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Het nieuwe jaar is alweer een paar weken oud. We hebben de
kerstboom opgeruimd, de kerstkaarten nog eens nagelezen en
gesorteerd (wie moet nog even speciale aandacht in de vorm van
een kaartje of telefoontje) en zijn overgegaan tot de orde van de
dag, met alle goede voornemens die bij een jaarwisseling horen.
Dit geldt voor u, voor mij en voor de Nederlandse Vrouwen Raad.

Tijdens de nieuwjaarsborrel van de NVR hebben we elkaar
kunnen ontmoeten en zijn er veel goede wensen uitgesproken. Het
was een geanimeerde bijeenkomst waarbij ik veel bekenden en (tot
dan toe) onbekenden heb gesproken. Van veel kanten werd ons
gezegd dat het imago van de NVR een duidelijke verbetering heeft
ondergaan, dat het zo goed is dat de NVR een grotere bekendheid
heeft gekregen en dat gewaardeerd wordt wat er aan activiteiten en
initiatieven wordt ondernomen.
Het bestuur is blij met deze positieve reacties; het bevestigt dat
we door moeten gaan op de ingeslagen weg.
In mijn speech gebruikte ik een metafoor: het afgelopen jaar
hebben wij gewerkt aan het frame van ons NVR-huis, wij hebben
de muren gezet en het huis ingericht.
Het is verleidelijk om in een prettig ingericht huis te gaan loungen op de bank, maar dat willen wij niet. Wij willen de ramen en
deuren openzetten opdat er op uitgebreide schaal in- en uitgelopen
kan worden. Wij willen (nog steeds de metafoor) samen koken en
eten met verse ingrediënten (= actualiteit) als een soort tafeltjedekje voor wie daar behoefte aan hebben. Wij willen samen praten,
overleggen, discussiëren en de resultaten daarvan breed uitdragen.
Toch moeten we constateren dat het ooit zo sterk en goed georganiseerde vrouwennetwerk in Nederland nog steeds onder druk staat.
Daar, in dat huis, ontstaan de eerste scheurtjes terwijl we het juist heel
hard nodig hebben om de positie van vrouwen verder te verbeteren.
De oorzaak van die scheurtjes? Houdt dat geen verband met
het feit dat nog maar weinig vrouwen binnen hun drukke en zorgzame bestaan tijd kunnen vrijmaken voor vrijwillige inzet voor
hun vrouwenorganisatie?
Het emancipatieproces vraagt een lange adem en veel energie,
vooral binnen het huidige politieke klimaat. Daarom hoop ik dat
u, de lidorganisaties, samen met ons de gemeenschappelijke achterban weet vast te houden en uit te dagen tot actieve inzet en bijdrage.
Dit is nodig en blijft nodig. Laat het één van de goede voornemens zijn voor het komend jaar.
Tenslotte spreek ik, namens het hele bestuur, de wens uit dat we
met elkaar op een positieve en opbouwende wijze mogen samenwerken, het imago nog verder te verbeteren om zo als een slagvaardige organisatie midden in de maatschappij te kunnen staan.
Marianne Horsman – Wagener
voorzitter
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Fietsvriendinnen op Internationale Vrouwendag
wingebied en een eenvoudige lunch wordt gezorgd.
Maar men kan natuurlijk ook op de eigen fiets naar de
watertoren in Scheveningen komen fietsen. Het enige
wat alle deelnemers altijd zelf mee moeten nemen is
een geldig paspoort, want de toegang tot het waterwingebied wordt heel streng bewaakt.

Niet eerder zijn er op Duurzame Dinsdag zulke
concrete toezeggingen door een vertegenwoordiger
van het kabinet gedaan dan op de laatste Duurzame
Dinsdag van 6 september 2005. Op deze dag nam
minister Verdonk namens het kabinet, het Duurzame Koffertje in ontvangst. In dit koffertje zaten
bijna 80 initiatieven en meer dan 50 voorstellen,
wensen en ideeën van Nederlandse burgers en organisaties.

wat
wanneer

Minister Verdonk beloofde de inhoud van het koffertje in de ministerraad te bespreken en in februari
2006 terug te koppelen wat er met de initiatieven is
gebeurd of gaat gebeuren. Ook wilde de minister al
een concrete toezegging doen: 8 maart 2006, Internationale Vrouwendag, gaat de minister samen met cabaretière Funda en een heleboel andere vrouwen fietsen!
De feestelijke fietstocht op 8 maart vormt tevens
de landelijke aftrap van het project Fietsvriendinnen,
een van de duurzame initiatieven uit het koffertje van
Duurzame Dinsdag. De fietstocht staat open voor
bevriende fietskoppels bestaande uit vrouwen met een
verschillende culturele achtergrond. Aanmelding kan
dus alleen per twee gebeuren. Gefietst wordt in het
voor publiek afgesloten gebied van het Duinwaterleidingbedrijf in Scheveningen. Voor fietsen, transport
van het station Hollands Spoor naar het Duinwater-

waar
wie

Fietstocht met Fietsvriendinnen, minister Verdonk en Funda
Internationale Vrouwendag, 8 maart,
12.00 - 14.00 uur
Duinwaterwingebied, Pompstationsweg,
Scheveningen
IVN, Nederlandse Vrouwenraad, Provincie Zuid-Holland, Duinwaterbedrijf
Zuid-Holland, Landelijk Steunpunt Fiets

Omdat er een beperking is wat betreft het aantal
vrouwen dat mee kan fietsen moeten deelnemende
“koppels” zich van tevoren aanmelden. Dat kan door
te mailen naar de NVR. Adres: info@de-nvr.nl o.v.v.
fietsvriendinnen. Graag naam en e-mailadres erbij.
Suggestie: maak een tekst die zichtbaar maakt waar
integratie voor uw koppel uit bestaat, bijvoorbeeld
door een leuze mee te nemen.
Lotte Wouters, beleidsmedewerker NVR
Achtergrondinformatie: www.duurzamedinsdag.nl en www.steunpuntfiets.nl
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Vooraankondiging
De derde Vrouw & Waterdag is in voorbereiding
Noteert u alvast in uw agenda:
datum 30 maart 2006
tijd
10.00 tot 17.00 uur
thema Denk mondiaal, handel lokaal
Het vierde Wereld Water Forum in Mexico
Wat kunnen wij hiervan leren?
kosten € 15,- voor leden lidorganisaties van de Nederlandse Vrouwen Raad
€ 27,50,- voor niet-leden

besproken is tijdens dit Forum. ’s Middags vinden
interactieve sessies plaats over o.a. hoe burgers aan de
slag gaan met de Kader Richtlijn Water, de Watervoetprint en Duurzaam Waterbeheer.
Interesse?
U hoeft niets te doen. Wij sturen u de uitnodiging
met het volledige programma en het aanmeldingsformulier vanzelf toe.
Voor actuele informatie kunt u terecht op
www.watermuseum.nl of www.genderenduurzaamheid.nl

Staatssecretaris Melanie Schultz van
Haegen zal de Vrouw & Waterdag
openen en vertellen over duurzaam
waterbeheer in Nederland naar aanleiding van haar bezoek aan het vierde
Wereld Water Forum in Mexico.
Daarna volgt een terugblik op wat er

Brief aan Staatssecretaris P.L.B.A. van Geel
Utrecht, 21 december 2005

Betreft: EU Monitoring van residuen in plantaardig voedsel. Vrouwen zijn bezorgd over de gezondheid
van kinderen en ongeborenen.
Geachte heer Van Geel,

residuen van 36% naar 44%.
Sinds 1999 is ook een toename van de aanwezigheid van meerdere actieve stoffen in één monster
waar te nemen. In 1999 is bij 14% en in 2003 bij
21 % van de onderzochte producten meer dan één
actieve stof gevonden. In 2003 in Nederlandse
producten zelfs bij 34%.
We moeten jammer genoeg concluderen dat de EU
regelingen om de pesticiden in ondermeer ons voedselpakket te reduceren tot nu toe onvoldoende effect
hebben . Zeker in Nederland.

In oktober 2005 heeft de Europese Commissie een
rapport gepubliceerd over residuen van bestrijdingsmiddelen en plantaardige producten. Het betreft de
resultaten uit 2003 van de door de EU gecoördineerde
monitoring. Het volledige rapport is te vinden op
http://europa.eu.int/comm/food/fvo/specialreports/
pesticides_index_en.htm
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De conclusies uit dit rapport geven ons reden tot ernstige bezorgdheid.
1 Allereerst werd er in 2003 in 5,5% van de onderzochte levensmiddelen (bloemkool, paprika’s,
aubergines, druiven, komkommers, erwten, tarwe
en rijst) het Maximale Residue Level (MRL) overschreden. Nederland is met 7,6% de koploper in
Europa! (zie bijlage toelichting ad 1)
2 De aangetroffen stoffen worden geclassificeerd
van acuut toxisch, hormoonverstorend, kankerverwekkend tot grondwater vervuilend.
3 In 44% van de onderzochte monsters zijn residuen
aangetoond. In Nederland zelfs in 58% ! Sinds
1999 is er in de EU sprake van een toename van

Wij zijn vooral bezorgd over de gezondheid
van ongeborenen en van onze kinderen
In de EU geldt voor voorverpakte babyvoeding een
algemene residu grenswaarde per actieve stof van 0,01
mg/kg, die als voorzorgsmaatregel tegen schadelijke
invloeden van residuen in babyvoedsel ingevoerd
werd. De grenswaarden voor residuen in en op plantaardige levensmiddelen kunnen echter - zelfs voor
stoffen die verdacht worden van hormoon verstorende 
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eigenschappen - 1000 maal zo hoog zijn (zie 86/362/
EEC3 en 90/642/EEC4) als voor babyvoeding is
toegestaan. De resultaten van de monitoring tonen,
dat er nauwelijks rekening gehouden wordt met ongeborenen en kinderen als er gekeken wordt naar acute
en chronische toxiciteit.

ten van deze toxische stoffen wordt de toekomstige
generatie aan onnodige risico’s blootgesteld.
Om deze zorgwekkende situatie te veranderen,
vragen wij U met nadruk alle beschikbare maatregelen te nemen en politieke invloed uit te oefenen om
residuen uit ons voedselpakket te verbannen of op z´n
minst te minimaliseren, bijvoorbeeld door
D het promoten van residuenvrije groenten-, fruit-,
granen- en zadenproductie
D bewustmaking bij producent en consument van de
residuenproblematiek
D een sterke inzet in de EU-politiek voor een verbetering van de huidige pesticide regulering

Acute toxiciteit
In het rapport wordt aandacht besteed aan het gevaar
voor acute toxiciteit door de inname van verschillende
actieve stoffen via de verschillende levensmiddelen.
Indien een kind de hoogst gemeten dosis van een
actieve stof opneemt, dan kan de acute referentie
dosis voor verschillende residuen duidelijk overschreden worden (zie bijlage toelichting ad 2).

Hoogachtend,
Namens deze,

Chronische toxiciteit
In de monitoring is een hoge mate aan meervoudige
residuen in de geteste levensmiddelen gevonden.
Zoals bekend wordt bij de toelating van een actieve
stof alleen de stof zelf op toxiciteit getest en niet de
combinatie van verschillende stoffen. Bekend is ook
dat door invloed van andere stoffen de werking van
een stof versterkt, maar ook verzwakt kan worden.
Met de werking van combinaties van stoffen op de
gezondheid van ongeborenen en kinderen wordt bij
de toelating van bestrijdingsmiddelen geen rekening
gehouden.
Wij vinden dat het vooral voor kinderen, baby’s en
ongeborenen onacceptabel is dat stoffen die vermeden
kunnen worden en die neurotoxisch (zie bijlage ad 3)
of hormoonverstorend of kankerverwekkend kunnen
zijn, in ons voedsel worden getolereerd. Dat ook zelfs
bij conventionele levensmiddelenproductie residuen
vermeden kunnen worden, bewijzen de monsters die
bij de monitoring wel gifvrij waren.
Door de consumptie van conventionele levensmiddelen worden onze kinderen en ongeborenen onvoldoende tegen de opname van schadelijke residuen
beschermd. Met de huidige kennis omtrent de effec-

Dorine V. van der Keur
Directeur WECF
NBvP, Vrouwen van Nu, Ien Vinkenburg-Bos, voorzitter
Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging,
Lina van Zanten-Hagelvlag, voorzitter
Zij-Actief, katholiek vrouwennetwerk op het (verstedelijkte) platteland, Evelien Blom, voorzitter
Tiye International, koepel voor zwarte, migranten en
vluchtelingen, Rita Naloop, voorzitter
VeM, Centrum vrouw en milieu, Margreet Hofstede, voorzitter
Nederlandse Vrouwen Raad (NVR)
Marianne Horsman-Wagener, voorzitter
Women in Europe for a Common Future (WECF),
Marie Kranendonk, voorzitter
Deze brief is verzonden aan:
D Ministerie van VWS, t.a.v. minister Hoogervorst
D Ministerie van VROM, t.a.v. staatssecretaris Van Geel
D Ministerie van LNV, t.a.v .minister Veerman
D Vaste Tweede-Kamercommissie voor VWS
D Vaste Tweede-Kamercommissie voor VROM
D Vaste Tweede-Kamercommissie voor LNV

Vrouwen en Duurzame Vrede: gezamenlijke inzet!
zij moet zich inzetten voor een evenredige, dus
50% vertegenwoordiging, van vrouwen bij vredesonderhandelingen
D zij moet de ondersteuning van burgervredeswerk
als een overheidstaak op zich nemen.
Als wens werd daarbij geuit, dat onze regering een
nota over conflictpreventie zou schrijven, zoals die van
de (inmiddels vorige) Duitse regering. De aanwezigen
spraken daarnaast af zich gezamenlijk in te zetten
voor verdere verwerkelijking van deze doelstellingen.

Burgers, waaronder met name vrouwen en vrouwenvredesgroepen, kunnen een wezenlijke bijdrage
leveren aan het voorkomen en oplossen van (gewapende) conflicten. Dat heeft de VN-Veiligheidsraad
vastgelegd in een resolutie over vrouwen in conflictsituaties (Res. 1325).

D

Tijdens de Beijing +10 bijeenkomst nu een jaar
geleden was één der workshopthema’s: vrouwen en
gewapende conflicten. De uitkomsten van die workshop waren twee eisen aan de Nederlandse regering:
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Onder de vleugels van de NVR is daarop in het afgelopen jaar het platform Vrouwen en Duurzame Vrede
(VDV) gevormd. Hierin participeren ‘oude’ vrouwenvredesorganisaties naast nieuwe organisaties, zoals het
Multicultural Women’s Peacemakersnetwerk Nederland, de Peacebrokers, IFOR/ Women’s Peacemakers
Programme, NEAG –Alternatieven voor Geweld en
de Cossen.
In 2005 is binnen het platform lang twee lijnen gewerkt:
a Een vervolg geven op de uitkomsten van 15-1 door
het stimuleren en coördineren van activiteiten
door participerende organisaties. In dat kader zijn
diverse werkdagen georganiseerd en is op 5-11 een
dag gehouden om art. 1325 meer bekendheid te
geven onder de achterban van de diverse vredesorganisaties. Aan het duurzaamheidkoffertje werd
een bijdrage geleverd.
b Door actieve deelname aan het zgn. GAAndeweg-proces , People Building Peace, zorgen dat
ook hier evenredige vertegenwoordiging van beide
geslachten in het proces verweven is. In juli 2005 is
in New York de Global Action Agenda for the prevention of violent conflict aan de VN aangeboden.

Op 21 september (Internationale Vredesdag) werd
deze tevens aan de Nederlandse overheid overhandigd. Intussen wordt gewerkt aan een Nederlandse
invulling van deze actieagenda. Ook hier nemen
de VDV-organisaties actief deel.
De NVR en haar leden is inmiddels gevraagd deze
Global Action Agenda ook te onderschrijven (www.p
eoplebuildingpeace.nl).
Op dit moment wordt hard gewerkt aan het werkplan voor 2006 en de tijd daarna. Hierin zal worden
opgenomen de bundeling van ervaring en deskundigheid, het functioneren als klankbord voor de overheid, de organisatie van een expertmeeting. Verder de
bijdrage aan het duurzaamheidkoffertje, het leveren
van input op thema’s als traumaverwerking, de verhouding defensie en civiel, microkrediet en duurzaamheid. Over enkele andere heel nieuwe ideeën kan
op dit moment, helaas, nog niets worden verteld. U
wordt op de hoogte gehouden!
Ted L.E. Strop-von Meijenfeldt,
Voorzitter platform VDV

Europese Beweging Nederland (EBN)
Europa anno 2005
tijd voor bezinning op de voortgang en tempo van
de Europese Integratie

in grensoverschrijdende problemen zoals milieu en
transnationale projecten. Europa moet een onderwerp
in de verkiezingen zijn om de burger een daadwerkelijke keuze te laten maken.
De stelling: “De Europese Unie is geen gemeenschap van Atlantici meer en kan dus haar weg onafhankelijk van de VS vaststellen” werd ingeleid door
dr. J. Hoogenboezem, universitair docent Europese
Studies in Maastricht. De vraag was of Europa een
onafhankelijke defensiemacht moet hebben. Op dit
moment is er een vorm van, maar de logistieke planning ligt nog steeds bij de NATO. Er moet herbezinning zijn over de structuur van Europa, waarbij
uitgangspunt is: “Eenheid in verscheidenheid”.
De uitslag van het debat was dat de burger betrokken moet worden in het begin van het besluitvormingsproces, dat de communicatie verbeterd moet
worden en dat nieuwe technologieën en grensoverschrijdende zaken het accent moeten krijgen.

Op 15 december 2005 organiseerde de Europese
Beweging Nederland (EBN) een debat over de bezinning op de voortgang en het tempo van de Europese
integratie. Oud-parlementariër Bob van den Bos
ging daarbij in op de reden van afwijzing van de Europese grondwet tijdens het referendum in Nederland.
Hij noemde onder meer het te snelle tempo van
integratie, het anti-Brusselgevoel (bureaucratisch,
ondoorzichtig), het negatieve imago van de euro en
het feit dat de burgers eigenlijk niet begrepen waar
het nu over ging in de grondwet. Hij benadrukte dat
de grondwet juist meer transparantie zou geven.

Prof. dr. B.Hoetjes, als bijzonder hoogleraar Regionaal
Bestuur in Internationaal Perspectief, poneerde de
stelling dat er geen beleidsterrein is waarbij de Europese Unie niet relevant is. In plaats van het benoemen
van een einddoel (de grondwet) van de Staat Europa
moeten wij het accent leggen op samenwerking. Het
motto zou moeten zijn NMA: Nooit Meer Alleen.
De NVR bracht hier de vraag op over het gevaar
van “overruling” van andere lidstaten en het verlies
van verworven mensen/vrouwenrechten. Dit risico
werd inderdaad onder ogen gezien en een oplossing
was niet voorhanden. Het voordeel werd meer gezien

Het uitgebreide verslag is aan te vragen bij de NVR
Drs. Jet Brummelhuis-Middelhoff,
NVR vertegenwoordiger EBN
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Uit de aangesloten
organisaties

Wetenswaard

FNV Vrouwenbond

Gemeenteraadsverkiezingen

Bewuste keuzen maken zodat je niet langer
jezelf voorbij loopt?

Diversiteit? Actie op korte termijn
Op 7 maart 2006 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dat is kort dag. Toch kunnen
we samen nog een kwaliteitsimpuls geven aan de
gemeenteraadsverkiezingen. Zowel politieke partijen, gemeenten en zelforganisaties als burgers
kunnen hun invloed laten gelden.

Voor vrouwen tot 40 jaar die zoeken naar een
gezond evenwicht in de balans tussen werk en privé,
tussen “goed zorgen voor jezelf” en “zorgen voor de
ander” organiseert het netwerk jonge vrouwen van
de FNV Vrouwenbond de cursus ‘Een dynamisch en
ontspannen leven’.

Enkele voorbeelden op korte termijn zijn:
D Maak vrouwelijke en/of ZMV-kandidaten zichtbaar. Als politieke partijen juist deze kandidaten
op de voorgrond zetten, dan is de kans groter dat
ze gekozen zullen worden. Laat burgers weten dat
ze door het uitbrengen van voorkeursstemmen
directe invloed kunnen uitoefenen op de samenstelling van de gemeenteraad.
D Voor alle nieuwkomers in de gemeenteraad is het
moeilijk om de gemeentepolitiek te doorgronden.
Een goede begeleiding of coaching van alle (kandidaat-) raadsleden vergroot de kwaliteit van de
besluitvorming en verkleint de kans op uitstroom
van raadsleden.
D Stimuleer de opkomst bij verkiezingen van verschillende groepen in steden en dorpen. Hier
ligt een taak voor maatschappelijke organisaties,
inclusief zelforganisaties. Zowel politieke partijen
als gemeenten kunnen helpen bij het organiseren
van activiteiten die de opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen bevorderen. Stel geld en voorzieningen beschikbaar en geef volop medewerking
aan bijeenkomsten over de verkiezingen.
D Sommige thema’s in de lokale politiek zijn voor
specifieke groepen relevant. Neem de
invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), waardoor gemeenteraden voortaan zelf de prioriteiten in zorg en welzijn bepalen. Die rangorde in
prioriteiten kan voor verschillende groepen anders
uitpakken. Bijvoorbeeld omdat de
WMO veel waarde hecht aan kosteloze mantelzorg, meestal verricht door vrouwen.
Als politieke partijen dergelijke thema’s duidelijk
naar voren brengen, zullen groepen die er belang
bij hebben, sneller hun stem laten horen.

Heb je het druk, ben je constant aan het regelen en
lopen de stresssituaties op? Herken je dit?
D Ik ‘moet’ zo veel, waar haal ik de tijd vandaan om
goed voor mezelf te zorgen?
D Ik heb zoveel verantwoordelijkheidsgevoel en ben
ambitieus, soms voel ik me daardoor uit balans.
Wat doe ik daaraan?
D Geef ik eigenlijk wel duidelijk aan wat ik wil en
waar mijn grenzen liggen?
D Hoe krijg ik weer wat meer energie en waar lekt
mijn energie weg?
D Wat wil ik zelf eigenlijk?
Dan is deze cursus misschien iets voor jou, om samen
met andere vrouwen te proberen op deze en andere
vragen een antwoord te vinden.
Plaats en tijd
Amersfoort
(vlakbij
station)
op
vier
donderdagavonden van 19.30 tot 21.30 uur op
26 januari, 16 februari, 9 en 30 maart 2006.
Kosten:
€ 75.- voor leden FNV Vrouwenbond en € 100,voor niet-leden voor de gehele cursus van vier
dagdelen.
Opgave
FNV Vrouwenbond,
Postbus 8576
1005 AN Amsterdam
tel. 020-5816398
e-mail: post@fnvvrouwenbond.nl

Bron:E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie in de multiculturele samenleving
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Overbrug de stromingen en laat je stem horen
Inclusief de Nederlandse première van de film “Running dry”
aanmelding wordt dan ook gevraagd naar een voorkeur voor een onderwerp. Naast de vertoning van de
film zijn er gesprekken en discussies aan de hand van
de meest gekozen interessegebieden.
Aanmelding en informatie: info@aardewaardig.com
De kosten, inclusief toegang tot het museum zijn vòòr
22 februari € 25,- (studenten € 10,-). Daarna € 2,50
meer. Overmaken op giro 12128 t.n.v. Leven met de
Aarde te Etten.

Op woensdag 8 maart wordt er in het Nederlands
Watermuseum in Arnhem een middag georganiseerd in samenwerking met “Leven met Aarde” en
“Meerkeuze/Multiple Choice”.

Het bruggen bouwen voor duurzame ontwikkeling
en integraal waterbeheer wordt gestimuleerd doordat
deelnemers elkaar vanuit verschillende (vak-)gebieden
feedback geven over afgebakende onderwerpen. Bij

Webnieuws
D
D
D

www.ggzbeleid.nl/mod_wmo.html geeft u alle informatie over de WMO
www.mantelzorg.nl is de belangrijkste site m.b.t. mantelzorg
www.emancipatie.nl is in het digitale emanci-patielandschap de populairste site. Als je via Google het woord
emancipatie intikt krijg je zo’n 915000 hits met bovenaan emancipatie.nl. Deze in 2000 opgerichte site bleek
een gat in de markt, aldus Op Gelijke Voet die hier onderzoek naar deed.

Wereldvrouwen

20 bijzondere ansichtkaarten

Op 5 februari is in de Vishal op de Grote Markt
in Haarlem de tentoonstelling “Wereldvrouwen”
geopend. Het project “Trotse Moeders” van fotograaf
Marisa Beretta is ontstaan na de moord op Theo van
Gogh vanuit een moedergevoel. Zij heeft 28 moeders
en kinderen van Marokkaanse en Turkse afkomst
gefotografeerd. Daarnaast zijn er ook foto’s van de
burgemeester van Haarlem te zien, die vrouwen met
een etnische achtergrond heeft geportretteerd. Twee
visies, de een maatschappelijk betrokken, de ander
niet minder betrokken maar vanuit een brede blik op
de maatschappij.
De tentoonstelling loopt t/m 12 maart.

Met twee series ansichtkaarten van elk 10 kaarten
brengen Mama Cash en het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging
(IIAV) twintig bijzondere vrouwen opnieuw voor
het voetlicht. Elke serie bestaat uit tien kaarten met
prachtige portretten en korte biografieën. De kaartensets kosten € 10,- per stuk excl. verzendkosten.
Ze zijn te bestellen per e-mail: carla.brunott@mamacas
h.nl of telefonisch: 020-6650820

Publicaties
Een prijs voor Borstbeelden - Behold the Breast
Het boek Borstbeelden - Behold the Breast heeft de
Medisch Contact Communicatieprijs 2005 gewonnen.
In dit boek (reeds genoemd in de vorige nieuwsbrief )
tracht de schrijfster dr. Ingeborg Mares- Engelberts
de voorlichting aan borstkankerpatiënten te verbeteren en iets aan het taboe te doen. De jury vond
dit prachtige fotoboek een zeer bruikbaar en nuttig
hulpmiddel hierbij.
In haar werk als oncologisch chirurg ontmoet dr.
Mares veel borstkankerpatiënten. Deze patiënten

moeten vaak in korte tijd besluiten nemen betreffende
amputatie of borstsparende behandeling. Ingrijpende
beslissingen waarbij vrouwen zich vaak geen voorstelling kunnen maken van de fysieke en psychische
gevolgen. Het blijkt in de praktijk dat de afwezige
borst een ernstig taboe kan zijn in de seksuele relatie.
Dr. Mares besloot een maximale inspanning te leveren om de voorlichting te verbeteren en iets aan het
taboe te doen. Daarom dit tweetalige fotoboek Borstbeelden - Behold the Breast. In het eerste deel staan 
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foto’s van 22 vrouwen: jong, oud, middelbaar, dik,
dun, blank of bruin. Zij hebben een borstamputatie
ofwel een borstbesparende behandeling gehad. In het
tweede deel van het boek wordt veel aandacht besteed
aan de praktische en emotionele consequenties van de
behandelingen.
De ontroerende foto’s zijn van Sjaak van Beek.
Het boek is te bestellen via info@borstkankervereniging.n
l. De prijs is € 20,- excl. verzendkosten.

Agenda

Overzicht van de belangrijkste activiteiten in 2006 georganiseerd door of in samenwerking met de Nederlandse
Vrouwen Raad (deels onder voorbehoud i.v.m. subsidie).

maart 2006
7 4VO Levensloopdag in Nijkerk
8 NVR Fietsvriendinnen
9 BPW The Netherlands International Night
18 Katholiek Vrouwen Dispuut, Studiedag Rotterdam
20,21,22 NVR Voorzittersoverleg
21 4VO Levensloopdag in Giessenburg
28 4VO Introductiebijeenkomst rond Levensboek – Delft
30 NVR Cie DS Vrouwen en Waterdag i.s.m. Watermuseum
30 4VO Introductiebijeenkomst rond Levensboek – Tilburg

Liefhebben
Roman van Elfriede Jelinek.
De naam Elfriede Jelinek is bekend geworden door
de Nobelprijs voor litteratuur die zij in 2004 ontving. Zij heeft die prijs verdiend omdat zij in haar
toneelstukken en romans met ‘buitengewone taalijver’
de absurde en onderdrukkende macht van de maatschappij had weten te onthullen. Nu pas is een van
haar vroegere romans uit 1975, Die Liebhaberinnen,
in het Nederlands vertaald door Ria van Hengel. Je
hoeft het boek maar open te slaan om te zien dat er
iets bijzonders aan de hand is. Korte staccato zinnen,
veel herhalingen, geen hoofdletters, geen doorlopend
verhaal en geen psychologische verklaringen. In karige
woorden weet Jelinek complete tragedies op te roepen.
Het verhaal gaat over twee vrouwen die in een fabriek
werken en hopen op een beter leven. Het zal hun niet
ten deel vallen. Het leven is niets anders dan sappelen,
afzien en vernederd worden.Want, aldus Jelinek, “als
er iemand een lot heeft, dan is het een man; als er
iemand door een lot wordt getroffen, dan is het een
vrouw”.
Het boek is uitgegeven bij Van Gennip en kost € 14,95.
(Uit: Opzij)

april
4
6
11
20
25
25
26
27

4VO Introductiebijeenkomst rond Levensboek – Nijkerk
4VO Introductiebijeenkomst rond Levensboek – Beilen
NVR Cie Internationaal Seminar
NVR Cie DS Interactieve dag Energie en klimaatverandering
Gereformeerde Vrouwenbond Ledenontmoetingsdag – Nijkerk
BPW The Netherlands Algemene Vergadering
Hervormde Vrouwen Groep 60 jarig jubileum
NVR Algemene Vergadering

mei
7 t/m 13 VNVA 2e masterclass Top voor artsen
11 Passage Ledenraad – Amersfoort
18 NVVH Vrouwennetwerk Algemene Vergadering – Amersfoort

september

Angela Merkel
Biografie van Jacqueline Boysen
Nog voor Angela Merkel officieel verkozen werd als
eerste vrouwelijke bondskanselier verschijnt er een
boek over haar, geschreven door de journaliste Jacqueline Boysen. Aan de hand van belangrijke momenten, herinneringen en grappige anekdotes wordt een
indringend beeld geschetst van deze ooit zo naïeve en
onbekende vrouw. Begonnen als Kohls ‘meisje’maakte
de gepromoveerde fysica een razendsnelle carrière en
sleepte de CDU uit een diepe crisis.
Het boek is uitgegeven bij Sirene en kost € 19,95.

oktober
12 NVR Cie DS Beleidsdag

november
9 NVR Cie Internationaal Seminar
16 NVR Algemene Vergadering
21 4VO Slotcongres Levensloop
22 NVR Cie DS Interactieve Dag Consumeren
23 BPW The Netherlands Diner Pensant
25 november – 2 december YWCA Week zonder Geweld
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Zodra bekend is waar diverse activiteiten plaats vinden (themadagen, Algemene Ledenvergadering e.d.) wordt dit aan de lidorganisaties meegedeeld.

vormgeving Zwaar Water, Amsterdam, www.zwaarwater.nl

5 NVR Cie DS i.s.m. IVN Duurzame Dinsdag
17 Bahai Vrouwenforum Ledendag
20 NVR Beleidsdag Bestuur en Commissie
22 of 29 St.Melania Ontwikkelingssamenwerking
28 NVR Genomics Congres
30 VVAO University Women Europe Conference

