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Op de Algemene Vergadering van10 mei jl. was het dan zover. Het moment van
afscheid van Marianne Horsman als voorzitter en de verkiezing van de nieuwe
voorzitter. Een bijzonder ogenblik dat voor beiden gesymboliseerd werd door de
overhandiging van de voorzittershamer. Ik vind het een hele eer dat ik door alle
leden unaniem ben gekozen en voorzitter mag zijn van de Nederlandse Vrouwen
Raad. Tegelijkertijd ben ik me bewust van het feit dat een dergelijke functie een
grote verantwoordelijkheid is waar je enthousiast ja tegen hebt gezegd.
Mijn benoeming tot voorzitter van de Nederlandse Vrouwen Raad heeft verschillende, soms zeer verrassende, reacties opgeleverd. Er waren veel felicitaties en
goede wensen van vrienden en bekenden uit binnen- en buitenland en ook de
pers reageerde. Het resulteerde in een interview met een correspondent van De
Telegraaf dat op dinsdag 28 mei jl. is gepubliceerd. Ook daarop kwamen vele

Europese Vrouwenlobby in

positieve reacties, bijvoorbeeld van de regionale omroep die het bericht opnam

Nederland

in de nieuwsuitzending en daarbij kwam de NVR goed in beeld. Deze reacties

• Regina Smit in New York
• Uit de aangesloten
organisaties
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Vol goede moed

• Twee nieuwe leden bij de NVR
• CDA-Vrouwenberaad
• Stichting Melania
• Vereniging voor Vrouwen-

doen je goed en zijn een stimulans om de vele zaken die er spelen bij de NVR op
te pakken.
Waar gaan we mee beginnen? Allereerst gaan we als bestuur de taakverdeling
en “portefeuille”-verdeling bespreken en zien hoe we omgaan met de diverse
vacante posten. Dan de voorbereiding van projecten die in volle gang zijn volgen en het financiële beleid veel aandacht geven door samen met de financiële
commissie goed de vinger aan de pols te houden. Daarbij komt nog de opdracht
van de leden: de zichtbaarheid van de NVR vergroten en beleidsbeïnvloeding

belangen, Vrouwenarbeid en

en belangenbehartiging aanpakken. Kortom een geweldige uitdaging voor de

Gelijk Staatsburgerschap

nieuwe voorzitter om dit goed te coördineren en samen met bestuur, medewer-

• Stichting Vrouwennetwerk

kers en leden aan de slag te gaan.

Regio Arnhem & Nijmegen

• Vereniging voor Vrouwengeschiedenis

• Women’s International League
for Peace and Freedom (WILPF)
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• Publicaties
• Erven zonder testament, en

Eén van de belangrijkste zaken voor de NVR als koepelorganisatie vind ik de
samenwerking met de lidorganisaties. We hebben sterke lidorganisaties met veel
bestuurskracht. Zij organiseren goede activiteiten die inspelen op zaken die van
belang zijn in de samenleving. Veel actieve vrouwen die zich op allerlei terreinen
met hun deskundigheid, kennis, vaardigheden en talenten inzetten voor de positie van de vrouw en het welzijn van anderen. We kunnen met recht trots zijn op
onze organisaties en op de NVR.

Wat kan ik bij testament
regelen

• Zwartboek
• Agenda

Op de feestelijke Algemene Vergadering van NVVH-Vrouwen Netwerk heb ik
dat weer ervaren. Wat een positieve stimulans gaat er uit van een dergelijke
bijeenkomst. Het bezoek van de ”jarige Alette Jacobs “ op deze vergadering liet
de aanwezigen zien dat er al veel bereikt is in de afgelopen jaren wat betreft de
positie van de vrouw in Nederland. Maar ook dat wij moeten zorgen dat we dit
resultaat vasthouden en verder uitbreiden. We moeten alert blijven en duidelijk
maken dat we nodig blijven als vrouwenorganisaties.
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Als we binnen de NVR onze krachten bundelen en geza-

de belangen van vrouwen. Door uw vriendelijke woorden

menlijk optrekken, kan het niet anders of we zullen resul-

uitgesproken tijdens de vergadering en de breed toege-

taten boeken. Dan kunnen we met elkaar werken aan de

zegde steun reken ik op u allen en ga ik enthousiast aan de

opdracht: de zichtbaarheid van de NVR vergroten, de be-

slag samen met u en vol goede moed.

leidsbeïnvloeding ter hand te nemen en pal te staan voor

Uw voorzitter Dieny Scheffer

Terugblik van een oud-voorzitter
Het geldt voor velen van ons, u rijdt

het misschien met behulp van

altijd dezelfde weg terug naar huis

wat schuurwerk, schoonmaken

vanaf uw werk of u loopt altijd het-

of zelfs polijsten.

zelfde rondje ’s avonds met de hond?
En als u dat nu eens niet doet, niet de

Besturen is (onder meer) alert

automatische piloot inschakelt en

zijn op vernieuwend hande-

met de blik op oneindig, de gedach-

len. Daarom is het goed dat

ten ver weg en de sleur van alledag

besturen regelmatig vernieu-

volgzaam over u heen laten komen?

wen doordat bestuursleden

Als u nu besluit iets onverwachts te

aftreden. In een nieuwe

doen? Als u het nu eens anders aan-

samenstelling worden taken

pakt?

anders verdeeld, worden

Ik zie het voor me. U verdwaalt in

andere accenten gelegd,

nieuwe wijken waar u zich verbaast

andere wegen ingeslagen en is er

Na een periode van bijna vier jaar ben

over de architectuur van de bebou-

zelfs sprake van een ander woordge-

ik op 10 mei jl. afgetreden. Het was

wing, het vele water dat daartussen

bruik.

mijn bedoeling om de voorzitters-

is aangelegd, de ‘rustieke’ bruggetjes

Gedurende de laatste vier jaar heb

overdracht op een zakelijke manier

en de compleet andere sfeer dan u

ik hier ook aan gewerkt. In samen-

te laten plaatsvinden. Het was dan

gewend bent. Of, in het tweede geval,

werking en in nauw overleg met de

ook een grote verrassing voor mij

zijn het niet steeds dezelfde woonka-

bestuursleden en staf werden zowel

dat u van mijn aftreden een feeste-

mers waar u naar binnen kijkt maar is

binnen het bestuur als binnen het

lijke gebeurtenis hebt gemaakt. De

het alsof u een nieuw boek openslaat,

kantoor veranderingen doorgevoerd

vele vriendelijke, positieve en vooral

nieuwe levens binnentreedt, u andere

opdat de NVR zichtbaarder zou

persoonlijke woorden hebben me

straatbeplanting en verrassende, niet

worden en slagvaardiger zou kun-

een warm en ook tevreden gevoel

eerder opgemerkte voortuintjes ziet.

nen optreden. Alhoewel gezegd kan

gegeven.

Oud-voorzitter Marianne Horsman – Wagener (links) en
de nieuwe voozitter Dieny Scheffer (rechts)

worden dat er veel is gebeurd in die
De vorige keer schreef ik over de

vier jaar kun je nooit spreken van ‘we

Ik wens de nieuwe voorzitter en met

woorden ‘durf’ en ‘innovatie’. Ze blij-

zijn klaar’, omdat de maatschappij om

haar het bestuur en staf veel inzicht,

ven me boeien juist omdat ik denk dat

ons heen verandert. Sinds kort geldt

wijsheid, inspiratie en vindingrijkheid

het van zo wezenlijk belang is dat we

dit in het bijzonder want een nieuwe

voor de komende jaren.

durven een andere weg in te slaan om

regering is een nieuw beleid. Voor

U allen, besturen, afgevaardigden,

vernieuwend (ik houd de metafoor

een organisatie als de NVR betekent

bestuursleden, staf en vele anderen

nog even aan) thuis te komen.

dit elke keer opnieuw de overweging

dank ik voor uw plezierige samenwer-

Het woord vernieuwend heeft een

maken hoe de eigen opstelling mee

king, de steun en het vertrouwen dat

heel brede betekenis: het betekent

moet (en kan) veranderen.

ik vanaf 2003 heb ervaren.

immers niet al het oude weggooien

Vooral voor een voorzitter is het een

Met elkaar, in functie of niet (meer) in

en nieuw aanschaffen. Het betekent

kwestie van balanceren. Het even-

functie. We blijven actief op het werk-

echter alles wat er is, in je handen

wicht vinden tussen wat je zou willen

terrein (de strategische themavelden)

nemen, de waarde ervan overwegen

als NVR en wat er mogelijk is en dàt

van de NVR.

en dat deel ervan behouden dat een

dan ook weten over te dragen op de

positieve levensverwachting heeft, zij

medebestuursleden en staf.

Marianne Horsman – Wagener
oud-voorzitter
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Afscheid bestuurslid Netteke Hillen
Na ruim 6 jaar bestuurslidmaat-

vervuld: onvermoeibaar en met een

schap heeft onze secretaris, Netteke

grote nauwgezetheid. Netteke, we

Hillen, afscheid genomen. Ze was in

zullen jou en je inbreng zeker missen

al die jaren een geweldige steun bin-

in het bestuur maar respecteren jouw

nen het bestuur en de organisatie.

beslissing om nu te stoppen.

Haar inzet was groot en ze heeft in

Alle goeds voor de toekomst en we

die jaren vele,vele uren besteed aan

hopen je regelmatig tegen te komen,

het wel en wee van de NVR. Ook vanaf

hetzij in NVR- verband of daarbuiten.

deze plaats willen we haar heel hartelijk danken voor de speciale manier

Dieny Scheffer

waarop zij de secretarisfunctie heeft
Netteke (links) en oud-voorzitter Marianne Horsman – Wagener (rechts)

Uit de commissies
Schone Kleren Kampagne zoekt protestbrievenschrijvers
De productie van kleding komt voor 80 % tot stand door

kledingbedrijf door te sturen. Via de website en in de circu-

de inzet van vrouwen. Hun arbeid wordt doorgaans

laire van de Schone Kleren Kampagne worden de verdere

onderbetaald en met hun arbeidsomstandigheden is het

ontwikkelingen bekend gemaakt. Schrijven helpt. De afge-

vaak droevig gesteld. Als u zich een beeld wilt vormen,

lopen jaren zijn er bij een aantal kledingbedrijven stappen

zie dan de in het geheim opgenomen film: China Blue.

naar verbetering gezet. Maar ook als het schrijven van een

Te bestellen op www.filmfreaks.nll voor om en nabij de

protestbrief niet meteen tastbaar resultaat oplevert, sterkt

€ 17,00. De film kan ook geleend worden bij de Schone

het de kledingarbeiders in hun strijd om een menswaardig

Kleren Kampagne.

bestaan.

Eén van de activiteiten van de Schone Kleren Kampagne is

Is uw interesse gewekt, geeft u zich dan op per e-mail:

de oproep aan consumenten om protestbrieven te schrij-

info@schonekleren.nl,, per telefoon: 020-412 2785 of per post:

ven aan kledingmerken die het bij de productie van hun

Postbus 11584, 1001 GN in Amsterdam.

kleding niet zo nauw nemen met arbeidsrechten. Wie zich
opgeeft als protestbrievenschrijver ontvangt een paar
maal per jaar een voorbeeldbrief om naar het betreffende

Francine Thielen-Tonnaer
NVR Commissie Duurzame Ontwikkeling

Voor de negende keer Duurzame dinsdag
Op 4 september 2007 is het voor de

door het Duurzame Koffertje aan een

jaren, initiatieven indienen.

negende keer Duurzame dinsdag.

vertegenwoordiger van het kabinet

Het beste initiatief wordt bekroond

Op deze eerste dinsdag in september

te overhandigen. Het Duurzame Kof-

met een prijs.

brengen maatschappelijke organisa-

fertje bevat duurzame initiatieven,

Vorig jaar hebben alle ideeën een

ties duurzaamheid onder de aandacht

wensen en statements van burgers en

reactie ontvangen van minister-pre-

van de politiek en vragen daarbij

organisaties.

sident Balkenende, die toen namens

om daadwerkelijke ondersteuning

Het thema van dit jaar is: Zet Duur-

het kabinet het koffertje in ontvangst

voor duurzame initiatieven uit de

zaam Consumeren op de kaart. Tot 1

nam. Dit jaar zal een andere bewinds-

samenleving. Symbolisch gebeurt dit

juni kon iedereen, net als de vorige

persoon het koffertje in ontvangst
nemen.
Nieuwsbrief van de NVR
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Commissie internationaal

Kort verslag ECICW vergadering 26-30 april 2007
Er waren 46 vrouwen aanwezig uit

het Monegaskische parlement en een

De vertegenwoordiger van Belarusse

20 landen plus waarnemers uit Azer-

Franse politiefunctionaris.

deed verslag over de uiterst precaire

baijan, Belarusse en Slovenië. Van

Er zijn plannen om de belangrijkste

situatie in haar land Voor alle NGO’s

Nederland waren aanwezig Annelies

punten uit de lezingen en de aanbe-

is het zeer moeilijk, de meesten zijn

Pierrot-Bults en Marian Nauta.

velingen van de laatste drie seminars:

illegaal verklaard en kunnen bij elke

De Monegaskische Vrouwenraad

Freiburg - Traficking/Athene - geweld

activiteit arrestaties verwachten. We

heeft ons vorstelijk en allerhartelijkst

tegen kinderen en Monaco - Geweld

proberen zoveel mogelijk via de Raad

ontvangen. Hotel, maaltijden, avond-

in de familie te bundelen in een

van Europa vrouwen uit te nodigen

recepties/diners en een rondtocht

boekje zodat hiermee gelobbyed kan

voor vergaderingen en conferenties.

door het vorstendom met bezoek aan

worden in de Europese gremia.

Belarusse is lid van de Raad en zo-

paleis en oceanografisch museum

Nadat we tijdens de vergadering,

doende is er nog enige protectie.

werden ons aangeboden.

waar het Europaproject ter sprake

De nieuwe werkgroepen werden be-

kwam, onze landenrapportage had-

discussieerd. De onderwerpen zijn:

Het nieuwe bestuur is als volgt

den uitgebracht, werden we bena-

●

samengesteld:

derd door Frankrijk, Groot-Brittannië

voorzitter Grace Wedekind -

en Italië om te kijken of we geen ge-

Groot-Brittannië

Violence against children and women, including internetcrimes

●

zamenlijk project over het onderwerp

Women’s role in intercultural exchange

secretaris Brigitte Le Gouis - Frankrijk

vrouwen en Europa kunnen gaan

●

penningmeester

opzetten met Europese subsidie. Daar

●

wordt nu nader aan gewerkt.

De rapportage over deze onderwer-

Verder is er een resolutie aangeno-

pen zal worden verspreid zodra deze

Eleni Adam - Griekenland;

men over Domestic Violence die zal

beschikbaar is.

Doreen Micallef - Malta;

worden aangeboden aan het Europe-

In principe zijn alle publicaties van de

Annelies Pierrot-Bults - Nederland
vice-voorzitters

Global warming and water
Parity and quota’s

Cosima Schenk - Zwitserland

se Parlement, de Europese Commissie

ECICW zowel in het Engels als in het

Het seminar op 26 mei jl. handelde

en de Nationale Overheden. Zodra de

Frans.

over “Violence in the home” en de

definitieve tekst beschikbaar is komt

sprekers waren o.a. de voorzitter van

die op de website.

Annelies Pierrot-Bults

Godelieve van Heteren voorzitter Europese Vrouwenlobby in Nederland
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Godelieve van Heteren – voormalig PvdA Tweede-Kamer-

spreekbuis van de Europese vrouwenbeweging bij de

lid – wordt de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Co-

instellingen van de EU. De Nederlandse Coördinatie van de

ordinatie van de Europese Vrouwenlobby (NCEWL).

EWL – opgericht in 2005 – wil in Nederland de kennis van

Godelieve van Heteren is arts en wetenschappelijk onder-

en de belangstelling voor de Europese politiek versterken

zoeker. In de Tweede Kamer was zij onder meer woord-

en het belang daarvan voor vrouwen hoger op de agenda

voerder voor Volksgezondheid (patiëntenbeleid, medisch-

zetten.

ethische kwesties en biotechnologie) en voorzitter van de

Van Heteren wil Europese ateliers gaan organiseren, waar,

vaste commissie voor Europese Zaken. Zij zette zich en-

door zelfwerkzaamheid gepaard aan een culturele inslag

thousiast in voor internationale samenwerking. Zij stemde

en een vrolijke noot, nieuwe generaties vrouwen over Eu-

als één van de weinigen van haar fractie tegen de missie

ropa aan het woord kunnen komen.

naar Uruzgan.

Godelieve van Heteren volgt Joke Swiebel op.

Na haar Kamerlidmaatschap startte zij Europa Arena, een

De overige bestuursleden van de NCEWL zijn Hellen Felter,

platform voor het stimuleren van onderwijs en debat in

secretaris en Annelies Pierrot-Bults, penningmeester.

Nederland over de toekomst van Europa, aangehaakt bij de

Liesbeth Sijsling en Margit van der Steen zijn de afgevaar-

Europese Beweging Nederland (EBN).

digden naar de jaarlijkse Algemene Vergadering van de

De Europese Vrouwenlobby (EWL) verenigt de vrouwenbe-

EWL.

wegingen (NGO’s) uit de 27 lidstaten en de toetredingslan-

Nadere inlichtingen: Godelieve van Heteren, GSM 06 -

den van de Europese Unie. De EWL is de officieel erkende

55 19 73 42 of Joke Swiebel, GSM 06 - 21 87 82 54.

Nieuwsbrief van de NVR

Regina Smit in New York
Regina Smit, onze vrouwenvertegenwoordigster voor de

maar ook de EU is van belang. Dit half jaar is Duitsland

AVVN heeft van 22 februari tot 10 maart 2007 de 51e ses-

voorzitter van de EU en samen werd er gesproken over de

sie van de Commission on the Status of Women (CSW) van

naleving van de besluiten van Beijing, Beijing+5, Beijing+10

de VN in New York bijgewoond. De AVVN heeft de CSW

en de millenniumdoelstellingen. Gelijke rechten bij werk en

opdracht gegeven om 8 millenniumdoelstellingen van de

inkomen, de ontwikkeling en rechten van migrantenvrou-

Beijing-conferentie te monitoren en advies uit te brengen

wen en meisjes, gelijke kansen voor jongens en meisjes in

aan de Algemene Vergadering.

zowel de technische vakken en de meer vrouwelijke beroe-

Ieder jaar wordt een bepaald onderwerp behandeld en het

pen zoals gezondheidszorg en onderwijs.Verder ging de

onderwerp dat dit jaar in de 51e zitting van de CSW is be-

discussie over harmonisatie van wetten in de EU, het glazen

handeld is: “The elemination of all forms of discrimination

plafond, zorg voor kinderen zowel voor mannen als voor

and violence against the girl child”en de terugblik op het

vrouwen, integratie van vrouwen op de arbeidsmarkt en

onderwerp: “The role of men and boys in promoting gen-

hun carrièremogelijkheden en duurzame ontwikkeling op

der equality”. Het jonge meisje staat centraal in deze 51e

het gebied van techniek, water en energie.

zitting. Er is samengewerkt met UNICEF, het kinderfonds

Cassandra gaf als voorbeeld dat zij één van de weinige

van de Verenigde Naties.

vrouwen op de Faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek aan

Bij de delegatie van vrouwen uit Nederland was dit jaar

de TU Delft is. Zij diende een statement in om te pleiten

voor het eerst een jonge vrouw mee die delegatielid van

voor meer voorlichting voor techniek op de scholen.

de NVR was: Cassandra van den Berg, studente aan de TU

Op 8 maart was de nieuwe Secretaris-Generaal, de heer

in Delft van de Faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek.

Ban-Ki-Moon uit Zuid-Korea het middelpunt van de ope-

Regina pleit er voor om ieder jaar een jonge afgevaardigde

ning. Hij meldde dat wij op de helft zijn van de millennium-

toe te voegen aan de NVR-delegatie.

doelstellingen qua tijd. In 2015 moeten de doelstellingen

Bijna 2000 aanwezigen uit de hele wereld volgden de dis-

door de landen worden geïmplementeerd. Maar het zal

cussies van de landen en deden mee aan de workshops van

moeilijk zijn dat gerealiseerd te krijgen.

de NGO’s. De NGO’s zijn de oren en ogen voor de regering.
Wij horen wat er leeft in andere landen en geven dat door

Dit is een kleine samenvatting van het verslag van Regina

aan onze regeringsvertegenwoordigers.

Smit. Zij vond het verblijf in New York overweldigend en dankt

Op de VN-ambassade van Nederland was er iedere dag een

de NVR.

koffiekwartiertje dat geleid werd door E-Quality en waar

Op de website van de NVR: www.de-nvr.nl staat het dagboek

wij overlegden wat wij hadden gehoord en wat wij gingen

van Regina Smit en het verslag van Cassandra van den Berg.

doen. De taken werden verdeeld. Niet alleen Nederland,

Uit de aangesloten organisaties
Twee nieuwe leden
bij de NVR

CDA-Vrouwenberaad

Het bestuur heeft van twee organisaties een aanvraag tot

van de gemeente Geldrop-Mierlo.

lidmaatschap van de NVR ontvangen.

Rianne is al lange tijd actief in het CDA en het openbaar

Het betreft het lidmaatschap van:

bestuur. In 1990 werd zij raadslid in Etten-Leur. Vervolgens

Stichting Vrouwennetwerk Regio Arnhem-Nijmegen

was zij vice-fractievoorzitter en fractievoorzitter in deze

en De Provinciale Vrouwen Raad Noord-Brabant.
Noord-Brabant .

gemeente. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1998

Op de ALV van 10 mei jl. is dit aan de leden voorgelegd

was zij lijsttrekker van het CDA. Van 2000 tot 2002 was

en het voorstel is met meerderheid van stemmen aan-

zij wethouder Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer,

genomen.

Volkshuisvesting en Sport en tevens loco-burgemeester

Rianne Donders- De Leest (46) is de nieuwe voorzitter van
het CDA-Vrouwenberaad. Zij is momenteel burgemeester

van deze gemeente.
Nieuwsbrief van de NVR
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Zij wil in deze nieuwe functie werken aan een evenwichti-

overtuigd. Ik hoop als voorzitter veel vrouwen te stimule-

ger verhouding tussen mannen en vrouwen in de politiek

ren de stap te zetten actief en mondig te zijn in het CDA.

en het CDA.

Het CDAV heeft daar een sleutelrol in.”

“Politiek doet er toe. Het is daarom zo belangrijk dat

Rianne is op 31 maart als enige kandidaat voor het voorzit-

vrouwen en mannen actief participeren en liefst in een

terschap voorgedragen aan de Ledenraad. Op het partij-

evenwichtige verhouding. Dat maakt de kwaliteit van de

congres van zaterdag 2 juni jl. is zij officieel gekozen.

besluitvorming alleen maar beter. Daar ben ik diep van

Stichting Melania
In 2006 vierde Melania het 85-jarig

drijfsvoering” van de organisatie.

bestanden van vrijwilligers, groepen

bestaan van de organisatie en daar-

Belangrijke items voor Melania zijn:

en donateurs extra aandacht voor de

mee van een jarenlange specifieke

het volgen van de ontwikkelingen

risico’s en zwakke punten van Melania

samenwerking tussen vrouwen in

op het gebied van ontwikkelingssa-

(evaluaties van projecten, verloop van

Nederland en in het Zuiden.

menwerking in relatie tot het eigen

mensen e.d.) en voor het ondervan-

In aansluiting op de lijnen die in het

beleid en het wegen van eventuele

gen daarvan aanscherping van het

beleidsplan 2006-2010 zijn uitgezet,

consequenties daarvan verdere uit-

vacaturebeleid en de inwerkproces-

besteedt Melania in 2007 extra aan-

werking van kwantitatieve gegevens

sen voor vrijwilligers.

dacht aan de kwaliteit van de “be-

over aantal en type projecten en

Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap

Afscheid Wil Scholte - van Groningen
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Niet met mijn hart, maar met mijn

gevoeld als een terugkomst op het

Zij is vice-voorzitter van Vrouwen-

verstand heb ik op de jaarverga-

vertrouwde nest. Je ervaart dan pas

belangen en zal het gedachtegoed

dering afscheid genomen van de

goed welke ontwikkeling de NVR in al

van Vrouwenbelangen goed kunnen

NVR als vertegenwoordiger van de

die jaren ondergaan heeft. De naams-

overbrengen.

Nederlandse Vereniging voor Vrou-

bekendheid, waaraan gewerkt is en

Tot slot wil ik mijn dank overbrengen

wenbelangen, Vrouwenarbeid en

de stevige organisatie die neergezet is

aan alle afgevaardigden, waar ik lief

Gelijk Staatsburgerschap, kortweg

en steeds meer vorm krijgt, om maar

en leed mee gedeeld heb; aan de

Vrouwenbelangen genoemd. Als

een paar peilers te noemen.

bestuursleden van heden en verle-

opvolger van Aat van Dam heb ik

Tijdens deze periode heb ik namens

den, die een luisterend oor hebben

deze taak ruim 12 jaar met veel ple-

Vrouwenbelangen deel uitgemaakt

geboden; de beleidsmedewerkers,

zier vervuld.

van de werkgroep ‘Older Women

het bureau met hun staf en last but

De NVR was bij mijn aantreden geen

Count’ en geparticipeerd in de com-

no least de trouwe plaatsvervanger

onbekende. Lang voor deze vertegen-

missie Maatschappelijke Participatie.

Jans Gremmée.

woordiging ben ik begonnen op voor-

Ook heb ik de cursus over pensioenen

Het ga jullie goed!

dracht van de Vrouwen in de VVD in

gevolgd en ben ik lid van de werk-

de commissie Emancipatie, die daarna

groep ‘De Maakbare Mens ‘ geweest.

is overgegaan in de commissie ‘Onbe-

Zitting nemen in de Benoemings Ad-

taalde Arbeid ‘, waar Willy Stigter, als

vies Commissie (BAC) voor het voeren

DB-lid de commissie heeft begeleid.

van de eerste gesprekken met aanko-

Bij de wisseling van voorzitter en

mende bestuursleden en het voordra-

bestuursleden binnen de NVR heeft

gen van de AVVN-vertegenwoordiger

men voor een andere weg gekozen

is een leerzaam proces geweest.

en zijn de commissies ‘Betaalde en

Het is een onvergetelijke tijd geweest

Onbetaalde arbeid’ opgeheven. Mijn

en ik ben blij dat Vrouwenbelangen

terugkeer in 1995, als vertegenwoor-

een opvolger gevonden heeft in de

diger van Vrouwenbelangen, heb ik

persoon van Lousje Backs-Brantjes.
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Stichting Vrouwennetwerk Regio Arnhem & Nijmegen
De vrouwen van Vrouwennetwerk Arnhem & Nijmegen

“Het gaat er niet om de verschillen tussen mannen en vrou-

zijn economisch zelfstandig en ambitieus. Het zijn hoog

wen te benadrukken. De verschillen zijn er gewoon. Feit

opgeleide vrouwen in leidinggevende, management- en

is dat een aantal vrouwen achterblijft in leidinggevende

staffuncties. Hun doel is: meer vrouwen op invloedrijke

posities. Organisaties met divers samengestelde teams

posities in de samenleving.

presteren beter en dat is belangrijk voor de economie. Wij

Met een stichting met bijna 60 vrouwen, die sinds 1989

hebben als vrouwen de verantwoordelijkheid om hieraan

bestaat, vormen ze een regionaal netwerk om de zichtbaar-

bij te dragen,” aldus de secretaris Corinne Casseres.

heid van vrouwen te vergroten. Als tegenhanger van een

Het vrouwennetwerk vormt een informatieplatform en

“old boys network”. Want dat dat werkt, leidt geen twijfel.

houdt zich ook bezig met het coachen en zoeken van vrou-

Ze zijn vaak lid van andere netwerkorganisaties – en dan

welijke kandidaten voor vacatures en het aandragen van

niet alleen vrouwelijke zoals Vice Versa of Soroptimisten –

toezichthouders en commissarissen in de profit en non-

maar ook van Rotary, Lions en vakgerichte netwerken.

profit sector.

Vereniging voor Vrouwengeschiedenis

Baas in eigen Kerk Vrouwen, feminisme en religie vroeger en nu
In de zomer van 2006 ontstond bij de

invulling van hun leven en (hoe) kan

feminisme. De middag werd afge-

redactie van Historica het idee om

religie bijdragen aan de emancipatie

sloten met een debat tussen Ceylan

een congres te organiseren rond het

van vrouwen? Het was uitdrukkelijk

Pektaş-Weber (Al Nisa), Nelly van

thema ‘vrouwen en religie’.

onze bedoeling om een zowel kritisch

Doorn- Harder (VU) en Annemarie

Daarmee hadden we een thema

als constructief perspectief te ontwik-

Korte (KTU), waar ook het publiek zich

te pakken dat zowel historisch van

kelen op de relatie tussen vrouwen,

in kon mengen. Het publiek had een

belang is, als actuele waarde heeft.

emancipatie en religie.

zeer diverse achtergrond, wat resul-

Een belangrijk thema, dat bovendien

De eerste helft van de dag lag de

teerde in een spannende discussie

volop in de belangstelling staat. In

nadruk op de historische analyse.

in een positieve sfeer. Wij hopen dan

de populaire media wordt op het

Klaartje van Lakwijk nam vrouwen en

ook dat zowel de dag zelf als het bij-

moment vooral veel aandacht gege-

religie in het antieke Athene onder de

behorende themanummer van Histo-

ven aan de positie van vrouwen in de

loep. Florence Koorn gaf inzicht in het

rica, dat een weerslag vormt van de

islam. Wij hebben ervoor gekozen om

leven van kloosterstichteres en gees-

bijdragen aan het congres en in juni

tijdens het congres, dat plaatsvond

telijk leidsvrouw Elisabeth Strouven

verschijnt, een positieve bijdrage kan

op vrijdag 20 april 2007 in het IIAV

(1600-1661). De controverse rond de

leveren aan een emancipatiestrijd,

in Amsterdam, uitgebreid te discus-

Mohammedcartoons in Denemarken

waarin zowel religieuze als niet-religi-

siëren over deze kwestie, maar wel in

was het onderwerp van Bolette Blaag-

euze vrouwen zich kunnen vinden.

een breder kader. Ten eerste wilden

aards bijdrage. De middag was juist

we niet alleen over islam praten, maar

gericht op het actuele debat en de

ook aandacht geven aan andere be-

relatie tussen religie, secularisme en

langrijke godsdiensten. Bovendien

emancipatie. Edien Bartels en Vanessa

Losse nummers van Historica kosten

moest niet alleen de beperkende rol

Vroon richtten zich op het thema

5 euro en zijn te bestellen bij Mariken

van religie aan bod komen, maar ook

van de dubbele emancipatie, in en

Schuur (M.L.Schuur@rug.nl).

de versterkende functie. Centrale vra-

door islam. Eva Midden behandelde

Leden van de Vereniging voor

gen op het congres waren: hoe maken

de standpunten van Ayaan Hirsi Ali

Vrouwengeschiedenis ontvangen

vrouwen gebruik van religie bij de

in relatie tot religie, secularisme en

Historica gratis.

Eva Midden en Mariken Schuur

Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF)
Informatie over WILPF Nederland kunt u vanaf heden ook vinden op de website.
Breng eens een bezoek aan onze website www.wilpf.n
www.wilpf.nll
Nieuwsbrief van de NVR
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AGENDA

Publicaties

2007

Overzicht van de belangrijkste
activiteiten in de eerste maanden

Erven zonder testament
Wat kan ik bij testament
regelen
Mevr. Mr. Klazien van Zwieten is de auteur van deze twee

van 2007 georganiseerd door of in
samenwerking met de Nederlandse
Vrouwen Raad (deels onder voorbehoud i.v.m. subsidie).

AUGUSTUS
10-16 augustus

VVAO, internationale conferentie

12-18 augustus

Wereld Water Week Stockholm

IFUW Manchester, Engeland

boeiende boeken over het erfrecht.
Het nieuwe erfrecht is in januari 2003 ingrijpend veranderd.
Mevr. Van Zwieten heeft dit aangegrepen om de valkuilen

SEPTEMBER

van het erfrecht, vooral voor vrouwen, aan de hand van

4 september

casussen om te zetten in haar twee boeken.

Duurzame Dinsdag
NVR Cie DO e.a., Den Haag

Mevr. Mr. Van Zwieten is ruim 25 jaar kandidaat notaris

7 september

Beleidsdag commissies NVR

geweest en heeft jarenlange ervaring in het erfrecht.

12 september

BWP the Netherlands

In haar boek “Wat kan ik bij testament regelen” geeft zij
antwoord op meer dan 400 vragen uit de dagelijkse prak-

Start seizoen (open)
18 september

tijk, volgens het nieuwe erfrecht.
Voor verdere informatie: bepino@planet.nll of www.bepino.nl

Prinsjesdag
presentatie miljoenennota

19 september

4VO start nieuw project:
Samen-Wonen (besloten),
Centraal in Nederland

Zwartboek

OKTOBER
1 oktober

Internationale Ouderendag

Zwartboek is een aangrijpend boek over de wanhopige

11 oktober

Beleidsdag over duurzaam

en vernederende situatie waarin vrouwen zich vaak be-

produceren en consumeren en

vinden. Met indrukwekkende voorbeelden van dat lijden

duurzame plattelands Ontwikkeling

uit alle delen van de wereld, waarbij je echter niet door

16 oktober

Wereld Voedsel Dag

apathie maar door strijdlust bevangen wordt.’

17 oktober

Internationale Dag voor de strijd
tegen de armoede

(Hedy d’Ancona)
24 oktober

Dag van de Verenigde Naties

Zwartboek – de positie van vrouwen wereldwijd biedt een
indrukwekkend overzicht van de situatie van vrouwen aan
de hand van getuigenissen, analyses, commentaren en
portretten.

Zodra bekend is waar diverse activiteiten plaatsvinden (themadagen,
Algemene Vergaderingen e.d.) wordt dit aan de lidorganisaties mee-

In vijftig bijdragen, geschreven door gerenommeerde jour-

gedeeld. Voor de laatste berichten van de NVR, zie de website:

nalisten, antropologen, sociologen en andere deskundigen,

www.Nederlandsevrouwenraad.nl

worden de vijf fundamentele rechten van de mens veilig-
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heid, integriteit, vrijheid, respect en gelijkheid getoetst aan

Redactie Pia Band-Hunteman, Tini Jansen-Bruul, Marianne Jongkind-Voncken,

die van vrouwen.

Corinne de Ranitz (bestuurslid NVR) Redactieadres Benoordenhoutseweg 23,

Met Nederlandse bijdragen van onder anderen: Hedy

2596 BA Den Haag T+F 020 4361679 E p.band@planet.nl of info@de-nvr.nl

d’Ancona, Femke van Zeijl, Liddie Austin, Karina Schaap-

W www.nederlandsevrouwenraad.nl Kopij De volgende nieuwsbrief verschijnt

man, Ayaan Hirsi Ali, Betsy Udink en Hanneke Kamphuis.

septemver 2007. Kopij svp vóór 4 september 2007 opsturen naar bovenstaand

Zwartboek, de positie van vrouwen wereldwijd.

redactieadres of mailen naar p.band@planet.nl Abonnement € 11,50 per jaar

Uitgeverij Artemis & Co. Prijs: € 25, - ISBN 978 90 472 0003 1.

Vormgeving CARTA Lay-out Zwaar Water Druk Briefhoofden, Amsterdam
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