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Juryrapport van de Raden A. Kartiniprijs 2002 
 

Inleiding 

Dames en heren, geachte aanwezigen. Namens de jury van de Kartiniprijs heet ik u 

allen van harte welkom bij deze heugelijke gebeurtenis. In mijn toespraak zal ik kort 

ingaan op de volgende drie zaken:  

 

1) De Kartiniprijs 

2) De procedure 

3) De prijsuitreiking  

 

1) De Kartiniprijs.  

Hoewel Den Haag een multiculturele stad is, is de participatie van met name 

allochtone vrouwen aan het maatschappelijk leven niet altijd evenredig verdeeld en 

of zichtbaar. Met allochtone vrouwen wordt in dit kader bedoeld de groep vrouwen 

die afkomstig is uit landen buiten West Europa. In Den Haag gaat het voornamelijk 

om een Surinaamse, Antilliaanse, Turkse en Marokkaanse vrouwen.  

Allochtone vrouwen zijn, als je deze groep bekijkt vanuit een historisch perspectief, 

over het algemeen vrij sterk. Zij hebben vaak, al dan niet gedwongen, het besluit 

genomen om in een ander land met een volstrekt andere cultuur te gaan wonen. 

Voorts zijn ze vaak alleen verantwoordelijk voor het voorzien in het levensonderhoud 

en de opvoeding van kinderen. Er is  een groep die zich verder heeft ontwikkeld en 

stevige posities bekleedt in de samenleving. Weinigen realiseren zich, het is ook 

nauwelijks voor te stellen, hoe complex het traject is voor een allochtone vrouw om te 

komen op die positie en zich daar te handhaven 

 

Met het instellen van de Raden A. Kartiniprijs wil de gemeente Den Haag jaarlijks 

een aantal allochtone vrouwen over het voetlicht brengen. Hiermee hoopt de 

gemeente het beeld van de 'zielige' allochtone vrouw te nuanceren. Daarnaast hoopt 

de gemeente dat er een stimulans uitgaat naar de eigen groep en naar jongeren toe 

zodat zij zien dat het mogelijk is om verantwoordelijkheid ten aanzien van jezelf en 

de gemeenschap te nemen.  
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2) De procedure  

Bij het toekennen van de prijs is rekening gehouden met de door de gemeenteraad 

vastgestelde criteria. De jury bestond uit de volgende leden: 

 

Mw A. Andriol (docente aan de Haagse Hogeschool en voorzitter SAM) 

Dhr A. Burgers van den Bogaert (dir. Openbare Bibliotheek en voorzitter VVD 

Den Haag) 

Mw L. Callender (directeur economie aan de Ichtus Hogeschool en 

gemeenteraadslid VVD) 

Mw U. Khodabaks (coördinator Opstapje Bario -  Welzijnsorganisatie Schilderswijk)  

Mw J. van der Kleij (adviseur Fonds 1818) 

Mw B.Sayin (directeur Stichting Yasmin) 

Mw Ph. Wijenborg-Pot (oud-gemeenteraadslid CDA Den Haag)  

 

Vorig jaar is  de Kartiniprijs voor het eerst uitgereikt. Er waren toen 19 voordrachten 

binnen gekomen, het betrof vooral vrouwen die binnen de welzijnssector actief zijn. 

De winnaar werd Berin Sayin, directeur van de Stichting Yasmin. 

Dit jaar is er een zeer brede mailing uitgegaan met als resultaat 24 voordrachten 

waarbij dit jaar ook vrouwen uit de hoek van het bedrijfsleven zijn voorgedragen. De 

jury is dan ook onder de indruk van de hoeveelheid werk die door allochtone 

vrouwen binnen de samenleving  wordt gedaan. Het betreft hier zowel vrouwen die 

zich als vrijwilliger inzetten voor de positieverbetering en emancipatie van allochtone 

vrouwen als professionals. Wij zijn zeer verheugd dat er onder de voorgedragen 

allochtone vrouwen ook een aantal jonge vrouwen zit.  

Nu deze jaarlijkse prijs voor de tweede maal wordt uitgereikt, lijkt het de jury gepast 

om bij de evaluatie de vastgestelde criteria, het reglement, de procedure en de 

publiciteit rond de Kartiniprijs kritisch door te lichten en eventueel een aantal zaken 

aan te scherpen. Het bevorderen van de bekendheid van de prijs binnen de 

verschillende sectoren en doelgroepen in de stad vormen hierbij belangrijke 

aandachtspunten. 

De voorgedragen vrouwen leveren allen een belangrijke bijdrage in de stad, een 

stadsdeel of in een wijk. Het was daarom voor de jury een moeilijke taak om tot een 

weloverwogen keuze te komen. Aspecten die bij het besluitvormingsproces zijn 
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betrokken waren onder meer, beroepsmatigheid versus vrijwilligheid, stedelijk of 

wijkgericht werken, jong talent of ervaren vrouwen.  

In dit verband spreek ik mijn waardering uit voor de integere en professionele wijze 

waarop de leden van de jury de discussie hebben gevoerd.  

 

3) De prijsuitreiking 

Uiteindelijk heeft de jury er voor gekozen om drie nominaties te doen.   

Ik stel ze (in willekeurige volgorde) aan u voor:   

 

- Meisjesvereniging Al Manaar 

- Mevrouw Biekman 

- Stichting Bewonersorganisatie van Somaliërs in de Schilderswijk 

 

Helaas kunnen niet alle genomineerden winnaars zijn.  

De jury oordeelde dat deze drie genomineerden, naast hun enorme inzet voor de 

eigen organisatie of groep, erin slagen vruchtbare samenwerkingsverbanden aan te 

gaan met andere geledingen van de Haagse samenleving. Zij zijn allen een krachtig 

voorbeeld voor anderen.  De uiteindelijke beslissing voor de winnares van de Raden 

A. Kartiniprijs 2002 was dan ook een zware.  

 

Laat ik beginnen met de prijsuitreiking.  

Op de derde plaats is geëindigd: 

Stichting Bewonersorganisatie van Somaliërs in de Schilderswijk 

Een organisatie die zich in de Haagse regio enorm inzet om vrouwenbesnijdenis 

tegen te gaan. Door het onderwerp binnen de eigen gemeenschap bespreekbaar te 

maken en door het geven van voorlichting aan jonge meisjes en vrouwen, werken zij 

aan het doorbreken van taboes. Deze organisatie heeft hierdoor een enorme 

voorbeeldfunctie welke tot buiten de Haagse regio reikt  

Ik vraag u hen een welverdiend applaus te geven.   

 

De tweede plaats  

Jonge hoogopgeleide Marokkaanse vrouwen die zich vrijwillig inzetten om jonge 

allochtone vrouwen vanaf 16 jaar bewust te maken van hun rechten en plichten 

binnen het onderwijs, werk en maatschappij met behoud van eigen identiteit. 
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In dit geval gaat het om de Marokkaans meisjesvereniging Al Manaar.  

De afgelopen periode hebben zij regelmatig landelijke publiciteit gehaald met 

praktische kleinschalige activiteiten. Ik noem er enkele: een conferentie over de 

plaats van de moskee in de maatschappij, debatten met Haagse politici en het ICT-

project Kansen Keren in de Schilderswijk. Ik hoop dat deze meisjesvereniging  er in 

slaagt hun activiteiten de komende jaren verder uit te bouwen en wens ze daarmee 

veel  succes (applaus).    

 

Met veel plezier nodig ik dan ook mw  Faloun en mw Hoesseiny uit om naar voren te 

komen. Zij ontvangen een boek over Raden A. Kartini en een ets van beeldend 

kunstenaar Yoka Voorbach met daarbij de warme aanmoediging van de jury om hun 

werk voort te zetten. Wij verwachten in de toekomst nog veel van deze organisaties 

te horen.  

 

De winnaar  

En nu ben ik bij de winnaar aangekomen. De jury heeft tot winnaar van de Raden A. 

Kartiniprijs verkozen: mevrouw drs. Barryl Biekman voor haar jarenlange inzet voor 

de multiculturele samenleving en de positie van allochtone vrouwen.  

Op energieke wijze en met veel doorzettingsvermogen is mevrouw Biekman 

betrokken geweest bij tal van initiatieven gericht op de emancipatie van allochtone 

vrouwen zowel op plaatselijk, landelijk als internationaal niveau. Ik noem er enkele: 

De Afro Europese Vrouwenbeweging Sophiedela, Tiye International (een platform 

voor organisaties voor zwarte migranten en vluchtelingenvrouwen), de 

Vrouwenalliantie voor economische zelfstandigheid en herverdeling van zorg. Ook 

maakte zij deel uit van de Nederlandse Regeringsdelegatie tijdens de in Durban 

2001 gehouden Wereld Anti Racisme Conferentie.    

En last but not least  heeft zij als voorzitter van de Stichting Nationaal Monument 

Nederlands Slavernijverleden bereikt dat het slavernijverleden van Nederland niet 

langer een taboe is.  Een van de meest zichtbare resultaten van deze inspanningen 

is  de onthulling van het nationaal monument ter herdenking van de slavernij dat op 1 

juli a.s. in het Oosterpark te Amsterdam zal plaatsvinden.         

Een vrouw die al  jarenlang op positieve en betrokken wijze een belangrijk voorbeeld 

is geweest voor allochtone vrouwen. Daarbij straalt ze een enorme gedrevenheid en 
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daadkracht uit en levert zo een belangrijke bijdrage aan de positieverbetering van 

allochtonen en allochtone vrouwen. 

Dames en heren, ik vraag u een warm applaus voor Barryl Biekman, 

beleidsmedewerker in dienst van de Haagse gemeentelijke Dienst Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid.   

De prijs bestaat uit een boek over R.A. Kartini, een kunstwerk en een bedrag van  

€ 2250,- beschikbaar gesteld door de gemeente Den Haag.  

Mag ik mw. Biekman uitnodigen om de prijs in ontvangst te nemen. 

Ik geef nu graag het woord aan Jetta Klijnsma, wethouder van Welzijn, 

Volksgezondheid en Emancipatie, die haar de prijs zal overhandigen.  

  

 

  

 

 


