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2 – voorwoord 

Er is veel onrust in de wereld om ons 
heen. Klimaatverandering, aardbevingen, 
oorlogen en honger: grote thema’s die een 
machteloos gevoel op kunnen roepen. ‘Wat 
kan ík daar nog tegen doen?’ Als vrouwen van 
nu pakken we die handschoen op en geven 
we aandacht aan wat we wél kunnen doen 
om de wereld een beetje mooier te maken 
voor meer mensen. 
Op lokaal en provinciaal niveau is onze 
vereniging al decennialang een prachtig 
sociaal netwerk waarin vrouwen de wereld 
voor elkaar dichtbij en overzichtelijk maken 
door samen te wandelen, te fietsen, musea te 
bezoeken, gezellige avonden te organiseren 
en lief en leed te delen. Ook maatschappelijke 
betrokkenheid komt regelmatig tot uiting in 
aandacht voor hedendaagse onderwerpen 
op afdelingsbijeenkomsten. Dat laatste willen 
we nog meer versterken de komende jaren 
en vooral ook meer zichtbaar maken voor de 
buitenwereld. 
Vrouwen van Nu levert met de kracht van 
40.000 vrouwen een bijdrage aan een betere 
wereld, dichtbij en ver weg. Hoe doen we dat? 
Door te leren van elkaar, door van moeder 
op dochter op kleindochter belangrijke 
kennis en ervaringen door te geven. Door 
als vrouwen van nu een actieve bijdrage te 

leveren aan een duurzame wereld en aan de 
millenniumdoelen van de Verenigde Naties. 
Door de talenten van vrouwen te benutten. 
En last but not least: door vanuit onze 
wortels in de agrarische sector een stevige 
brug te slaan tussen platteland en stad. Dat 
zijn de ambities uit het Meerjarenbeleidsplan 
2019-2022. We doen dit vanuit onze 
kernwaarden: met vertrouwen en interesse 
in elkaar, met respect voor diversiteit, 
nieuwsgierigheid naar elkaars meningen en 
het lef om onze nek uit te steken. 
Het eerste nummer van dit jaar heeft 
als thema het benutten van de talenten van 
vrouwen. In het artikel over Alexander De Croo 
in dit magazine geeft hij als man zijn visie 
op vrouwenkracht voor een betere wereld. 
Wat vind jij daarvan? In ieder geval steekt de 
redactie met een man op de cover in 2019 
meteen haar nek uit! 

2019: verandering en continuïteit. Onze 
kernwaarden zijn belangrijk voor wat blijft 
en wat verandert, om er met elkaar een 
hartverwarmend en inspirerend 2019 van te 
maken! Met een oproep aan iedereen: Volg je 
droom. Jouw tijd is nu! ¶

Els Eradus,

interim-voorzitter

aandacht geeft,

Een nieuw jaar is begonnen, het eerste jaar van het nieuwe 

Meerjarenbeleidsplan van Vrouwen van Nu, dat als titel heeft 

Alles wat je aandacht geeft, groeit.

Carla Wijers,

directeur

alles wat je

groeit!
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•  Benutten 
talenten 
van 
vrouwen

•  Stad & platteland

•  Generatieleren

•  Duurzaamheid, 
diversiteit en inclusie
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VvN01vwinhoud.indd   3 31-01-19   08:15



4 - nieuws uit eigen huis

Op reis met 
rvaj in 2019

Botswana is een land dat 
maar beperkt toeristen toe-
laat. Beleef de verschillende 
landschappen van Afrika! 
Vanuit Windhoek door de 
Kalahari-woestijn, waar 
wij de San (Bosjesmannen) 
ontmoeten, naar Botswana. 
In Maun traditionele dansen  
en tas inpakken voor twee  
nachten in (luxe) tenten-
kampen in de Okavangadelta 
met gamedrives. Geniet 
van afwisselend graslanden, 
kanalen, bossen, lagunes, veel 
vogelsoorten, kleinere dieren 
en wie weet olifanten, buffels 
en leeuwen. In Nata zien 
wij de enorme zoutvlakten. 
In Chobe National Park een 
bootsafari met drinkende 

•  In april/mei twee reizen naar Armenië en Georgië
•  13-daagse rondreis door Botswana met grensstreek 

Namibië en Zimbabwe

(klein)kinder-  
muziekwedstrijd, 
zingen mag ook!
Het Prinses Christina Concours 
organiseert ieder jaar een 
superleuke muzikale wedstrijd 
voor kinderen van 4 tot en 
met 12 jaar. De wedstrijd vindt 
plaats tot aan 28 februari. 
Kinderen kunnen meedoen 
met alle soorten muziek en 
ieder instrument. Zingen mag 
ook! Upload een filmpje via de 

winactie boek 
zeeuws geluk
De schrijfster, die verblijft tus-
sen de bewoners van diverse 
Zeeuwse zorginstellingen, 
probeert antwoord te geven 
op de vraag: “Wat maakt het 
leven de moeite waard, ook al 
zit je in een verpleeghuis?” Het 
antwoord wordt gegeven door 
de verhalen van de bewoners. 
Wil jij kans maken op een van 
de vijf exemplaren van dit rijk-
geïllustreerde boek?  
Stuur dan een e-mail naar  
winactie@vrouwenvannu.nl 
onder vermelding van Zeeuws 
geluk, je naam en adres. ¶

Ver en minder ver weg
Vanuit Patagonië door Chili reizen 
en Maleisië ontdekken. ¶

olifanten, nijlpaarden en 
nog veel meer vogelsoorten. 
Door naar Zimbabwe en de 
Victoria Falls! Door de nevel 
van de watervallen en het 
regenwoud wandelen we 
langs de vele uitzichtpunten. 
Een dinercruise op de 
Zambezi-rivier. Een bezoek 
aan een Afrikaans dorp, 
waar wij inzicht krijgen 
in de traditionele manier 
van leven, en aan een 
kunstnijverheidsmarkt. Het 
afscheidsdiner is een feest 
van lokaal eten, begeleid 
door muziek en dans. Tot slot 
naar Livingstone-eiland op 
de rand van de watervallen 
en een lunch met uitzicht op 
de watervallen. In de avond/
nacht vliegen wij via Nairobi 
terug.
Vertrek avond-/nachtvlucht 
27 oktober 
Prijs € 4.295 op basis van 
volpension, inclusief excursies, 
fooienpot, visa, voorlichting 
en reünie. Exclusief 
verzekeringen en bijdrage 
calamiteitenfonds. Toeslag 
eenpersoonskamer 450 euro 
(zeer beperkt beschikbaar).
Aanmelden voor 1 juli 2019
Info en opgave  
via angeline.rvaj@gmail.com,  
06-53937335.

vooruitblik 2020

website of via de gratis app. 
Het filmpje mag maximaal 
vier minuten duren. Iedereen 
die meedoet, krijgt per mail 
een persoonlijk diploma met 
tips van de professionele jury. 
Vorige editie deden er 1300 
kinderen mee. 

www.demuziekwedstrijd.nl ¶

Foto: SXC
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Jaarthema 2019: Volg je 
droom, jouw tijd is nu!
Tijdens de ledenraads-
vergadering van juni 2018 
is het jaarthema voor 2019 
vastgesteld. Dat betekent dat 
veel verenigingsactiviteiten 
in dit nieuwe jaar in het 
teken zullen staan van 
Volg je droom, jouw tijd is 
nu! Te beginnen met het 
Vrouwenweekevent, dat 
plaatsvindt op vrijdag 8 maart 
in de Nicolaikerk in Utrecht. 
In dit magazine lees je meer 
over het programma en 
over de vier genomineerden 
voor de Vrouwen van Nu 
Verschilmaker Award. Ga 
naar onze website en stem op 
jouw favoriete genomineerde 
vrouw. Als landelijk bestuur 
roepen we alle afdelingen 
en provincies op om jullie 
energie en creativiteit in te 
zetten voor mooie activiteiten 
rondom ons jaarthema. Het 
zou prachtig zijn als veel 
afdelingen en provincies met 
dit thema iets gaan doen. 
Daarmee laten we zien dat 
we samen Vrouwen van Nu 
zijn!

Rabobank Clubactie
De Rabobank is de bank 
van Vrouwen van Nu. Dat 
heeft meerdere redenen. 
Belangrijk is dat deze bank als 
coöperatie met tal van lokale 
banken het best aansluit bij 
de organisatie van Vrouwen 
van Nu met haar 475 lokale 
afdelingen. Daarnaast biedt 
de Rabobank voor lokale 
afdelingen mogelijkheden 
voor subsidie, zoals via de 
Rabobank Clubactie. 

van de 
bestuurstafel

februari 2019 - nummer 1 - 5

Maak hier gebruik van! Een kleine inspanning 
kan mooie extra inkomsten opleveren. 
Omdat Rabobank-leden stemmen over de 
verschillende aanvragen voor te financieren 
projecten (hoe meer stemmen, hoe meer 
geld), is het belangrijk dat vrouwen zich 
aanmelden als lid. In de praktijk is het nog 
vaak zo dat alleen de man zich als lid heeft 
aangemeld. Dus als de Rabobank jouw/jullie 
bank is, meld je dan aan als lid, zodat je kunt 
stemmen op een Vrouwen van Nu-project in 
de Rabobank Clubactie.

Vereniging en netwerken
Naast de vereniging zet het landelijk bestuur 
vanaf 2019 intensief in op het ontwikkelen 
van netwerken op basis van maatschappelijke 
thema’s. Netwerken functioneren buiten 
de vereniging, maar vallen wel onder het 
‘merk’ Vrouwen van Nu. Verenigingsleden 
kunnen zich aansluiten bij een netwerk, 
vrouwen die geen lid zijn van de vereniging 
worden netwerklid en betalen € 25 per jaar 
aan het landelijk bureau als financiering voor 
ondersteuning van het netwerk. Iedereen kan 
het initiatief nemen voor het oprichten van 
een netwerk, waarbij het wel belangrijk is dat 
een netwerk niet alleen uit verenigingsleden 
bestaat (dan is het een interessegroep). 
Heb je een goed plan? Het landelijk bureau 
ondersteunt je graag bij de oprichting van 
netwerken. In de eerste helft van 2019 richt 
het landelijk bestuur zich op de oprichting 
van een aantal landelijke netwerken, zoals 
een Agrarisch Netwerk, een Netwerk Vrouw 
& Water en een Netwerk Vrouwelijke 
Statushouders. 

De vereniging Vrouwen van Nu is en blijft 
een vereniging van vrouwen. In netwerken 
kunnen ook mannen meedoen. Die moeten 
uiteraard wel de missie en visie van Vrouwen 
van Nu onderschrijven. ¶

De organisatie van 
het Textielfestival 
2020 is in volle gang. 
In de Pieterskerk 
in Leiden zijn 
verschillende 
uitingen van 
textielkunst te zien. 
Zo zijn er topstukken 
te bewonderen 

van leden van landelijke textielorganisaties. 
Werken van allerlei herkomst worden 
geëxposeerd, namelijk van professionals, 
studenten en textielgroepen. Doe mee aan 
een van de inloopworkshops in de kerk of stel 
een vraag over restauratie van werken. Er is 
een gezellige Arts & Crafts-markt. Op ruim  
40 locaties kun je textielkunst bewonderen 
als onderdeel van de Textielroute.  
Kijk voor actuele informatie op  
www.textielfestival2020.nl. ¶
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Tekst: Marjan Verhoeven
Foto’s: Jan Aelbers via 
New Book Collective

‘Vrouwen besteden 
elke euro die ze 

lenen aan hun 
onderneming’
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Alexander De Croo werd in 1975 
geboren. Zijn moeder werkte als advocaat, 
zijn vader was politicus. Alexander en zijn 
jongere zus Ariane werden vooral opgevoed 
door hun moeder. Dat levert hen een leuke 
jeugd op en maakt van hem een ‘onbewust 
feminist’. Na wat omwegen ging De Croo 
de politiek in. Hij werd partijvoorzitter en 
burgemeester van Brakel. Sinds 2012 maakt  
hij deel uit van de federale regering van  
België. Tot eind 2018 was hij onder meer  
minister van Ontwikkelingssamenwerking  
& Digitale Agenda. Na de val van het kabinet 
van premier Michel in december 2018 
kreeg De Croo in de demissionaire regering 
het departement Financiën en behield hij 
Ontwikkelingssamenwerking.

Vrouwen toen & nu
In de jaren zestig en zeventig van de vorige 
eeuw gingen vrouwen de straat op om 
aandacht te vragen voor hun positie in de 
samenleving. Deze tweede feministische golf 
begon rond de thema’s recht op betaald werk 
en deelname aan het maatschappelijk leven, 
maar breidde zich al snel uit tot een krachtige 
beweging met veel thema’s. Sindsdien is er 

veel verbeterd, maar lang niet alle doelen 
zijn gehaald. Nog steeds verdienen vrouwen 
minder dan mannen. Nog steeds zijn vrouwen 
ondervertegenwoordigd in hogere functies. 
Nergens ter wereld hebben 
vrouwen dezelfde kansen als 
mannen. Maar voor meisjes 
en vrouwen in de armste 
landen is de ongelijkheid het 
grootst. De meerderheid van 
de armen wereldwijd zijn 
vrouwen, vaak alleenstaande 
moeders. Berekend is dat 
twee derde van al het werk door vrouwen 
wordt gedaan. Helaas krijgen vrouwen slechts 
een tiende van het beschikbare inkomen. De 
sleutel om armoede uit te bannen ligt bij het 
verbeteren van vrouwenrechten. Vrouwen en 
meisjes meer kansen geven in het onderwijs 
en op de arbeidsmarkt is noodzakelijk om tot 
een oplossing van het armoedeprobleem te 
komen. Zelfs armoede blijkt seksistisch te zijn.

Baas in eigen buik
De strijd die vrouwen halverwege de vorige 
eeuw aangingen heeft hen wel het recht 
gegeven te beslissen over hun eigen lijf. 

gelijkheid als 
oplossing voor 
wereldproblemen
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wat we kunnen leren van het boek 
De eeuw van de vrouw

Ongelijkheid van man en vrouw is nog steeds een dingetje. Een onoplosbaar probleem eigenlijk.  

Zo niet voor de Belgische vicepremier Alexander De Croo. Hij vindt het streven naar gelijkheid juist 

een oplossing. Een oplossing voor meerdere problemen zelfs. Hij legt het uit in zijn nieuwe boek  

De eeuw van de vrouw. Marjan Verhoeven vat het boek voor je samen.

‘ de croo ziet de 

gelijkwaardigheid 

van vrouwen juist 

als oplossing’
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Toegang tot anticonceptie is voor een 
Europese vrouw de gewoonste zaak van 
de wereld. Dat recht is buiten Europa niet 
zo vanzelfsprekend, bewijzen onderzoeken 
naar dit onderwerp. Veel vrouwen in Afrika 
krijgen voor hun vijftiende jaar al een kind en 
dat is geen vrije keuze. Naarmate een land 
armer is, lopen jongere generaties vrouwen 
grotere risico’s slachtoffer te worden van 
aids, seksueel geweld of erbarmelijke 
gezondheidszorg en het ontbreken van 
gezinsplanning. Volgens de Verenigde 
Naties zou de economische bedrijvigheid 
in de Afrikaanse landen ten zuiden van de 
Sahara met zeker twintig procent kunnen 
groeien als vrouwen gelijk behandeld zouden 
worden. Hun rol zou nog verder groeien 
als deze landen meer zouden investeren 
in gezondheidszorg voor vrouwen. Zeker 
acht miljoen vrouwen lijden aan chronische 
aandoeningen als gevolg van complicaties bij 
hun bevallingen. Alleen al het tegengaan van 
ongewenste zwangerschappen zou jaarlijks 
het leven van honderdduizend vrouwen en 
meisjes kunnen redden.

Het glazen plafond
Voor het eerst zijn vrouwen in West-Europa  
beter opgeleid dan mannen. Meisjes hebben 
betere studieresultaten dan jongens. 
Toch zijn ze in de hogere functies flink in 
de minderheid. In de politiek neemt hun 
aantal wel toe, maar zelfs in Nederland en 
België schoppen ze het niet tot minister-
president. In Nederland hebben we met 
Esther Ouwehand en Lilian Marijnissen twee 
vrouwelijke fractieleiders tussen elf mannen. 
In het bedrijfsleven is het pas echt treurig 
gesteld met de aanwezigheid van vrouwen in 
de directiekamers en vergaderzalen. Vrouwen 
schenken er vooral de koffie in.

Van probleem naar oplossing
Gelijkwaardigheid tussen mannen en 
vrouwen op elk gebied in de samenleving zien 
we nog altijd als een probleem. Alexander 
De Croo legt uit waarom we ongelijk 
hebben. Hij ziet de gelijkwaardigheid van 
vrouwen juist als oplossing. Door de positie 
van vrouwen te verbeteren verbeter je 
bovendien gelijk de omstandigheden van 
hun kinderen. Twee vliegen in één klap. Als 

vrouwen beter zijn opgeleid, kunnen ze 
beter voor zichzelf en hun kinderen zorgen. 
Voor ontwikkelingslanden geldt dat recht 
op scholing nog moet worden geregeld. In 
de westerse samenleving is er nog winst te 
halen door meisjes beter te begeleiden bij 
hun studiekeuze. Traditioneel zijn vrouwen 
goed vertegenwoordigd in de administratieve 
banen en in de zorg. Alexander De Croo 
roept vrouwen op te kiezen voor STEM-
gerelateerde opleidingen. Science, 
Technology, Engineering en Mathematics. 
In de toekomst zal de werkgelegenheid in 
de administratieve sector teruglopen. In de 
STEM-sectoren zal straks juist een tekort 
aan goed opgeleide mensen zijn. Als minister 
van Data & Digitale Agenda roept hij lagere 
scholen op meer aandacht te besteden aan 
automatisering. “Kinderen moeten voor hun 
twaalfde jaar programmeren geprobeerd 
hebben”, zegt hij. 

Microfinanciering met hulp van 
koninginnen
Microkredieten zijn kleine leningen, meestal 
gefinancierd op non-profitbasis. In de 
praktijk blijken dergelijke kredieten goed te 
werken voor vrouwelijke ondernemers in 
ontwikkelingslanden. Door een gebrek aan 
onderpand, een vast maandinkomen en een 
gebrek aan kredietgeschiedenis kunnen die 
vrouwen niet lenen bij traditionele banken. 
Ontwikkelingsgeld van bijvoorbeeld België 
en Nederland wordt beschikbaar gesteld 
voor microfinanciering. Vrouwen komen hun 
afspraken na. Zij besteden elke euro die ze 
lenen aan hun onderneming. Geld is in goede 
handen bij vrouwen. Recent was Alexander 
De Croo samen met de Belgische koningin 
Mathilde in het Afrikaanse Benin, waar hij een 
vijfjarig samenwerkingsplan ondertekende. 
Het programma omvat in totaal 60 
miljoen euro en zal onder meer focussen 
op ondernemerschap in de landbouw, een 
sector waarin vooral vrouwen werken. In 
Nederland is koningin Máxima actief rondom 
microkredieten.

#SheIsEqual-campagne
De nieuwe #ShelsEqual-campagne is een 
gevolg van de beslissing van de Amerikaanse 
president Trump om voor 535 miljoen euro 
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internationale hulp aan veertig landen 
te schrappen. Die hulp was bedoeld 
voor organisaties die vrouwen helpen 
bij gezinsplanning en abortus. President 
Trump kwam op die manier tegemoet aan 
de eisen van de conservatieve groepen 
in de Verenigde Staten. Lilliane Ploumen, 
destijds de Nederlandse minister van 
Ontwikkelingssamenwerking, riep andere 
landen op om dat bedrag te compenseren. 
België sloot zich onmiddellijk daarbij aan en 
zo werd in Brussel de #SheIsEqual-campagne 
gestart. Behalve België en Nederland 
sloten landen als Luxemburg, Denemarken, 
Noorwegen, Canada en Duitsland zich aan. 
Ook grote bedrijven zoals Accenture, Procter 
& Gamble, de ngo Global Citizen en de Bill 
& Melinda Gates Foundation stortten geld. 
Alexander De Croo speelt een belangrijke rol 
in de campagne. Een succesverhaal, want 

de campagne haalt veel meer geld op dan 
Trump introk. Tijdens een groot concert in 
Johannesburg in Zuid-Afrika ter ere van de 
honderdste geboortedag 
van Nelson Mandela maakte 
De Croo bekend dat er 780 
miljoen euro is opgehaald. 
Een erg tevreden minister 
De Croo reageerde: “Deze 
opbrengst overtreft mijn 
stoutste verwachtingen. Op 
deze manier kan #SheIsEqual 
voor meer dan dertig miljoen 
meisjes en vrouwen het 
verschil maken door hen 
langer op de schoolbanken 
te laten zitten of simpelweg 
door hen toegang te geven 
tot voorbehoedsmiddelen, zodat ze zelf 
kunnen beslissen wanneer ze moeder 
worden.” 

Theorie & praktijk in huize De Croo
Hoe regelen meneer en mevrouw De Croo 
hun huishouden? Alexander De Croo geeft 
het ruiterlijk toe: hij heeft het thuis niet op 
orde momenteel. Annik, zijn vrouw, doet 
meer dan hij en Tobias en Gabriel zien hun 
vader weinig. Krijgen van kinderen doe je 
samen, maar de moeder wordt ook in België 
anders behandeld dan de vader. Moeder 
krijgt vijftien weken verlof, vader tien dagen. 
De boodschap: kinderen krijgen is iets voor 
vrouwen. Aan mevrouw De Croo vroeg men: 
“Kunt u uw baan wel combineren met uw 
kinderen?” Aan meneer De Croo vroeg men: 
“Kunt u het Ministerie van Financiën erbij 
doen?” Resultaat is dat mevrouw De Croo het 
steeds drukker krijgt binnenshuis en meneer 
De Croo steeds drukker is buitenshuis. Maar 
hij ziet in ieder geval dat het fout gaat. Een 
man die naar zichzelf kijkt en niet tevreden 
is met wat hij ziet. Maar ook een politicus, 
die zich inzet voor een maatschappij waarin 
mannen samen met vrouwen werken aan 
meer vrijheid voor de vrouw als oplossing. En 
dat is nu precies wat het boek zo interessant 
maakt: het vraagt geen aandacht voor het 
(h)erkennen van de ongelijkheid, maar biedt 
het streven naar gelijkheid als richting aan 
voor het oplossen van wereldproblemen als 
armoede en honger. ¶

‘ krijgen van 

kinderen doe je 

samen, maar de 

moeder wordt 

ook in belgië 

anders behandeld 

dan de vader’

De eeuw van de vrouw. Hoe 
feminisme ook mannen bevrijdt.
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De Vrouwenweek is er om de stem 
van vrouwen te laten horen, om zichtbaar 
te zijn, om de aandacht scherp te houden op 
voor vrouwen belangrijke thema’s. En om 
bij elkaar te zijn, te genieten van elkaar en 
van het zusterschap. 8 maart, Internationale 

Vrouwendag, het is nog 
steeds nodig. Zolang de 
kwaliteiten van vrouwen 
met andere maten worden 
gemeten dan die van mannen 
en zolang de talenten van 
vrouwen niet optimaal 
worden benut, blijft een 
Internationale Vrouwendag 
een belangrijke dag op de 
jaarkalender. 

Vrouwenweekagenda
Vrouwenweek 2019 loopt van vrijdag 1 tot en 
met zondag 10 maart. Het centrale thema 
van deze week is het jaarthema 2019 van 

Vrouwen van Nu: Volg je droom. Jouw tijd 
is nu! Iedere provinciale of lokale afdeling 
die een activiteit organiseert in het kader 
van Internationale Vrouwendag of het 
jaarthema, kan deze aanmelden voor de 
Vrouwenweekagenda (vrouwenvannu.nl/
agenda-vrouwenweek). Je activiteit krijgt 
daardoor meer aandacht. Daarbij geldt ook: 
hoe voller de agenda, hoe steviger we ons 
als vrouwenvereniging op de kaart zetten. 
Doe mee en laat het anderen weten door 
jouw activiteit op de Vrouwenweekagenda te 
zetten! Ook organisaties buiten Vrouwen van 
Nu kunnen hun activiteiten aanmelden in de 
Vrouwenweekagenda.

Vrouwenweekevent
De aftrap van de Vrouwenweek was de 
afgelopen vier jaar tijdens het Vrouwenweek-
event op de vrijdag voor 8 maart. In 2019 
wijken we van deze traditie af. Omdat 8 
maart dit jaar op een vrijdag valt, willen 
we op Internationale Vrouwendag zelf een 
bijdrage aan de activiteiten te leveren.

Het Vrouwenweekevent 2019 vindt dus plaats 
op Internationale Vrouwendag zelf. Je vindt 
ons dan in de middeleeuwse Nicolaikerk in 
het Museumkwartier van Utrecht. Op deze 
sfeervolle locatie geven we invulling aan het 
jaarthema Volg je droom. Jouw tijd is nu!

Heb jij, net als veel vrouwen, onvervulde 
dromen die je al jaren koestert? Zijn er dingen 
die je ooit had willen doen, maar die je - om 
welke reden dan ook - toch niet hebt gedaan? 

vrouwenweek 2019 
met op 8 maart het vrou wenweekevent

10 

Vijf jaar geleden startte Vrouwen van Nu met de Vrouwenweek, een themaweek rond 8 maart 

waarin vrouwen van nu in het hele land worden opgeroepen om activiteiten te organiseren in het 

kader van Internationale Vrouwendag. 

‘2019 wordt het 

jaar waarin 

vrouwen van nu 

dromen omzetten 

in acties’
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Het is nooit te laat om die dromen alsnog 
in vervulling te laten gaan. 2019 wordt het 
jaar waarin vrouwen van nu deze dromen 
omzetten in acties.

Het programma van het Vrouwenweekevent 
wordt ingevuld door verschillende vrouwen 
die de stap hebben gezet om hun droom 
te volgen. Zo zijn de genomineerden 
voor de Vrouwen van Nu Verschilmaker 
Award 2019 geselecteerd op hun lef, moed, 
doorzettingsvermogen en voorbeeldfunctie 
in het realiseren van hun droom. De muzikale 
omlijsting tijdens het event wordt verzorgd 
door jonge musici die hun droom volgen met 
hun uitzonderlijke muzikale talenten.

Eten, drinken en muziek
We beginnen met een miniconcert door jonge 
musici van het Prinses Christina Concours. 
Na de bekendmaking van de Vrouwen van 
Nu Verschilmaker 2019 en de overhandiging 
van de Award is het tijd voor een hapje, 
een drankje en gesprekken met andere 
aanwezigen. De inwendige mens wordt 
verzorgd door koks die ter plekke streetfood 
voor je klaarmaken. Na een pauze word je 
opnieuw getrakteerd op een miniconcert.

Meld je aan
Wil jij de genomineerden voor de Vrouwen 
van Nu Verschilmaker Award 2019 live 
ontmoeten? Wil je interessante en gezellige 
ontmoetingen met andere vrouwen bij een 
hapje en een drankje op een inspirerende 
locatie? 

vrouwenweek 2019 
vrou wenweekevent

Tekst: Carla Wijers & Evelien ter Meulen
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vrouwen van nu 
vrouwenweekevent 
Wanneer: vrijdag 8 maart 20189
Waar: Nicolaikerk, Nicolaaskerkhof 8 in Utrecht
Programma (onder voorbehoud)
16:30-17.00 uur Ontvangst
17.00-17.30 uur  Miniconcert
17.30-18.30 uur Welkomstwoord
 In gesprek met de genomineerden
 Laatste stemronde
  Bekendmaking Vrouwen van Nu Verschilmaker 2019 

& uitreiking Award 2019
18.30-19.30 uur Walking dinner 
19.30-20.00 uur Miniconcert
20.00-20.15 uur  Afsluiting

Wil je meegenieten van 
de prachtige muziek van 
jonge musici van het Prinses 
Christina Concours? Kom dan 
naar het Vrouwenweekevent 
2019! 
De ticketverkoop loopt via 
vrouwenvannu.nl. Deelname 
aan het programma (inclusief 
walking diner) kost € 19,50.

Tot ziens op 8 maart. ¶
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Rajae El Mouhandiz
Rajae is een succesvolle artistieke duizend-
poot: zangeres, componist, maker van korte 
films en (muziek)theater. Sinds 2017 is ze 
opgenomen in de ‘nieuwe makers’-regeling 
van het Fonds Podiumkunsten. Rajae is de 
afgelopen tien jaar vanwege haar bijdragen 
in de kunsten geplaatst op de lijst van 500 
invloedrijkste moslims ter wereld. Daarnaast 
is ze een Ariane de Rothschild Fellow. Vanaf 
december 2018 geeft zij in het hele land 
solovoorstellingen getiteld Thuis, Ontheemd #2. 
Hierin brengt ze een ode aan de vrouw aan de 
hand van zeventien inspirerende voorbeelden 
van over de hele wereld, inclusief Suze 
Groeneweg (het eerste vrouwelijke Tweede 
Kamerlid in Nederland) en Aletta Jacobs (de 
eerste officiële vrouwelijke student en arts in 
Nederland en strijdster voor onder andere het 
vrouwenkiesrecht). 
Rode draad door Rajae’s voorstelling is 
vrouwen zich ervan bewustmaken dat ze 
ruimte kunnen en moeten innemen om 
hun droom te volgen en dat verschillende 
generaties vrouwen daarin van elkaar kunnen 
leren. Ze zet in op bewustwording, het 
verbinden van generaties en het stimuleren 

van burgerschap. Zelf heeft ze veel offers 
moeten brengen om haar eigen droom te 
realiseren: kunstenaar worden. Wat ze wil 
bereiken, verwoordt ze als volgt: “In een tijd 
van sterke polarisatie en verharding zijn er 
artistieke stemmen nodig die in het midden 
van een steeds harder gevoerd debat staan 
en vanuit zachte kracht werelden verbinden, 
doen verwonderen, ontwapenen en ook 
durven te schuren. Als maker bespreek ik 
welke ruimte ik als vrouw in de wereld mag 
innemen en stel ik gewetensvragen aan Oost 
en West.”

12 

verkiezing vrouwen van nu 
verschilmaker award 2019
In 2015 won cardiologe Angela Maas de award en in 2016 overhandigde voorzitter Tineke Luijendijk 

de award aan Jacqueline Cramer, oud-minister en voorzitter van de Plastic Soup Foundation.  

Sanne Bolkenstein won de Verschilmaker Award in 2017 met haar Afripads-project voor meisjes  

in Oeganda en vorig jaar was de eer aan Nora el Abdouni voor haar werk bij Pretty Woman.

genomineerden vrouwen van nu 

verschilmaker award 2019

‘ als maker 

bespreek ik 

welke ruimte 

ik als vrouw in 

de wereld mag 

innemen’

Wie wordt de Vrouwen van Nu Verschilmaker 2019? Jij kunt dat mee bepalen door 
te stemmen via vrouwenvannu.nl/poll//genomineerden-voor-verschilmaker-award-2019.
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Tante Rikie
Tante Rikie, festivaldirectrice van Zwarte 
Cross, is een vrouw die vele petten draagt.
Die van Koningin der Voederbietels, gravin 
van de Hummelse hei, inspirator, tante voor 
iedereen, visionair, festivaldirectrice, geestelijk 
leidster, zangeres, entrepreneur, zorgzame 
huismoeder en lieve oma. Een vrouw met een 
groot hart dat klopt voor alles wat leeft op 
deze planeet en die ondanks al haar succes 
altijd zichzelf is gebleven. 
Als opgroeiend meisje in ’s-Heerenberg 
zag de kleine Rikie dat de wereld om haar 
heen niet de wereld was die zij al op jonge 
leeftijd voor ogen had. Ze miste vrolijkheid, 
gezelligheid, liefde en openheid in het 
dorpje, waarop de katholieke 
fundamentalisten een zwaar 
stempel drukten. Rikie ‘mos 
d-r uut’ en wilde de mensheid 
iets meegeven in plaats van 
afnemen, zoals de notabelen 
in die dagen deden. 

Ze reisde de hele wereld over en ontmoette 
veel verschillende mensen, van de indianen 
in het Amazonegebied, Bhagwan, Barack 
Obama en John Lennon tot Moeder Theresa 
en Erich Honecker. Al deze ervaringen heeft 
ze gebundeld in de sfeer van het festival 
Zwarte Cross: gastvrij voor iedereen, vrolijk, 
positief, lief, uitbundig, eenvoudig, gezellig, 
grappig, een beetje maf, Achterhoeks en 
sympathiek. En met een boodschap voor de 
bezoekers: “Alle dromen kunnen werkelijkheid 
worden. Het maakt niet uit wat die droom is, 
gebruik je fantasie en verbeeldingskracht en 
het universum ligt aan je voeten.”
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‘ alle dromen kunnen 

werkelijkheid 

worden’

Sandra Ronde-van der Laan
Sandra studeerde landbouweconomie 
en plattelandsontwikkeling. Haar keuze 
voor deze studie was ingegeven door 
haar oprechte verbazing dat het zo lastig 
blijkt te zijn om boer te worden. “Een van 
de belangrijkste beroepen ter wereld, het 
beroep dat ervoor zorgt dat onze monden 
dagelijks gevoed worden en wij in leven 
blijven, wordt wereldwijd gedomineerd door 
lange werkdagen, zeer weinig inkomsten 
en extreem hoge zelfmoordpercentages. 
Hoe is dit mogelijk?” Voor haar studie reisde 
ze de hele wereld over. Ze leerde over 
de fundamentele rol die vrouwen in met 
name ontwikkelingslanden spelen in het 
verbouwen van gewassen en het voeden van 
de gemeenschap en over de ongelijkheid in de 
voedselketen, waardoor een boer 1 cent voor 
een aardappel krijgt die in de winkel 1 euro 

‘ ik leerde dat ik bij mezelf 

moest beginnen als ik iets 

wilde veranderen’

Vervolg op pagina 14
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‘een beperking zit in je 

hoofd, niet in je lijf!’

haar knie. Een zeer ingrijpende operatie, 
zowel fysiek als mentaal. Weer opnieuw 
beginnen, weer alles kwijt. Maar ook nu is 
ze vastbesloten haar vrijheid te herwinnen. 
Het lopen lukt inmiddels weer goed, ze is 
weer aan het zwemmen, fietsen en ook weer 
rennen. Nog niet op het niveau dat ze wil, 
maar het pad is ingeslagen en dat pad moet 
worden gevolgd. Want een beperking zit in je 
hoofd, niet in je lijf!

Saskia van den Ouden
Paralympisch triatlete Saskia van den 
Ouden verloor in oktober 2010 na een lange 
periode van ziek-zijn en operaties haar 
linkeronderbeen door een ongeneeslijk 
goedaardig gezwel. Haar actieve leven als 
basisschooljuf en moeder van drie jonge 
kinderen kwam volledig tot stilstand. Ze was 
aan een rolstoel gebonden en lopen - laat 
staan sporten - zat er niet meer in. Saskia liet 
het daar echter niet bij zitten en met enorme 
wilskracht en doorzettingsvermogen lukte 
het haar om met behulp van een prothese 
weer te lopen. Maar ze wilde meer, ze wilde 
sporten, weer vrij zijn. Het leven leven net 
als voor haar amputatie en het liefst een 
schepje erbij. Mede dankzij een actie bij 
Radio 538 kwam haar droom uit: ze ontving 
het geldbedrag voor een sportprothese. Dit 
was de start van een leven als professioneel 
paralympisch triatlete. Van 2013 tot 2016 
won ze diverse (internationale) wedstrijden 
waaronder EK’s en WK’s. Totdat de klachten 
in 2016 weer terugkwamen en een tweede 
amputatie onafwendbaar was. Ditmaal 
verloor ze de rest van haar onderbeen en 

mag kosten. En ze leerde dat ze bij zichzelf 
moest beginnen als ze hier iets in wilde 
veranderen. In 2015 nam ze het initiatief om 
De Streekboer op te richten, met als doel 
het creëren van een weg van boer naar bord 
die eerlijk en in balans is. Op dit moment 
is De Streekboer actief in Groningen en 
Friesland. 

Vervolg van pagina 13 “Wij geven boeren weer de kans om tegen 
een eerlijke prijs prachtige producten te 
produceren. Ik ben er trots op dat nieuwe 
boeren zijn opgestaan omdat wij een 
afzetmarkt hebben kunnen bieden en ben 
ervan overtuigd dat door het werk van De 
Streekboer de wereld eerlijker en duurzamer 
wordt.”
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handwerktentoonstellingen

fryslân

Handwerkexpositie op  
27 en 28 maart
In het Dielshûs in Wommels 
vieren wij het 70-jarig 
bestaan van de commissie 
handwerken en textiele 
werkvormen Fryslân tijdens 
de handwerkexpositie. Heel 
toepasselijk is het thema deze 
keer F.E.E.S.T.
Vanwege het jubileum zouden 
wij het leuk vinden om met de 
handwerkstukken de link te 
leggen van vroeger naar nu. 
Dus als je thuis nog antieke 
handwerkstukken hebt van je 
moeder of oma zouden wij die 
graag exposeren. Bijvoorbeeld 
een oude merklap of Zaans 
stikwerk. Daarvoor kun je 
contact opnemen met de 
handwerkcommissie. 
Voor het 100-jarig bestaan 
van Vrouwen van Nu in 
Leeuwarden op 16 april 

gelderland

Jaarlijkse handwerktentoonstelling 
Op de jaarlijkse handwerktentoonstelling 
2019 van Vrouwen van Nu Gelderland zijn 
veel mooie handwerken te zien, waar met 
veel plezier aan gewerkt is De tentoonstelling 
wordt gehouden in het Kulturhus in Vorden. 
Openingstijden: donderdag 21 maart 10.00  
tot 17.00 uur en vrijdag 22 maart 10.00 tot 
16.00 uur.

69e expositie handwerken en textiele werkvormen
-  werkstukken in diverse technieken
- prachtige quilts
-  overzicht cursusaanbod 2019-2020
- dagelijks demonstraties
-  handwerk-, quilt- en wolwinkels
Kijk voor het laatste nieuws op www.vrouwen van nu.nl/
drenthe
Wanneer 9 en 10 april
Tijd dinsdag 10.30 uur tot 17.00 uur, woensdag 10.00 uur  
tot 17.00 uur 
Waar Meursinge, Hoofdstraat 48 in Westerbork
Lijnbus stopt voor de deur, rolstoeltoegankelijk
Prijs € 5, niet-leden betalen € 6

Overijssel

In 2019 wordt de handwerktentoonstelling 
in de provincie Overijssel voor de 60e 
keer georganiseerd. Het thema is Heden 
en Verleden. Handwerken uit het verleden 
worden gepresenteerd. Zo zijn op de 
expositie bekende en onbekende werken te 
bewonderen van voormalig cursusleidster 
Lammie Steenhuis uit Holten, die op 25 maart 
2018 is overleden. Ze maakte gebruik van 
haar vrouwelijke talenten en was binnen de 
provincie Overijssel en op landelijk niveau een 
bekende handwerkster. 
Leden van alle plaatselijke afdelingen 
uit de hele provincie Overijssel leveren 
handwerkstukken in. 

krijgen wij de beschikking 
over een expositieruimte. 
Ook daar willen wij antieke 
stukken exposeren, samen 
met moderne handwerken. 
Daar zoeken we ook nog 
handwerkstukken voor. Heb 
je een mooi stuk, neem dan 
contact op met Ina Zeldenrust 
via 0513-851994.

Verschillende technieken 
worden toegepast, zoals 
quilten, borduren, breien, 
haken, kantklossen, naaien en 
vilten. Aan de wanden hangen 
quilts in diverse stijlen. Andere 

handwerken worden op tafels 
gepresenteerd. Ook zijn er 
demonstraties en hoor je 
meer over het cursusaanbod 
voor het seizoen 2019-2020. Verschillende 
ondernemers zijn met een handwerkstand 
aanwezig, zodat je ter plekke materiaal kunt 
kopen. Meer info vind je op  
www.vrouwenvannu.nl/overijssel
Wanneer woensdag 27 en donderdag 28 maart
Tijd 10.00 tot 17.00 uur
Waar Het Bonte Paard, Deventerweg 87 in 
Holten
Prijs € 5,50; op vertoon van de ledenpas € 5. 
Mannen mogen gratis naar binnen. 

2019
drenthe

60 jaar provinciale handwerk- en quilttentoonstelling
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Fryslân 
Internationale Vrouwendag
Op 8 maart vieren we Internationale 
Vrouwendag in de Zuiderkerk in Drachten 
Kijk op de site voor het complete 
programma en het aanmeldformulier: 
www.vrouwenvannu.nl/fryslan/
internationale-vrouwendag-2019-0

Noord-Holland
Textielkunst tentoonstelling
In de Blinkerd in Schoorl vindt van 5 tot 
7 april wederom de grote Textielkunst 
tentoonstelling plaats. Onder het 
jaarthema “Verbloemd” treden de 
textielbeoefenaars naar buiten.
Kijk voor meer informatie op: 
vrouwenvannu.nl/noordholland

Drenthe
Vrouwendag Borger 
Op deze beurs vind je een aantal 
provinciale stands van Vrouwen van Nu 
Drenthe.  
Er is een afwisselend programma met 
onder meer modeshows, muziek, street-
dance en workshops. 
Wanneer vrijdag 8 maart
Tijd van 10.00 uur tot 18.00 uur
Waar Het Anker, Hoofdstraat 13 in Borger
Prijs € 2, inclusief thee met wat lekkers  
en een verrassing

Gezellige middag
De alleenstaande vrouwen van de afdeling 
Vries nodigen je uit voor een gezellige, 
geheel verzorgde middag.
Wanneer zondag 7 april
Tijd van 13.30 uur tot 18.00 uur
Waar zalencentrum Onder de Linden,  
Brink 4 in Vries
Prijs € 30, inclusief twee keer koffie/thee 

highlights
met koek/cake, consumptie en 
broodmaaltijd
Opgave graag voor 27 maart bij  
Janny Witvoet-Bonder,  
0592-544581, jwitvoet@gmx.net

Extra middag alleenstaanden
Met dank aan het Rabofonds. De 
commissie alleenstaanden heet 
iedereen die, om welke reden dan 
ook, alleenstaand is, is hartelijk 
welkom. De ervaring leert ons 
dat door onze ontmoetingen er 
vaak weer nieuwe vriendschappen 
ontstaan en er onderlinge 
afspraken worden gemaakt. 
Wanneer zaterdag 25 mei
Tijd van 13.30 uur tot 18.30 uur
Waar zaal Hofsteenge in Rolde
Prijs € 15, inclusief koffie/thee met 
koek, consumptie en broodmaaltijd
Info en opgave voor 20 mei bij 
Trijn Slomp, 0599-235476,  
trijnslomp@hetnet.nl of bij  
Emmy Slagter, 0592-409979,  
emmyslagter@gmail.com

Gelderland
Provinciale fietsdag
De provinciale fietsdag wordt 
georganiseerd door Vrouwen van  
Nu afdeling Voorst. Voorst is een  
plattelandsdorp in de steden-
driehoek Apeldoorn, Deventer 
en Zutphen. De fietstocht wordt 
gehouden op woensdag 15 mei en 
gaat langs de rand van de Veluwe 
en door de IJsselstreek. Vertrek 
vanaf het dorpshuis in Voorst 
tussen 9.30 uur en 10.30 uur. 
Afstand ongeveer 50 kilometer. 

Overijssel
Provinciale agrarische excursie
Bezoek aan vier bedrijven:
-  Wijngaard en boerderijwinkel Maronesse. 
- Museum Giethoorn ‘t Olde Maatuus. 
- De Maargies Hoeve. 
-  Punterbouw Schreur en Scheepswerf 

Schreur.
Organisatie: Blokzijl, Polder11/
Steenwijkerwold en Steenwijk.
8.30 uur ontvangst met koffie/thee
9.00 uur opening
+/- 16.00 uur afsluiting met koffie/thee
Wanneer dinsdag 2, woensdag 3 en 
donderdag 4 april
Start Café-Restaurant Smit, Zuiderpad 58  
in Giethoorn 
Prijs € 39
Opgave op dinsdag 26 februari tussen 9.00 
en 16.00 uur, aanmelden via de agrarische 
contactpersoon of het secretariaat van je 
afdeling bij Aafje Wouters, 06-23538041. 
O.v.v. de afdeling, het aantal personen, 
voorkeursdatum en diëten. Betaling dient 
voor 6 maart overgemaakt te zijn op 
rekening NL79RABO 0323144918 t.n.v.  
A.A. Wouters-Donker.
Deelname is op eigen risico.

Een compleet overzicht en presentaties van alle reisbestemmingen die door de provinciale reiscommissies  
worden georganiseerd, zijn te vinden op de website van Vrouwen van Nu.

Stal in Giethoorn
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Het evenement vindt plaats in de 
prachtige entourage van De Stad Klundert, 
een voormalig kerkgebouw, in Klundert, een 
plaats in de noordwesthoek van Noord-
Brabant. Er komen diverse sprekers, er 
zijn kookworkshops, gratis proeverijen, 
demonstraties, diverse stands met informatie, 
zoals over zeewier en peulvruchten, er 
zijn streekproducten. Kortom: er is veel te 
beleven. Op dit evenement kun je elkaar 
ontmoeten, nieuwe ontwikkelingen 
ontdekken en actuele kennis opdoen over 
voeding en duurzaamheid. 

Geen pillen, maar paprika
Tamara de Weijer, ook wel bekend als Dokter 
Tamara, geeft deze dag twee lezingen en is 
verder de hele dag aanwezig. De missie van 
deze huisarts is om mensen door andere 
voeding en leefstijl gezonder te maken. 
“Geen pillen, maar paprika”, stelt ze. Met een 
gezonde leefstijl en een dieet kan 50 tot 70 
procent van de diabetes type 2-patiënten 
minder medicatie gebruiken of zelfs helemaal 
stoppen met medicijnen slikken. Maar 
iederéén die gezonder gaat koken, heeft 
hier baat bij. Tamara de Weijer beantwoordt 
vragen en ze signeert haar boek. 

Gezonde lunchtrommel
Kinderen zijn de toekomst en voor hen is 
er op dit evenement veel te beleven, zoals 

Hoe maak ik een gezonde lunchtrommel? Ook 
aan ondernemers is gedacht, want Maria 
van der Heijden, directeur MVO Nederland 
(Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), 
geeft een lezing. 

De start om 10.00 uur is spectaculair, want 
boer David (van vorig seizoen Boer zoekt 
vrouw) en zijn vriendin Mara arriveren per 
trekker en verrichten de opening. Kijk voor 
het hele programma op de website van 
de organiserende afdelingen Willemstad, 
Fijnaart, Noordhoek, Dinteloord, Steenbergen, 
Bergen op Zoom, Oud-Gastel, Oudenbosch 
en Zevenbergen. ¶

Lang Leve Lekker!

lang leve lekker!
Tekst: Desi Dingemans
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gratis evenement over voeding 
en duurzaamheid

Op 9 maart organiseren negen afdelingen van Kring West-Brabant van Vrouwen van Nu 

Lang Leve Lekker!, een groot evenement met als thema voeding en duurzaamheid. 

Dit evenement wordt georganiseerd in het kader van Internationale Vrouwendag 

en is voor iedereen gratis te bezoeken, dus ook voor niet-leden. 
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In dat licht is het opmerkelijk dat vrouwen 
slechts twee jaar achterliepen op mannen 
bij het bereiken van hun doel. Maar de 
verschillende organisaties die streden voor 
vrouwenkiesrecht waren erin geslaagd 
massaal vrouwen voor de goede zaak te 
mobiliseren: samen hadden ze in 1919 bijna 
35.000 leden. Toch is het de vraag of het 
vrouwenkiesrecht er toen zou zijn gekomen 
als omliggende landen in die tijd niet ook 

overgingen tot het toekennen ervan. De 
Nederlandse politieke partijen van links tot 
rechts, behalve de liberale partij, stonden niet 
te trappelen om vrouwen het kiesrecht toe 
te kennen. Invloedrijke sociaaldemocraten 
vonden het een elitaire zaak en waren bang 
voor vrouwen als conservatieve kracht. De 
confessionele partijen vonden dat de plaats van 
vrouwen niet in het stemhok, maar thuis was.

Huisvrouw en moeder
Toen het vrouwenkiesrecht een feit was, 
haastten de partijen zich om werk te maken 
van de scholing van vrouwen. Immers: het 
kiezersvolk was in één klap uitgebreid van 
anderhalf tot drie miljoen. Maar de partijen 
namen vrouwen als politiek geïnteresseerden 
niet erg serieus. Dit was een internationaal 
verschijnsel. Veel vrouwen waren laagopgeleid 
en die opleidingen waren gericht op vrouwen 
als huisvrouw en moeder. Het hielp ook 
niet mee dat de parlementaire politiek een 
mannenwereld was, met bijbehorende cultuur 
en omgangsvormen. Belangrijk waren de 
vrouwelijke leden van de Tweede en Eerste 
Kamer, en van de Provinciale Staten en 
gemeenteraden. Ze waren met weinig, maar 
fungeerden wel als rolmodellen. Zij moesten 
echter opboksen tegen de gangbare opvatting 
dat vrouwen en politiek geen vanzelfsprekende 
combinatie was en dat er geen competente 
vrouwelijke politici bestonden. Diverse 
vrouwenorganisaties, opgericht in het 
kielzog van de eerste feministische golf en 
de toekenning van het vrouwenkiesrecht, 
vervulden een belangrijke rol bij scholing 
en bewustwording van vrouwen. Maar ze 

gestaag voortgaan: honderd jaar 
vrouwen kiesrecht

18 

terugblik op de afgelopen eeuw

1919 was een gedenkwaardig jaar. Eindelijk kregen de Nederlandse vrouwen algemeen kiesrecht, 

nadat ze bij de grondwetswijziging in 1917 passief kiesrecht hadden verkregen. Het had heel wat 

strijd gekost. 

raadsverkiezingen.
Foto:  

Nationaal archief

Kiesrecht.  
In 1921 mogen 
vrouwen voor 
het eerst naar 

de stembus. 
Mevrouw  

G. Docters van 
Leeuwen-van 
Maarseveen, 

lid van het 
hoofdbestuur 

van de 
Vereniging voor 

Vrouwenkies-
recht, brengt 

haar stem 
uit bij de 

Amsterdamse 
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waren niet in staat de mannelijke politieke 
dominantie te doorbreken.

Oorlogstijd
Hoe wrang ook, de Tweede Wereldoorlog was 
een impuls voor de emancipatie van vrouwen. 
Ze lieten zien dat ze naast huishouden en 
kinderen belangrijke andere kwaliteiten 
hadden, zoals het verrichten van gevaarlijk 
verzetswerk. Bovendien vormden zich nieuwe 
vrouwennetwerken van uiteenlopende 
gezindten, die het vooroorlogse verzuilde 
stramien doorbraken. Zij eisten uitbreiding 
van de politieke vertegenwoordiging van 
vrouwen. Het ging nu ook verder. De eerste 
vrouwelijke staatssecretaris, Anna de Waal, 
en de eerste vrouwelijke minister, Marga 
Klompé, dienden zich in de jaren vijftig aan. 
Allebei waren ze afkomstig uit de Katholieke 
Volks Partij, KVP. Toch bleef het percentage 
vrouwelijke Tweede Kamerleden tot het 
einde van de jaren zestig steken op tien. Op 
landelijk niveau was tot begin jaren zeventig 
een ongeschreven regel dat vrouwelijke 
politici niet getrouwd mochten zijn, al waren 
er uitzonderingen.

Feminisme in opkomst
Er was een tweede feministische golf 
nodig om een doorbraak te forceren in 
het mannenbolwerk van de politiek. In het 
kielzog van de naoorlogse welvaartsstaat 
ontstond er een forse groep goed opgeleide 
vrouwen, die het niet langer pikte politiek 
en maatschappelijk aan de zijlijn te staan. 
Een deel verenigde zich eind jaren zestig in 
onafhankelijke feministische organisaties. 
Maar er waren er ook die klopten aan 
de deur van de politieke partijen en de 
regeringspolitiek. Het waren zeker niet 
alleen de zogenaamde progressieve 
organisaties die de politieke emancipatie 
ondersteunden. Ook vrouwenorganisaties 

van confessionele politieke 
partijen en ongebonden 
vrouwenorganisaties 
van uiteenlopende 
gezindten roerden zich 
vanaf eind jaren zeventig 
in toenemende mate in 
het maatschappelijke en 
politieke veld. Een belangrijke 
stimulans ging uit van het 
Nationaal Emancipatiebeleid, 
met de bijbehorende 
staatssecretarissen en ministers, dat vanaf 
1974 van kracht was. Dit alles leidde tot een 
toename van het percentage vrouwelijke 
Tweede Kamerleden. Sinds de verkiezingen 
van maart 2017 is dat 36 procent. We slaan 
hiermee internationaal geen gek figuur. Het 
streven blijft natuurlijk 50 procent vrouwen. 

Excuustruus
Ook het percentage vrouwelijke ministers 
nam toe. Tot eind jaren zeventig waren het 
altijd excuustruusen: één of twee vrouwelijke 
ministers per kabinet (en soms zelfs geen). 
Daarna begon het toe te nemen. Vanaf 
de jaren negentig waren het er meestal 
vier en na het jaar 2000 vijf in kabinetten 
van uiteenlopende kleur. Momenteel kan 
geen minister-president het zich meer 
veroorloven een kabinet samen te stellen 
zonder een flink aantal vrouwelijke ministers 
en staatssecretarissen. Wel blijft Nederland 
achter in vergelijking met omringende landen 
waar het de sekse van de kabinetsleiders 
betreft: we wachten nog steeds op de eerste 
vrouwelijke minister-president.

De conclusie is dat deze honderdjarige 
geschiedenis er een was van gestage 
vooruitgang. Afgezet tegen andere 
historische ontwikkelingen hoeft dit niet 
ontevreden te stemmen. ¶

gestaag voortgaan: honderd jaar 
Tekst: Anneke Ribberink
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Anneke Ribberink 
is gastonderzoeker 
politieke geschiedenis en 
gendergeschiedenis bij de 
Vrije Universiteit Amsterdam.

‘ tot begin jaren 

zeventig was het 

een ongeschreven 

regel dat 

vrouwelijke politici 

niet getrouwd 

mochten zijn’
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In menig klas op school zit wel zo’n leerling. Het 
lievelingetje van de juf of meester, dat voorgetrokken 
wordt en altijd leuke karweitjes mag doen. Opgehemeld 
als de beste, de liefste, de slimste. Onterecht, oneerlijk. Als 
je kinderen hebt, krijg je als ouder geregeld zelf een veeg 
uit de pan: oh, je trekt vóór! Zij krijgt een groter snoepje, 
koekje, mag later naar bed dan toen ik zo oud was. In de 
puberteit geflankeerd door rake feiten als bewijslast. Een diep 
verongelijkt gezicht, waarbij je zelf meteen in je herinneringen 
moet graven. Is dat zo? 

De omgang met je kinderen leg je niet vast in een archief, 
maar in je geheugen. Knippen met een schaartje is 
onmogelijk, maar je wilt geen onderscheid maken. Jij trekt 
vóór, dat wil je als ouder echt niet horen. Dat hoort ook niet. 
En dus balanceer je op een scheidslijn van gevoel. De overheid 
kent wel wetten en regels omtrent onze rechten en plichten. 

Alle burgers van ons land hebben in gelijke gevallen 
gelijke rechten en een gelijke behandeling volgens het 
gelijkheidsbeginsel. Iedereen in eenzelfde functie, met 
evenveel arbeidsuren en met dezelfde kwaliteiten, wordt 
precies hetzelfde beloond. Vrouwen van nu steken al in 
opleidingen de heren de loef af en werken zich een slag in de 
rondte. Ze zijn baanbrekend met heldere inzichten, tactische 
benaderingen en breken starre bedrijfsstructuren open. 
Collegiaal ook. Zéér collegiaal zelfs. 

Zo erg, dat ze maar liefst 15 procent minder uitbetaald 
krijgen dan hun mannelijke collega’s zonder te roepen: hé, 
hij wordt voorgetrokken! Het wordt gewoon geaccepteerd. 
Waarom? Vrouwen geven niet zo om geld, werken veel 
parttime en onderhandelen niet goed, concludeert het CBS. 
Belachelijk. Kwaliteit wordt zo niet beloond, hard werken 
ondergewaardeerd. Het gelijkheidsbeginsel geldt kennelijk 

alleen voor de heren, die zichzelf een 
goed salaris toedichten en in hun 
vuistje lachen. Die vrouwen toch, 
ach ja. Kom op dames, waar is jullie 
zelfrespect? ¶

    Voor-
trekker

20 – desi

uitgelezen

boekenwijzer

Het kind met de Japanse ogen
Reggie Baay
Reggie vond enkele dia’s in de 
nalatenschap van zijn ouders. 
Daar begon de zoektocht van een 
zoon naar de geschiedenis van 
zijn vader. Soldaat in het koloniale 
leger van Nederlands-Indië en 
krijgsgevangene in de oorlog tegen 
Japan. De beruchte Birmaspoorlijn 
waar hij werkte, uitgehongerd, 
gemarteld. De politionele 
acties tijdens de Indonesische 
onafhankelijkheidsstrijd. Terug in 
Nederland werd er voornamelijk 
gezwegen over deze periode. 
Reggie Baay beschrijft in de 
documentaire/roman Het kind met 
de Japanse ogen op indrukwekkende 
wijze het leven van zijn ouders, 
getekend door de oorlogen en de 
gevolgen daarvan. Het grijpt je 
aan. Afgewisseld met terugblikken 
lees je over de ontberingen, 
maar ook over de veerkracht 
en overlevingsdrang van deze 
generatie. Een prachtig boek als je 
iets wilt leren over dit deel van de 
vaderlandse geschiedenis, waarvan 
wij zo weinig weten. ¶

Uitgever: Atlas Contact
€ 22,99
Desi Dingemans

Desi Dingemans is journalist, lid van de dorpsraad 

Dinteloord en voorzitter van Vrouwen van Nu 

afdeling Dinteloord. Samen met man en zoon 

heeft ze een akkerbouwbedrijf.
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De nacht van de begijnen
Aline Kiner
Een boek dat zich afspeelt 
in de middeleeuwen; het 
maakt me nieuwsgierig en 
de titel spreekt ook enorm 
tot de verbeelding. Enerzijds 
speelt de historie een grote 
rol in dit boek, met de strijd 
van koning Filips tegen de 
ketters, maar het verhaal 
draait om het begijnhof 
in de Marais in Parijs. De 
begijnen waren ongetrouwde 
vrouwen die een vroom 
leven leidden en in het grote 
begijnhof een eigen huisje 
hadden. Voor edelvrouwe 
Ysabel, die kruidenvrouw is 
en hoofd van de infirmerie, 
voel je al gauw sympathie. 
De komst van de mysterieuze 
Maheut en de veroordeling 
tot de brandstapel van 
begijn Porete zorgt voor 
beroering. Een prachtig en 
zeer geloofwaardig verhaal 
met een goed inzicht in het 
middeleeuwse Parijs en het 
leven van de begijnen. ¶

Uitgever: Anbo | Anthos
€ 20,99
Desi Dingemans

Diva
Erik Brouwer
Met veel bravoure ging de 
25-jarige Amsterdamse Julie 
Goudeket in mei 1917 aan 
boord van de S.S. Noordam. 
Haar droom: een beroemd 
actrice te worden. En dat 
is haar gelukt! Onderweg 
veranderde ze haar naam 
in Jetta Goudal. In Amerika 
viel ze op door haar 
zelfverzekerde houding en 
extravagante (zelfgemaakte) 
kleding. Al snel was ze 
een gevierde ster. Het 
bracht haar zelfs als enige 
Nederlandse actrice in 1960 
tot een ster op de Hollywood 
Walk of Fame. Zij was zo 
geëmancipeerd dat ze het 
waagde de grote regisseur 
Cecil B. DeMille aan te klagen. 
Dat was een sensatie. Naar 
deze bijzondere vrouw 
deed schrijver Erik Brouwer 
gedegen onderzoek, dat 
resulteerde in een verbluffend 
boek over een ware diva. ¶

Uitgever: Bern
€ 19,99
Netty Hubbers

Schokland
Saskia Goldschmidt
Een literaire streekroman, 
was mijn eerste gedachte. 
En wat voor een. Maar aan 
‘streekroman’ kleeft een 
oubollig imago. Daarom 
noemen ze een dergelijke 
roman tegenwoordig 
landschapsroman. Hoe dan 
ook, een prima verhaal met 
interessante personages. 
Moeder Trijn keert na een 
mislukte relatie met haar 
dochter Femke terug naar de 
familieboerderij van opa Zwier 
en oma Ootje op het ‘hoge 
land’ van Groningen. Dan 
schudt de grond. Eerst heel 
lichtjes, maar het wordt steeds 
erger. Er ontstaan scheurtjes, 
scheuren in de boerderij. 
Steeds meer en steeds dieper. 
Trijn en Femke hebben het 
er moeilijk mee. Waar de een 
zich nog meer terugtrekt, gaat 
de ander vol de strijd aan. 
Mooie beschrijving van de 
vrouwen, hun boerderij en het 
landschap waarin ze leven. ¶

Uitgever: Cossee
Paperback € 19,99;  
E-book € 9,99
Marjan Verhoeven

Rinkeldekink
Martine Bijl
In Rinkeldekink beschrijft 
Martine Bijl op indrukwek-
kende wijze de lange weg 
die ze af moest leggen 
nadat ze getroffen werd 
door een hersenbloeding. Ze 
neemt de lezer mee in haar 
verwarde gedachtegang, de 
beangstigende gevoelens die 
haar overspoelen, de vreemde 
dromen en wanen die ze 
heeft en de dagelijkse gang 
van zaken in het ziekenhuis 
en het revalidatiecentrum.
Ze doet dat op zo’n manier 
dat je haar verwarring en 
frustraties zelf voelt, en zelfs  
af en toe niet meer weet wat  
werkelijkheid is. Je krijgt meer 
inzicht in hoe mensen zich 
voelen na een hersenbloeding. 
Ze is daarbij heel eerlijk over 
zichzelf en spaart zichzelf 
absoluut niet. Over de 
depressie die haar trof na haar 
hersenbloeding heeft ze maar 
weinig kunnen opschrijven 
en dat is na het lezen van dit 
boek volkomen begrijpelijk. ¶

Uitgever: Atlas Contact
€ 14,99
Heleen Boussard

Kijk voor meer boekbesprekingen op www.vrouwenvannu.nl/thema/uit thuis
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De aanleiding voor deze expositie is de 
behoefte om meer zichtbaar te maken 
wat vrouwen al hebben gedaan”, zegt 

Mieke Schlaman. Ze is lid van een autonome 
groep van twaalf vrouwen onder de naam 
Vrouwenplaza, die emancipatie en feminisme 
meer onder de aandacht wil brengen. “De 
vrouwenzaak zit in mijn DNA. Wij zijn meer 
dan de helft van de wereldbevolking en 
wij doen ertoe. Ik wil dat vrouwen serieus 
genomen worden.”

Feestjaar
Mieke zit in het landelijk comité 100 jaar 
kiesrecht voor vrouwen. Het hele jaar wordt 
er op diverse locaties in het land aandacht 
aan het jubileum besteed. Op 1 februari 
werd er op het plein voor het gebouw van 
de Tweede Kamer een feest gegeven. Er 
was een symposium waarop zeven jonge 
vrouwen spraken over de toekomst. Zij 
vertelden waar ze tegenaan lopen en wat 
er moet gebeuren. Op die dag werd ook de 

fototentoonstelling Vrouwen 
hebben nooit stilgezeten 
geopend. De fotografe 
legde met haar camera 
dertig jaar lang vrouwen in 
beweging vast. Hun leven 
en streven om dat leven te 
verbeteren, dat in de expositie 
te zien is aan de hand van 
zeven thema’s: werk, zorg, 
welzijn, kunst, cultuur, 
armoede en vluchtelingen-
migrantenvrouwen. 
Bekeken vanuit verschillende 
vrouwenlevens.

vrouwen hebben 
nooit stilgezeten

22 

expositie met foto’s over vrouwen in beweging

Op 1 februari was het honderd jaar geleden dat vrouwen kiesrecht kregen. Werk van de Haagse 

fotografe Mieke Schlaman is ter gelegenheid hiervan in het gebouw van de Tweede Kamer te zien 

tijdens de fototentoonstelling Vrouwen hebben nooit stilgezeten.

“

‘ wij zijn meer dan 

de helft van de 

wereldbevolking  

en wij doen ertoe’

  Haagse meiden 
voor economische 
zelfstandigheid, 1989.

>>
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Emancipatie wordt participatie
Het maakt nogal wat uit of je een 
Nederlandse vrouw bent of een vluchteling, 
geeft Mieke aan. “In de dertig jaar dat deze 
tentoonstelling bestrijkt, is er veel ten goede 
veranderd. Maar we zijn er nog niet, want er 
verdwijnt ook weer veel. Emancipatie wordt 
niet meer genoemd; het is nu participatie. 
Het is belangrijk om de emancipatie opnieuw 
te bekijken. Er moet aandacht komen voor 
diversiteit en solidariteit. Dat bereik je niet 
door met de armen over elkaar te zitten, 
maar door te kijken: wat kunnen we voor 
elkaar betekenen? Emancipatie is niet één 
ding. Het speelt op veel verschillende niveaus, 
zoals wonen, werken of cultuur.”

De strijd van vrouwen
Blijf van mijn lijf!, een foto 
uit 1990. Of een foto van 
een actie voor de positie 
van seksueel misbruikte 
vluchtelingenvrouwen 
uit 2005. Protest tegen 
armoede, 1989. Haagse 
meiden voor economische 
zelfstandigheid, 1989. Zomaar 
enkele voorbeelden van 
foto’s die een beeld geven 
van de strijd van vrouwen. 
Indrukwekkende beelden. “Er 
zijn best wel dingen geregeld 
voor vrouwen, maar mannen 
maken nog steeds de dienst 
uit”, gaat Mieke verder. “Waar 

zijn de vrouwen aan de debattafels? Vrouwen 
met een lagere opleiding hebben ook een 
verhaal.” De opzet van de tentoonstelling is 
dat mbo- en hbo-opleidingen ermee kunnen 
werken om studenten bewust te maken van 
de geschiedenis van vrouwen. Leerlingen 
van een mbo-opleiding in Den Haag kregen 
van hun docent burgerschap in maart 2018 
de opdracht om naar de tentoonstelling 
te kijken. Welk thema sprak je het meeste 
aan? Daarvan moesten de leerlingen iets 
kunstzinnigs maken. Er zijn gedichten, 
fotocollages en schilderijen gemaakt. “Deze 
studenten moeten zich zo bewust worden 
van hun geschiedenis”, besluit de actieve 
fotografe. ¶

Tekst: Desi Dingemans
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  Protest van bijstands-
vrouwen EVA en de  
FNV-Vrouwenbond tegen 
het verplicht stellen van 
bijstandsmoeders om te 
gaan werken, Binnenhof, 
1999.

  Actie voor een generaal 
pardon. Stichting Vrouwen 
tegen Uitzetting.  
Het Plein, 2006.

Protest tegen bezuinigingen in de zorg, Hofplaats, 2015.

>>

>>
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Als je denkt aan autoracen, is het 
eerste dat bij je opkomt toch glimmende 
wagens met veel geronk, vliegensvlugge 
monteurs en stoere coureurs in strakke 
leren pakken? Vrouwen komen er niet aan 
te pas, of het moet zijn bij het uitreiken van 
de prijzen. Wat echter maar heel weinig 
mensen weten, is dat er zeker plaats is voor 
vrouwelijk talent in de autosport. En dat we 
zelfs in Nederland een belangrijke snelle dame 
hebben! 

Kleuter met kart 
Beitske ontdekte haar talent voor en plezier 
in het snelle rijden op haar vijfde verjaardag. 
Ze kreeg toen een kart cadeau, een vierwielig 
gemotoriseerd eenzitsvoertuig. Die moest 
natuurlijk meteen uitgeprobeerd worden. De 
verjaardagsvisite heeft ze thuis laten zitten, 
die heeft haar die dag niet meer gezien. De 
kleine Beitske was niet meer te stoppen! 
Haar vader was zelf ook geen onbekende 
in de Nederlandse autosport. De kleine 
meid deed vanaf haar zesde jaar al mee aan 
kampioenschappen, zowel in Nederland als in 
Europa. Op haar zesde was ze al Nederlands 
kampioen, op vijftienjarige leeftijd werd 
ze vierde op het Europees kampioenschap 
KZ2 en kampioen in de WSK (World Series 
Karting), ook in de klasse KZ2. Op haar 
zestiende werd ze derde in de klasse WSK KZ1. 

‘ in de auto zijn er geen 
verschillen tussen 
mannen en vrouwen’

24 

coureur beitske houdt zich staande op het circuit

Autocoureur Beitske Visser uit Dronten is bezig op te stomen naar steeds hogere klassen in  

het autoracen. Wat heel bijzonder is: in bijna alle klassen van de autosport racen mannen en 

vrouwen samen. Het is één van de weinige sporten waar de eisen aan man en vrouw gelijk zijn. 

Hoe gaat de 23-jarige Beitske daarmee om?
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Respect verdiend
De kart verruilde Beitske rond haar zeven-
tiende voor een racewagen. “Ik was druk 
met karten en zat op de middelbare school,” 
vertelt Beitske. “Toen kreeg ik een aanbod van 
een Italiaanse fabriek om voor hen te gaan 
rijden en te testen. Ik zag dat als een kans 
die je maar één keer in je leven krijgt. Ik ben 
gestopt met school en naar Italië vertrokken.” 
In de racewereld in het zuidelijke land was 
ze een van de weinige meisjes. Daar keek ze 
met haar Friese nuchterheid niet van op. “In 
die wereld is het heel gewoon. Ik was vooral 
bezig om zelf beter te worden. Of ik last 
heb gehad van haantjesgedrag? Och, in het 
begin duurde het wel even voordat je erbij 
hoort. Als je dan vooraan rijdt, willen ze je er 
nog weleens af rijden. Maar nu kennen de 
meesten mij en word ik gerespecteerd.” 

De wereld over
Als Vrouwen van Nu met Beitske spreekt, 
staat ze op het punt naar München te vliegen. 
Ze rijdt en vliegt heel wat af. Hierna staat 
Saoedi-Arabië op de agenda. Beitske staat 
nu onder contract bij BMW. Ze werd dan wel 
met dit talent geboren, maar daarmee alleen 
kom je er niet. Met sportieve gedrevenheid 
vertelt ze: “Het is belangrijk om heel hard te 
blijven werken. Ik ben altijd aan het kijken 
hoe ik me kan verbeteren. Altijd focussen, 

een rondje is nooit perfect. 
Hoe je remt, stuurt, het 
gas loslaat, hoe de auto 
reageert, alles telt mee. 
Samen met de engineer 
vergelijk ik elk klein dingetje. 
Met grafiekjes en datalijsten 
kunnen we ook de auto 
verbeteren. En verder doe ik ook veel aan 
sport: krachttraining, hardlopen en fietsen. 
Mijn grote droom is toch wel meedoen aan 
de Formule 1, Formule E of DTM. Daar werk ik 
naartoe en BMW steunt mij hier ook in.”

Harder trainen
Maar hoe zit het nu met die competitie? Is het 
mogelijk dat vrouwen het maken tussen de 
kerels in die keiharde wereld 
waar de glamour alleen aan 
de buitenkant zit? Met beide 
benen op de grond antwoordt 
Beitske: “Je moet gewoon een 
bepaald fysiek niveau hebben, 
daar moet je als vrouw wel 
meer en harder voor trainen 
dan een man. Maar als je dat 
hebt bereikt, is het gelijk. Dan 
zijn er geen verschillen meer. 
De ervaring die je gaandeweg 
opdoet, jij met de auto, daar 
gaat het om.” ¶

‘ ik ben altijd 

aan het kijken 

hoe ik me kan 

verbeteren.  

altijd focussen, 

een rondje is 

nooit perfect’

Tekst: Netty Hubbers
Foto’s Beitske Visser
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