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kijken
Petra Stienen (50) is arabist, publicist 
en senator voor D66. Deze week 
ontvangt zij de Aletta Jacobsprijs 
vanwege haar voortrekkersrol op het 
gebied van vrouwenemancipatie. 
door niels hoeben • illustratie moker ontwerp

Jeroen Pauw zei ooit dat er meer vrouwen bij hem aan 

tafel zouden zitten als ze meer zouden betekenen in de 

maatschappij. 

‘We hebben in Nederland zoveel jongetjestelevisie.  
Alweer Peter R., alweer Sywert. Waarom als het over 
vluchtelingen gaat niet eens Tineke Strik of Nanda Ou-
dejans uitgenodigd? Er zijn genoeg vrouwen met ver-
stand van zaken, maar ze hebben meer tijd nodig om ja 
te zeggen dan mannen. Daar moet je als redactie reke-
ning mee houden. Qua diversiteit vind ik Humberto Tan 
dan beter. Er zit daar meer kleur en meer fleur aan tafel.’

Mist u iets op de Nederlandse televisie?

‘In de Arabische wereld heb je Kalaam nawaem, dat zo-
iets betekent als “zoete woordjes”. Vier vrouwen aan een 
tafel die allerlei onderwerpen bespreken, ook controver-
siële. Er kijken ontzettend veel mensen naar, zowel vrou-
wen als mannen. Het verbaast me dat zo’n intelligent 
praatprogramma hier niet lukt.’ 

En wat is erg goed?

‘Arjen Lubach! Hij neemt mensen op de hak, maar wel 
altijd vanuit de inhoud. Laatst ook weer, met die bedrij-
ven zonder vrouwen in de top. Je kunt zien dat ze heel 
goed research plegen. En hij zwengelt vaak maatschap-
pelijke discussies aan, zoals met ttip.’

Waar keek u naar met uw ouders op de bank?

‘Ik ben opgegroeid in de provincie met de meest internati-
onale blik: Limburg. We keken veel Belgische en Duitse te-
levisie, terwijl de rest van Nederland zich op slechts twee 
netten richtte. Wetten dass..? bijvoorbeeld, en Die Sen-
dung mit der Maus. En Bonanza met Duitse nasynchroni-
satie. Sonja Barend was mijn heldin, zo’n stoere vrouw. 
Dat schokte mijn vader wel, hij vond haar veel te grof.’

Waar stoort u zich aan op televisie?

‘Al die sport op de publieke omroep. Waarom moet zo-
iets als Buitenhof verschuiven voor een sportwedstrijd? 
En al die gesprekken erover in talkshows. Daar heb je het 
weer, jongetjestelevisie! Ik gun het de jongetjes van 55 
van harte, hoor. Maar mag het een tikje minder?’
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