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Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging 

Nieuwsbrief  

 

Twijfel en verlangen 
 

Studiedag en jaarvergadering 
 

Twijfel en verlangen’ is de (voorlopige) titel van de dag die de Unie NKV in 

het voorjaar organiseert. Er is momenteel veel twijfel en tegelijkertijd een 

groot verlangen met betrekking tot spiritualiteit en geloof. Hoe kunnen we – 

als vrouwen en als vrouwenorganisaties – met dit spanningsveld omgaan?  

 

Welke inhoud krijgen we vanuit onze traditie aangereikt? Wat kunnen we 

daarmee doen in onze tijd? Monseigneur Gerard de Korte, bisschop-referent 

Vrouw en Kerk, houdt hierover een inleiding en gaat vervolgens met ons in 

dialoog. ’s Middags houdt de Unie NKV haar jaarvergadering. 

Tijd en plaats: 10 april 2013, vanaf 10.30u in Mariënburg, St Janssingel 92 

te ’s-Hertogenbosch. 

Aanmelding en informatie: info@unienkv.nl of (0475) 488 790. 

 

 
Twijfel en verlangen (Juste Ciel, choreografie van Nicole Mossoux) 

 

Samen weven aan een 
hoopvol Europa 
 

Bratislava 25-28 april 2013 
 

De studiedagen van Andante zijn 

een uitstekende gelegenheid voor 

vertegenwoordigsters uit alle 

lidorganisaties om elkaar te 

ontmoeten en om meer te horen 

over katholieke vrouwen en hun 

verbanden in Europa. Daarnaast 

zijn er op elke Assemblee de 

interessante lezingen en discussies.  

 

Tijdens de studiedagen vooraf-

gaand aan de Algemene 

Assemblee van Andante van 2013 

wordt gekeken naar Europa als 

naar een tapijt dat geweven is uit 

allerlei kleuren en materialen. 

Europa bestaat immers uit veel 

verschillende volken: Romeinen en 

Vikingen, Goten, Angelen en 

Saksen, Hunnen en Friezen. Ook 

in politiek opzicht kent Europa 

veel variatie in democratische 

regeringsvormen.  

Vervolg op pag 2. 
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Bij dit nummer 
 

Katholieke vrouwen zijn niet in de wieg gelegd voor fatalisme, werd 
opgemerkt op de vorige vergadering van het Algemeen Bestuur van de 
Unie NKV. Trefwoorden voor hen zijn ondersteuning en verbinding 
van de organisaties. Het bestuur is bezig een werkplan te maken voor 
de komende jaren waarin deze begrippen worden vertaald in concrete 
actiepunten. Als UNKV en aangesloten organisaties willen we de stem 
van katholieke vrouwen laten horen op verschillende plaatsen in de 
samenleving. 
Dat is makkelijker gezegd dan gedaan: bepalen wat we kunnen doen. 
Het was een van de redenen om een besturenoverleg te organiseren. 
Zoals altijd wanneer vrouwen uit de verschillende organisaties samen-
komen, was er herkenning en belangstelling voor elkaar. Daar mag 
(meer) tijd voor gemaakt worden, zo klonk het bij de evaluatie.  
Verbinden is een van de sterke kanten van de Unie NKV. Een net-
werkorganisatie noemt Ramses Peters dat in zijn beschrijving van onze 
archieven. Verbinden komt dus zeker terug als doel in het werkplan.  
Maar ook nu al bieden we die mogelijkheid. U bent namelijk van harte 
welkom op de boekpresentatie van Raam op het zuiden in Nijmegen (1 
februari) de studiedag met Mgr. G. de Korte (10 april), en misschien 
wilt u vrouwen uit internationale organisaties ontmoeten in Bratislava 
(25-28 april) … Laat u zien en laat van u horen!  

Joanne Seldenrath  



 
 
 

 - 2 - Jaargang 6, nummer 2 
Januari 2013 

 

Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging 

Vervolg van pag 1. 

 

Overeenkomsten zijn er ook: de 

ideeën van Plato en Aristoteles, 

Thomas van Aquino, Descartes en 

vele anderen. Er is de muziek van 

grote componisten, de 

schilderijen, beelden en andere 

kunst uit de verschillende 

periodes die Europa heeft 

gekend. Datzelfde geldt voor 

ons christelijk geloof. Ontstaan 

uit het jodendom is het in 

aanraking geweest met 

invloeden uit hellenisme, islam 

en Germaanse godsdiensten.  

Het tapijt kent prachtige 

gedeeltes zoals opvattingen over 

democratie en wetgeving, 

mensenrechten, vrije markt en 

sociale voorzieningen. 

Verontrustend zijn de stukken die 

ons herinneren aan commu-

nistische en fascistische ideologie, 

aan oorlogen, conflicten en de 

gevolgen daarvan.  

 

Welke draden weven wij? 

Op deze bijeenkomst staan we ook 

stil bij het weefsel dat onze 

kinderen en kleinkinderen straks 

van ons zullen ontvangen. Welke 

draden weven wij en hoe zien wij 

het Europa van de toekomst? Wat 

kan onze bijdrage zijn, als 

katholieke vrouwen-

organisaties, aan een Europa 

van hoop? 

 

Informatie over deelname aan 

deze dagen bij de secretaris 

van de Unie NKV of op 

www.andante-europa.net.  

 

 
 

Raam op het zuiden 
 

Religie en spiritualiteit van het alledaagse 
 

Het raam is een grens tussen binnen en buiten. In het boek Raam op het zuiden van Maaike de Haardt, hoogleraar 

Religie en Gender aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en universitair hoofddocent Religie en Cultuur aan de 

Universiteit van Tilburg, laat zij zien dat er geen principieel onderscheid is tussen het huis en de rest van de wereld, 

tussen privé en publiek, hoge en lage cultuur en evenmin tussen vrouwen- of mannendomeinen.  

 

Zo wil Maaike de Haardt ook voorbij aan een aantal andere tegenstellingen die ons 

westerse denken bepalen. In de verschillende hoofdstukken – over keuken, huis-, slaap-

, studeerkamer en tuin – laat ze zien dat juist het dagelijks leven de plaats is waar die 

tegenstellingen onhoudbaar blijken te zijn.  

Gedurende tien jaar (2001 – 2011) heeft de Unie NKV het mogelijk gemaakt dat de 

Catharina Halkes Leerstoel Religie en Gender werd uitgebreid met een Unie NKV 

leeropdracht ‘Vrouwen, geloof en cultuur’. Dit boek is bedoeld als een materiële 

erfenis van deze leeropdracht en opgedragen ‘aan Catharina Halkes en aan de vrouwen 

van de Unie NKV’.  

Het boek wordt gepresenteerd na afloop van de eerste Open Studiedag van 2013 in 

Nijmegen op 1 februari 2013. Het is mogelijk om op die dag het boek te kopen met de 

bon die hieronder staat. Tot 22 april kan het ook via de uitgever of in de boekwinkel.  

 

Plaats en tijd van de boekpresentatie 

1 februari 2013, 16.00-18.00 in: Foyer Gymnasion, Universitair Sportcentrum, 

Heijendaalseweg 141, 6545 AJ Nijmegen. Graag bericht van aanwezigheid via 

OpenStudiedagen@ftr.ru.nl. 

 

B O N 
Bestel nu met korting 
Tegen inlevering van deze bon ontvangt u het boek Raam op het zuiden van Maaike de Haardt voor de actieprijs 
van € 12,50 (normale prijs € 15,--). 
De actie is geldig van 22 januari tot 22 april 2013. Actienummer 90200656. 

 
Postbus 29, 2700 AA Zoetermeer 

tel. (079) 361 54 81; info@boekencentrum.nl 
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Van parel tot speerpunt 
 

Besturenoverleg 13 november 2012 

 

Menswaardigheid, solidariteit, subsidiariteit en goed samenleven: vier parels die gevormd zijn door het denken van de 

katholieke kerk over onze samenleving. Mariëlle Beusmans, stafmedewerker van het bisdom Roermond, hield op het 

besturenoverleg van de Unie NKV een inleiding over het katholiek sociaal denken. Uit de landelijke en provinciale 

besturen van de aangesloten organisaties (en uit het algemeen bestuur) waren in de Mariënburg te ’s-Hertogenbosch 

21 vrouwen en 1 man aanwezig.  

 

 

Mariëlle Beusmans liet de samen-

hang zien van de parels, hun ont-

wikkeling in de geschiedenis en 

hun concrete vorm, bijvoorbeeld in 

Afrika of in Nederlandse vrouwen-

organisaties. Als het over mens-

waardigheid en mensenrechten 

gaat, vraagt vooral de positie van 

vrouwen om aandacht, zegt 

Mariëlle Beusmans. 

 

 
Mariëlle Beusmans – de parels in 

beeld 

 

Vervolgens werden de bestuurs-

leden uitgenodigd om samen – per 

organisatie – na te denken over 

welke waarden ze in hun eigen 

organisatie herkenden. Genoemd 

werden concrete doelen zoals 

verbinding houden (solidariteit), 

afdelingen hun eigen keuze laten 

maken (subsidiariteit), leden 

bewust maken van talenten (mens-

waardigheid) en bevorderen van 

diversiteit (goed samenleven).   

 

Commissies 
Als voorzitter van Andante (de 

Europese alliantie van katholieke 

vrouwenorganisaties waarvan de 

Unie NKV lid is) en van de Inter-

nationale Commissie vertelde 

Marie-Louise van Wijk-van de 

Ven hoe de Europese vrouwen-

organisaties invulling geven aan 

deze begrippen. Zo staat vanuit het 

principe menswaardigheid de strijd 

tegen geweld jegens vrouwen op 

de agenda van alle organisaties. 

 
 

 
 

 
 

 

Marie-Louise van Wijk: 

menswaardigheid 
 

 
 

 
 

 

Alice Frijns: 

vruchtbaar geloof 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de inleidingen werd ijverig 

geschreven 

 

Voorzitter van de Commissie 

Overleg Bisschoppen Alice Frijns-

Stassen vertelde over samen-

stelling en taken van deze 

commissie. Ze onderstreepte het 

belang van het katholiek sociaal 

denken voor vrouwen omdat ze zo 

hun geloof vruchtbaar kunnen 

maken voor de inrichting van de 

samenleving.  

Als laatste onderdeel worden drie 

groepjes gevormd om speerpunten 

te bedenken voor de Unie NKV. 

De antwoorden luiden 

respectievelijk zichtbaarheid, 

communicatie en – uit het derde 

groepje – macht en menslievende 

zorg. Dat hoort bij elkaar omdat 

macht nodig is om iets te 

veranderen.   

 

 
Uitwisseling tussen de verschillende 

organisaties 

 

Foto’s: Willy Hoeben 
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Een gevarieerde collectie 
 

De Unie NKV op het Katholiek Documentatie Centrum 
 
Ergens in een depot onder de grond, op de campus van de Radboud Universiteit in Nijmegen, ligt in ruim tachtig 

archiefdozen de geschiedenis van de Unie NKV geduldig te wachten om weer onderzocht te worden.  

 

Het Katholiek Documentatie 

Centrum (KDC) in Nijmegen 

bewaart het papieren erfgoed van 

de katholieke zuil, zodat dat voor 

historisch onderzoek toegankelijk 

is. Zo worden hier onder andere de 

archieven van de KVP, Dries van 

Agt en het NKV, maar ook die van 

de Graal, Marga Klompé en, hier 

in het bijzonder, de UNKV 

bewaard. Een gevarieerd publiek 

van historici, schrijvers, studenten, 

uitgevers, liefhebbers van 

geschiedenis, maakt voor zijn 

onderzoeken en publicaties 

gebruik van de ruim 1300 

archiefcollecties die hun plaats 

hebben gevonden op de schappen 

van het KDC.  

  

Botje van Sint Hiacintus 
De eerste stukken uit het archief 

van de Unie dateren van lang 

voordat de organisatie zich ook 

daadwerkelijk Unie ging noemen. 

Inventarisnummer 387 bevat een 

aantekenboekje met verslagen van 

bijeenkomsten die leidden tot de 

oprichting van de Federatie der RK 

Vrouwenbonden in 1918. Wat er 

sindsdien aan archiefmateriaal 

gevormd is, is een bijzonder 

gevarieerde collectie te noemen.  

 

 
Aantekeningen over de oprichting van 

de Federatie op 18 december 1918 

 

Naast de meer administratieve 

documenten als notulen, jaar-

verslagen en begrotingen, die we 

ook bij andere vrouwenorgani-

saties tegenkomen, trof ik toneel-

stukken, protesten tegen de uit-

drijving van Spaanse Jezuïeten en 

zelfs een relikwie met akte van 

Sint Hiacintus aan. En laten we de 

statige groepsfoto’s, de vaandels 

en de speldjes vooral ook niet 

vergeten.  

 

 
Relikwie en akte van S. Hiacintus. 

1837 

 

Boven alles komt de Unie echter 

naar voren, en dat is niet verwon-

derlijk, als een netwerkorganisatie: 

contacten met en informatie van 

katholieke organisaties en 

vrouwenorganisaties van lokaal, 

nationaal en internationaal niveau 

zijn gedurende het gehele bestaan 

terug te vinden.    

 

Katholieken in Zuid-Afrika 
Dankzij de grote variatie in 

materiaal is het ook niet vreemd 

dat het archief van de UNKV een 

van de populairdere op het KDC 

is. De afgelopen jaren zijn ver-

schillende onderzoeken gedaan 

mede gebaseerd op UNKV-

stukken. Wellicht dat de titel 

Edelmoedig, fier en vrij over de 

geschiedenis van de beweging van 

katholieke arbeidersvrouwen u wat 

zegt. Verder zal het u niet 

verbazen dat het archief gebruikt is 

voor een studie naar vrouwen-

kiesrecht en een promotie-

onderzoek naar de opvoeding van 

katholieke meisjes op gymnasia. 

En zelfs voor onderzoek naar 

katholieke Nederlanders in Zuid-

Afrika en de betrekkingen tussen 

Nederlanders en Nieuw Zeelanders 

is relevante informatie te vinden. 

 

Ramses Peters  

Archivaris KDC 

 

 

 

 

 

 
Foto van het Centrum der RK Vrouwenbonden, datum onbekend. Op de foto van 

links naar rechts: mej. L. de Quay (KVB), Mej. M. Romme, Mevr. Hellegers-

Beijer, Mevr. Steenberge, Mevr. Cremers v NES(?), Mej. Peters, Mej. Moubin (?) 
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Waarom zeggen vrouwen nee? 
 

Antwoord op Pieter Kohnen 
 
Bescheidenheid hoort niet bij de 

deugden van het katholiek sociaal 

denken, schreef Pieter Kohnen in 

de vorige Nieuwsbrief. Zijn oproep 

aan vrouwen om ‘ja’ te zeggen op 

een vraag is me uit het hart 

gegrepen. Alleen: waarom zeggen 

vrouwen nee tegen een verzoek om 

een bijdrage aan een bundel? Is 

dat inderdaad bescheidenheid?  

 

Meer dan vijftig jaar geleden 

verscheen een artikel ‘The Human 

Situation’ (1960) van theologe 

Valerie Saiving. In reactie op 

boeken en artikelen van Anders 

Nygren en Reinhold Niebuhr 

stelde ze dat zonde er anders 

uitziet voor vrouwen dan voor 

mannen.  

De zonde van mannen is trots en 

verlangen naar macht: op de 

voorgrond gaan staan. De zonde 

van vrouwen is ontkenning van 

zichzelf, afhankelijkheid, op de 

achtergrond blijven, niet van zich 

laten horen. Het is verleidelijk om 

zich te laten leven, geen eigen 

mening te ontwikkelen, volgzaam 

te zijn en aardig gevonden willen 

worden.  

Vijftig jaar later blijken deelname 

aan openbaar debat en zichtbaar-

heid van vrouwen nog steeds 

problematisch. Begin 2012 

publiceerde Janneke van Heugten 

(vrouwen in de media) het 

Onderzoek media: Wanneer 

zeggen we nee? Mannen zijn 75 % 

in het nieuws, vrouwen 25 %. Haar 

onderzoek laat zien dat zowel 

mannen als vrouwen graag 

zekerheid wensen hoe ze aan bod 

komen in een programma. Pauw & 

Witteman laten weinig vrouwen 

aan het woord maar een aantal 

vrouwen wil ook niet graag bij hen 

in beeld komen. Ze willen serieus 

genomen worden.  

Daarnaast zeggen vrouwen on-

zeker te zijn over hun prestatie. 

Anderzijds geven vrouwen vaker 

dan mannen aan, mee te willen 

werken aan een interview. Van 

Heugten concludeert: ‘Misschien 

hebben de vrouwen nog wel iets 

meer hulp nodig om zichtbaar en 

vindbaar te worden voor jour-

nalisten en redacties. Maar de wil 

is er in ieder geval. En dat is 

belangrijk, want zonder die wil 

blijft het grootste deel van de 

vrouwen onzichtbaar. Door 

zichtbaar te worden zetten 

vrouwen een belangrijke stap naar 

economische zelfstandigheid.’ 

 

Prachtige toespraak 
Ook op de nieuwjaarsbijeenkomst 

van FAM! (Limburgs expertise-

centrum voor vrouwen-

vraagstukken) sprak Janneke van 

Heugten over de zichtbaarheid van 

vrouwen. Zij gaf de zaal de stelling 

mee: ‘Vrouwen worden beoor-

deeld op hun uiterlijk en dat is een 

voordeel.’ Het tweede deel van de 

stelling riep de meeste discussie 

op. Als illustratie werd een des-

kundige vrouw genoemd, die een 

bijeenkomst met de koningin had 

georganiseerd, haar in stijl welkom 

had geheten met een prachtige toe-

spraak. In zijn verslag schreef de 

journalist van een krant alleen over 

haar mooie mantelpakje. De woor-

den van haar mannelijke collega 

citeerde hij wel. Het vreemde was 

dat de journalist pas ontdekte hoe 

onprofessioneel hij had gehandeld, 

toen hij erop werd aangesproken.  

 

Simeon en Anna 
Ditzelfde gebeurt in het evangelie 

naar Lukas. Wanneer Jezus’ 

ouders hem naar de tempel bren-

gen, wordt het kind toegesproken 

door Simeon en Anna. En nee, van 

Anna wordt niet verteld hoe ze 

eruit zag, maar wel haar burger-

lijke staat (weduwe). Wat ze zegt, 

wordt samengevat in twee regels: 

‘ze bracht hulde aan God en sprak 

over het kind met allen die uit-

zagen naar de bevrijding van 

Jeruzalem.’ Over Simeons echt-

genote horen we niets, maar zijn 

woorden beslaan 6 verzen van het 

hoofdstuk (Lukas 2, 25-38).   

 

 
Profetes Anna (Rembrandt van Rijn) 

 

Levensgevaarlijk 
Er zijn dus redenen voor vrouwen 

om openbaarheid te vermijden. Het 

is verleidelijk om onzichtbaar te 

blijven en geen mening uit te 

dragen (binnenkant). En vrouwen 

worden in deze maatschappij te 

weinig op inhoud beoordeeld en te 

veel op uiterlijk of op hun relaties 

(buitenkant).  

Soms is het zelfs levensgevaarlijk 

om zichtbaar te worden, niet alleen 

in India maar ook hier. Een stu-

dente wiskunde, vriendin van een 

jongere studiegenote van mij, werd 

door een mannelijke medestudent 

vermoord toen zij student-assis-

tente was geworden en hij niet.  

Gelukkig zijn er ook redenen om 

‘ja’ te zeggen. Vrouwen willen 

dikwijls wel zichtbaar zijn voor 

‘de goede zaak’. Een vrouw – 

meisje nog – die seksueel geweld 

had meegemaakt in haar opvoe-

ding, kwam in actie toen ze merkte 

dat dit ook een nichtje was 

overkomen.  

En ‘ja’ zeggen geeft voldoening 

wanneer het bijdraagt aan een 

discussie, inzicht geeft in een 

situatie, en natuurlijk ook als je 

naam in druk verschijnt. Het blijft 

daarom een uitdaging voor 

vrouwen èn voor het VKMO dat 

zowel vrouwen als mannen hun 

mening geven over geloven in 

deze samenleving.  

 

Joanne Seldenrath 
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In Memoriam 
 

Op 14 december is Wies Stael 

Merkx overleden. Zij was van 

1985 tot 1992 voorzitter van de 

Acht-Meibeweging. In 1988 

ontving ze de Spaanprijs voor haar 

bijdrage aan het kerkelijk leven in 

Nederland. In 2006 verscheen haar 

autobiografie Geloof in leven. Het 

verhaal van een katholieke 

vrijbuiter.  

Henk Baars, waarnemend 

voorzitter van de Mariënburg-

vereniging en laatste voorzitter van 

de Acht-Meibeweging, schrijft op 

de site van de Mariënburg-

vereniging: ‘Wies, je zal nog lang 

herinnerd worden als een die 

werkelijk pontifex, bruggen-

bouwer, bisschop was. Het andere 

gezicht van de kerk, zoals de kerk 

steeds weer andere gezichten 

heeft.’ 

 
 

Op 28 december overleed Jos van 

Soest-Linssen. Zij was voorzitter 

van het Vrouwengilde in Venray, 

van de Venrayse Vrouwenraad en 

stond aan de wieg van de Stichting 

Vrouw Geloof en Leven Limburg 

(VGL). In 1987 startte VGL mede 

op aandringen van Jos een 

driejarige cursus ‘Theologie in 

feministisch perspectief’ in 

Roermond.  

Van 1985-2003 vervulde ze het 

secretariaat van de Acht-

Meibeweging en werkte nauw 

samen met de voorzitters Wies 

Stael-Merx en Hedwig Wasser . In 

december heeft ze nog een 

inspirerende bijeenkomst 

voorbereid in de Oecumenische 

Basisgroep Heel de Kerk-Heel de 

Wereld in Venray: ‘Advent en 

verwachting’.   

 
 

Liesbeth van Berlo en Riky Schut 

 
KVG Limburg besteedt in 

2013 extra aandacht aan 
* Singles op Stap. Samen met 

onze zusterorganisatie ZijActief 

Limburg organiseren we in 2013 

twee keer een actief programma 

voor leden en niet-leden die zonder 

partner leven. We bieden een 

interessant programma met een 

luxe randje, op zondagmiddagen, 

een moment van de week waarop 

men vaker alleen is.  

* Samen nog sterker. Steeds meer 

zet KVG Limburg in op samen-

werken met anderen. In ons 

regelmatig overleg met de 

zusterorganisaties FAM!, 

Limburgse Katholieke Vrouwen en 

ZijActief Limburg schuift in 2013 

ook de Stichting Meer Kleur en 

Kwaliteit aan. 

* Een schat aan talenten: een 

actieve speurtocht naar talenten 

van onze leden. Als mensen hun 

talenten kunnen ontplooien en 

inzetten voor anderen zijn ze veel 

gelukkiger en maken ook anderen 

gelukkig.  

* 95 jaar KVG! Een feest-

programma voor alle leden door 

het aanbod van workshops 

‘Vergroten van de eigen zeggen-

schap’, in samenwerking met het 

Huis voor de Zorg, gecombineerd 

met een presentatie waarin we 

terugkijken naar Vrouwen in 

Nederland, gedurende de afge-

lopen 95 jaar en vooruitkijken naar 

het Vrouwengilde van nu en de 

komende jaren. 

Wilma van der Poel  

voorzitter KVG Limburg  

 

 
Vrouwen met passie?!  
De Netwerkdag van de commissie 

Vrouwencontacten van de 

Konferentie Nederlandse 

Religieuzen (KNR) zal gehouden 

worden op 12 april. Meer 

informatie volgt op www.knr.nl.  

 
Ons dagelijks brood: 

gezonde voeding in een 
leefbare wereld 
Het Katholiek Vrouwen Dispuut 

houdt op 16 maart 2013 haar 

symposium in Wageningen. 

Dagvoorzitter is prof.dr.ir. Edith 

Feskens. Inleidingen worden 

gegeven door de hoogleraren 

Kampman (voeding en kanker), 

Dicke (alternatieve eiwitbronnen) 

en Savelkoul (voeding en 

allergieën).  

www.katholiekvrouwendispuut.nl.  

 

 
Jaarvergadering, Ledendag 
ZijActief Utrecht houdt op 21 

maart haar Jaarvergadering / 

Ledendag in Gasterij De 

Milandhof te Zegveld. Spreker is 

dhr. Theo Temmink, 

hoofdredacteur Plus Magazine. 

www.zijactief.nl. 

 

 
De meeste programma’s van de 

Graalbeweging vinden plaats in 

het Graalhuis, Nieuwegracht 51 te 

Utrecht.  

Informatie: (030) 2 333 640 (di 

10.00-18.00 uur),  

www.degraalbeweging.nl. 

* Filmbespreking 
Op drie vrijdagmiddagen komen 

we bij elkaar om een film te 

bekijken en te bespreken met Wil 

Snelder, theoloog en psycho-

therapeut, en Carla van Thiel, lid 

van de Graal en theoloog.  

22 februari Lourdes 

22 maart  Son of Man 

26 april  Le Havre 

Wetenswaardig 
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* Op zoek naar de poëzie in 
het leven 
Felicia Dekkers geeft op 2 maart 

en 13 april een inleiding over 

poëzie en dichters. Er wordt 

gewerkt met tekst- en beeld-

materiaal.   

* De kracht van de 

keukentafel 
Hoe veel wereldgeschiedenis is in 

de kiem begonnen aan de keuken-

tafel? Is er een betere plek om 

verhalen te vertellen, op ideeën te 

komen, besluiten te nemen? 

In het Graalhuis staat ook zo’n 

tafel. Op zaterdag 16 maart 

schuiven we aan met Ine van 

Emmerik en Gezien van der Leest: 

wat hebben graalvrouwen 

meegemaakt, hoe past dat in de 

geschiedenis en wat zit er in die 

verhalen voor vrouwen van 

vandaag? Een leuke mix van 

openbare gesprekken / interviews 

met oudere Graalleden, reflectie op 

de geschiedenis en zelfreflectie. 

 

 
* Met compassie de 
veertigdagentijd in… 
Prof.dr. Christiane Berkvens-

Stevelinck geeft op 14 februari in 

’s-Hertogenbosch een lezing over 

compassie. De lezing staat in het 

licht van uitbuiting en 

mensenhandel . Christiane 

Berkvens schreef het boek De 

catechismus van de compassie. 

* Geschapen naar Gods 

beeld, behandeld als slaaf 
Op 19 februari organiseert de 

Stichting Religieuzen Tegen 

Vrouwenhandel in samenwerking 

met STEK een studiemiddag 

in Den Haag over mensenhandel. 

Deze bijeenkomst is gericht op 

iedereen die als vrijwilliger of in 

het werk in aanraking kan komen 

met mogelijke slachtoffers van 

mensenhandel. Ook andere 

geïnteresseerden zijn welkom. 

Informatie en opgave: 

srtv@srtv.info of (073) 615 44 44. 

 

 
Slavernij:  

goedpraten of uitpraten 
De Raad van Kerken verkent de 

sporen van slavernij in Utrecht. Op 

20 februari wordt in de Nicolaas- 

en Monicakerk een middag 

gehouden met inleidingen van 

Esther Captain en Hans Visser, 

Gerrit Jan Westerveld, Yosé 

Höhne-Sparborth, Caroly Houmes 

en Kathleen Ferrier.  

Kijk op www.raadvankerken.nl.  

 

De Open Studiedagen 2013  
over religie, gender en seksualiteit 

worden gehouden op 1 februari, 22 

maart en 31 mei. Het thema 

‘religie en seksualiteit’ is de laatste 

tijd weer uiterst actueel, vooral in 

negatieve zin. De stemmen van 

vrouwen zijn goeddeels afwezig in 

deze debatten. Toch hebben 

vrouwen vanaf het begin van de 

feministische theologie het thema 

seksualiteit op de agenda gezet, 

aanvankelijk vooral als kritiek op 

heersende opvattingen en 

gewelddadige seksuele praktijken 

en misbruik. De laatste jaren zien 

we steeds meer een hernieuwde 

reflectie op de betekenis van 

seksualiteit en haar veelvormige 

uitingsvormen, ook in religieuze 

zin.  

Plaats: Radboud Universiteit 

Nijmegen 

Informatie en opgave:  

openstudiedagen@rs.ru.nl. 

 

 
Wijze vrouwen 
Een korte retraite waarin 

Annemiek Schrijver en Brigitte 

Stufkens vrouwen ontmoeten die 

weet hebben van hun eigen 

wijsheid of er nieuwsgierig naar 

zijn. Vrouwen die zin hebben om 

die wijsheid op te delen en aan 

elkaar te tonen. 

19-21 april in het Dominicanen-

klooster Huissen, tel. (026) 326 44 

22; email: 

info@kloosterhuissen.nl. 

 

 

 

 

Aangeboden 
 
‘Aangeboden’  is een nieuwe 

rubriek met informatie van 

organisaties en inleid/sters 

waarmee de Unie NKV niet 

verbonden is. Over prijs, kwaliteit 

en beschikbaarheid kunnen we dus 

niets zeggen. Beschouw het als 

dienstverlening..  

 

Gestolen vrouw 
In deze voorstelling wordt het 

verhaal verteld van een vrouw die 

in een land waar een burgeroorlog 

uitbreekt, door de tegenpartij uit 

haar huis wordt gehaald en in een 

interneringskamp wordt opge-

sloten. Daar wordt ze, zoals zovele 

andere vrouwen, verkracht door de 

soldaten. Als ze na maanden vrij 

komt, is ze zwanger. ‘ 

Gestolen vrouw’, vertolkt door  

Helga van de Heyden, is een 

geschiedenis zoals in voormalig 

Joegoslavië is voorgekomen maar 

ook in tal van andere landen, 

zowel nu als in het verleden. 

‘Gestolen vrouw’ is ook een stuk 

over verkrachting, over seksueel 

misbruik zoals het in alle samen-

levingen dagelijks voorkomt en 

over de schade die dergelijke 

misdaden aanrichten. Een vrouw 

die alles had: een kind, een man, 

een baan, een huis, vraagt zich af 

hoe het nu verder moet. 

Contact: +32 (0) 164 080 90, 

info@farcecancan.be, 

www.farcecancan.be. 

 

Anna Boom 
Els Buitendijk, jarenlang als 

omroepster ‘het gezicht’ van de 

N.C.R.V.-televisie, heeft een 

voorstelling met muzikale 

momenten gemaakt over het 

succesvolle boek Anna Boom van 

Judith Koelemeijer. Els Buitendijk: 

‘Het waargebeurde verhaal van 

Anna Boom heeft grote indruk op 

mij gemaakt. Ik heb fragmenten 

gekozen uit haar verhaal over 

Boedapest in de tweede wereld-

oorlog en over de man die de 

liefde in haar leven bracht.’  

Contact: (035) 531 36 55, 

kbrandt@hetnet.nl, 

www.elsbuitendijk.nl. 
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Hommage aan Jules de 
Corte  
Een liedjesprogramma; denkend 

aan de musicus Jules de Corte 

komen begrippen als liefdevol, 

professioneel en uniek naar boven. 

Zijn ‘professionele lat’ lag op het 

hoogste niveau. In al zijn com-

posities hoor je de hoge kwaliteit: 

in pianobegeleiding en akkoorden, 

in intro’s en in de actuele teksten. 

De nummers die we zingen, bieden 

zicht op het brede spectrum van 

zijn talent. Ze zijn vrolijk, melan-

choliek, scherp en liefdevol, 

poëtisch en geëngageerd. 

Bert Tielemans is de initiatief-

nemer van 'Hommage aan Jules de 

Corte'. Hij leidde diverse koren en 

zong in verschillende muziek-

ensembles. Andre Haverkort is een 

ervaren pianist en een uitstekend 

begeleider. 

Kosten: een optreden van beide 

musici is € 250. Alleen de zanger: 

€ 175. Reiskosten: € 0,20 p.km.  

Contact: (06) 5 373 6256 (Bert 

Tielemans); 

berttielemans@planet.nl, 

www.hommageaanjulesdecorte.nl. 

 

Vorst aan Tafel 
Het lijkt een lezing te zijn, over 

vorsten, hun eetgewoonten en de 

invloed daarvan op andere mensen. 

Over koningen van nu en toen, 

over wat op èn onder tafel gebeurt. 

Maar vanaf de eerste minuut wordt 

het publiek meegesleept in een 

komische conference: een solo-

programma dat garant staat voor 

een avond of middag plezier. En 

leerzaam, dankzij de medewerking 

van prof.dr. D.B. Weissbrod van 

het Internationaal Voedings-

instituut in Darmstadt (onder 

voorbehoud). Na afloop weet je 

waarom Elizabeth van Engeland 

een hapjespan meeneemt op 

staatsbezoek en van wie de 

Fransen hun culinaire kennis 

hebben! 

Research, samenstelling èn 

presentatie zijn in handen van 

journalist/presentator Jos 

Thomasse. 

Contact: (010) 213 5155, 

josthomasse@tablemanners.nl. 

 

Frankrijk in beeld 
Andy Arnts, hoofdredacteur van 

Frankrijkmagazine En Route en 

auteur van de roman Richter en de 

verhalenbundel Van Bouillabaisse 

tot Bruni, geeft lezingen en 

causerieën waarin Frankrijk en zijn 

eigen literaire werk centraal staan. 

* ‘Montmartre mon amour’ is een 

interactieve conference / lezing 

waarin Andy Arnts de roemruchte 

tijd van Montmartre rond 1900 laat 

herleven door middel van muziek, 

filmbeelden, aanstekelijke ver-

halen en anekdotes. Grote namen 

als Aristide Bruant en Jane Avril 

komen voorbij, er wordt mee-

gezongen met Yvette Guilbert en 

kennisgemaakt met een schil-

derende ezel. Te boeken vanaf 

september 2013. 

* ‘Van Bouillabaisse tot Bruni / 

Marie & Guy’ is een lezing en 

beeldpresentatie over de hilarische 

correspondentie tussen schrijver 

Guy de Maupassant en de 

Russische aristocrate Marie 

Bashkirtseff – en nog veel meer. 

Kosten: € 225. Reiskosten € 0,20 

p.km. 

Contact: (0318) 595 820 / (06) 2 

535 032 9, info@andyarnts.nl, 

www.andyarnts.nl. 

 

Theater en workshop 
In de Lekpoort in Vianen worden 

regelmatig optredens en creatieve 

workshops voor groot en klein 

georganiseerd door Arda Cassée. 

Naast haar activiteiten in deze 

veertiende-eeuwse stadspoort 

treedt ze overal in het land op met 

haar eigen theaterproducties. Ze is 

samen met haar artiesten regel-

matig te gast op festivals, in 

winkelcentra en in de theaters.  

Contact: (0347) 377 551, (06) 551 

604 73, arda@ardacassee.nl, 

www.lekpoort.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quilt door de eeuwen heen 
Deze lezing van Anneke ter 

Weijden gaat over de geschiedenis 

van de quilt gedurende de 

achttiende, negentiende en 

twintigste eeuw. Na een korte 

inleiding over quilttechniek wordt 

dieper ingegaan op de ontwik-

keling – van de lappendeken van 

vroeger tot de moderne quilt van 

nu, zowel in Europa als in 

Amerika. Een collectie zelf-

gemaakte quilts sluit aan bij het 

verhaal. De lezing kan gegeven 

worden in een straal van ca.100 

kilometer rond Baarn.  

Kosten: € 65,-- + reiskosten € 0,25 

p.km. 

Contact: (035) 5421 008 (Anneke 

ter Weijden-Nouwens); 

a.terweijden@planet.nl. 

 

Website 8 maart 
Jarenlang was er de website 

www.vrouwendag.nl met een 

overzicht van alle evenementen 

rondom de viering van Internatio-

nale Vrouwendag Nederland. In 

2011 is besloten hiermee niet 

verder te gaan omdat het simpel-

weg te veel energie en tijd kostte 

van de vrijwilligers. 

Aletta Makken heeft, omdat ze een 

dergelijke site simpelweg miste, in 

2011 een website gebouwd met het 

zelfde doel: Nederlandse evene-

menten rondom Internationale 

Vrouwendag in kaart brengen. In 

het eerste kwartaal van 2012 werd 

de site door ruim 2000 bezoekers 

per dag bezocht. Sindsdien is de 

website gebruikersvriendelijker 

gemaakt. Omdat het ook voor haar 

veel werk betekent, vraagt ze voor 

het plaatsen van evenementen 

rondom 8 maart een kleine 

bijdrage (€ 5 voor non-profit-

organisaties).  

Contact:  

www.internationale-vrouwendag 

of info@internationale-

vrouwendag.nl. 

 

 

 

 

 

Raadpleeg voor activiteiten regelmatig de kalender op www.unienkv.nl. 


