
 

 

Verslag ledenavond dinsdag 19 maart 2019 Vrouwen van Nu 
 
Benita opende de avond met de vraag om een minuut stilte om de slachtoffers van de aanslagen 
in Utrecht en Nieuw Zeeland te gedenken. 
Hierna gaf ze aan dat het bestuur zich maandag 25 maart gaat beraden over het opheffen van 
onze afdeling of het samengaan met bijv. Twisk. Wat betreft de laatste optie kunnen we de 
eerstvolgende ledenavond alvast ’oefenen’ hoe dat dan zal verlopen want deze stond al gepland in 
Twisk. U kunt gevraagd worden om te rijden. 

En dan…. Eindelijk… ik heb me er zó op verheugd: de butler. 
Leo Korshuize is vijf jaar butler geweest. Vóór de pauze vertelde 
hij over de opleiding. Die volgde hij op een groot landgoed 
samen met nog 10 heren en 1 dame. Saillant detail: de dame 
kon geen butler worden, hooguit assistente van de vrouw des 
huizes, maar geen manager van het hele huishouden. Ik vind dat 
zó oneerlijk! Net als bij koks, als het vrijblijvend en huishoudelijk 
is mogen de vrouwen aan de bak, maar als het professioneel 
wordt dan wordt het opeens tot kunst verheven en mogen alleen 
de heren het ’vak’ uitoefenen. Gelukkig maken vrouwelijke koks 
een inhaalslag. 
Maar goed, die opleiding, die had ik ook wel willen doen. Hij kost 

wat (nu 14.500 euro) maar dan krijg je ook wat. Excursies naar diamantairs, sigarengiganten, dure 
autodealers, chique hotels en bij de 
champagnemakers in Frankrijk een 12-gangen lunch 
met bij elke gang een andere soort champagne (ze 
gingen meer dan eens lichtelijk beschonken op huis 
aan). Buiten dat was het ook buffelen hoor, ze kregen 
negen weken les in: house management, bedienen, 
etiquette, tafelzetting (gaat op de millimeter. Een 
onverwachte gast erbij: geen punt mevrouw. (o, dat 
wordt dan geen 46,3 maar 42,5 cm per persoon)), 
koken, house keeping (schoonmaken dus), 
rijvaardigheidstraining (met al dan niet gepantserde 
auto’s, maar in elk geval gróte), beveiliging, event management (feestjes en diners organiseren) en 
bloemschikken(!). 
Na de opleiding kwam Leo te werk bij een gezin met vier kinderen. Hij ging er met zijn vrouw en 
kind in de buurt wonen (later kwam er ondanks de lange werktijden toch nog een kind bij). Leo was 

de eerste butler in het gezin en moest daarom het hele huis 
inventariseren (dat schijnt erbij te horen). Dus alle schilderijen en 
kunstvoorwerpen met de prijzen erbij, de serviezen en hoeveel delen, 
het tafelzilver, de auto’s (onder andere zes! ferrari’s), de jachten en ik 
geloof ook nog een vliegtuig, was de tel een beetje kwijt. Zijn dagen 
begonnen om 7 uur met het uitzetten van het alarm en het bereiden 
van het ontbijt. Dan de paarden voeren, kinderen naar diverse 
scholen brengen, schoonmaken (alle 5 de badkamers moesten elke 
dag, hij had wel een dame voor 3 ochtenden in de week erbij), 
afspraken met bedrijven maken (zwembadschoonmakers, 
tuinmannen), boodschappen doen (bij de groentejuwelier natuurlijk, 
geen groenteboer vanzelf), afspraken van meneer en mevrouw 
regelen, kinderen van school ophalen, koken (tot 12 personen deed 

Leo zelf) en tafeldekken (dat ging in etappes: het ene kind at om 5 uur want moest om half zes 
naar sport, de ander at om 6 uur en zo door tot meneer en mevrouw, die aten om 8 uur), dan de 
kids naar hun sport brengen en ophalen (dat moet wel erg aanpezen geweest zijn), opruimen en 
dan vragen of hij nog iets kon betekenen en naar huis. Als de familie uit eten ging was hij op een 
redelijke tijd thuis, maar 1 uur ’s nachts was geen uitzondering. En dan om 7 uur in de ochtend het 
alarm er weer af. O ja, ziek zijn werd niet gewaardeerd. 



 

 

Na vijf jaar kreeg hij de keus van zijn vrouw: ik hou veel van je maar je mag nu kiezen: je baan weg 
of ik weg. Leo houdt ook veel van zijn vrouw, hij werkt nu als bedrijfsleider bij de Posthoorn in 
Schagen. Wel een hele ervaring rijker. 
Aan het eind van de avond bedankten wij Agma en Gerda voor het verzorgen van de koffie, zij 
kregen een bloemetje, alsmede ons nieuwe lid Betty Stapel, Joke Vlaar voor het zo goed 
verzorgen van het Rabo-gebeuren (Joke legde nog even uit hoe het werkt) en Gerarda Has voor 
haar 60-jarig huwelijk. Simona bedankte voor de bloemetjes en telefoontjes na haar operatie. We 
kunnen weer terugkijken op een zeer geslaagde avond en zien u graag terug op donderdag 11 
april. We vertrekken om 19.30 naar Twist voor onze gezamenlijke ledenavond daar. Er staat een 
hilarische cabaretavond op het programma, dus het gaat in elk geval een leuke avond worden. 
 
Het bestuur: Benita, Willy, Alien, Bets, Yvonne en schrijfster dezes Wil 


