kleur,
kennen. Dus het concurrent. Tel daar je zicht- maar weet ook wandecolleté niet te baarheid in de media bij op en neer ik dat wel of niet
diep en de hak niet te hoog, dan begrijp je dat deze vrou- moet doen. Ik had bij
dan benje snel de verleidster." wen enorm onder een Ver- de inhuldiging van kabinet-Kok 1 een geel
jasje en bij de inhuldiging van kabinet-Kok
2 een knalrood pakje.
Ik stond naast de Koningin, omdat ik vicepremier was. Ik heb
geleerd dat je moet
weten in welke situaties je een bepaalde
kleur kan dragen. Je
moet daarin op je gevoel vertrouwen."
Tineke Huizinga: "Als je
over wilt komen als iemand
met gezag, dan moet je je ook
zo kleden. Daarom heb ik
vaak jasjes aan, met wat bredere schouders, die geven je
meer postuur."

"Politiek is te vergelijken
Van onze redactie VROUW
met het bedrijven van topDEN HAAG - Annemarie Jorritsma houdt van kleur, Fleur Agema draagt sport. Het vraagt fysiek en
bloemetjes of stippen. En Ruth Peetoom loopt op stevige bergschoenen als ze op mentaal veel. Er is adrenaline
nodig, sommigen noewerkbezoek gaat en in Den Haag draagt ze haar 'Haagse hakken'. In het gelijk- voor
men het testosteron", zegt aunamige boek 'Haagse Hakken' geven politica een kijkje in hun werkkledingkast
teur Steunenberg.
waarin decolletés en stiletto's volledig ontbreken.
"Mannen dragen grijze pakken en niemand zegt daar iets
over. Vrouwen daarentegen
staan steeds vaker met hun
kleding in de spotlights. Haagse hakken zijn elegant, stevig
en kleurrijk. Maar je moet wel
weten in welke hoogte je ze
kan dragen", aan het woord is
schrijfster Neeke Eysbroek
van het boek 'HaagseHakken'.
"Je kunt als politica van alles dragen, kleur, bloemetjes
of stippen. Als het maar niet te
~

strak of te bloot
is. Met een decolleté dwing je
in de politiek
geen respect af
en ook niet met
een te hoge wiebelende hak",
dat is de ervaring van Fleur
Agema van de
PVV. De interviewers van de 31 politica's
Neeke Eysbroek en Bas Steu-

I
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• Fleur Agema: wJe kunt
van alles dragen, als het
maar niet te bloot is. ".
FOTO'S:
DIJKSTRA BV,
MATTY VAN WIJNBERGEN

