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De kracht van samen

 Alleen zijn we een druppel. Samen vormen we een oceaan. 
          (Japanse auteur R. Satoro) 

Vanmorgen las ik in de krant een artikel over onze koningin en het borduren van de gordijnen voor Paleis Huis 

ten Bosch. Samen met 149 handwerkers borduurde ze allerlei taferelen op de gordijnen die in de Chinese zaal 

komen te hangen. Het was haar droom om dit met andere enthousiaste handwerkers te doen. Het resultaat is 

enkele maanden te zien het Textielmuseum in Tilburg, en later kunnen de bezoekers ze in het Paleis bewonderen. 

Maxima’s droom kwam uit en ze noemt dit ‘De kracht van samen’.

Ook in onze vereniging is ‘de kracht van samen’ al 110 jaar een leidend principe. Willen we iets bereiken dan is 

samenwerking noodzakelijk. Dat hebben de krachtige vrouwen van de NVVH al 110 jaar in praktijk gebracht, 

en op deze manier veel betekend voor de emancipatie van vrouwen. Ons jubileum hebben we dit jaar dan ook 

samen feestelijk gevierd.

Kasteel de Haar was de locatie voor het feest met alle afdelingsbesturen. Een feestelijke dag waar we met elkaar 

van hebben genoten. Wat ook uit de vele positieve reacties bleek.



Graag willen wij jullie bedanken voor de mooie dag die jullie ons gisteren bezorgd hebben. Jullie hadden alles 

perfect in elkaar gezet en we hebben dan ook genoten van het muziek, de lunch, de kasteeltuin en het verhaal 

omtrent het kasteel. Maar ook de presentatie met de geschiedenis van het Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk, 

vonden wij heel mooi. (Uithuizen)

Wat hebben wij genoten van deze prachtige dag. Onze grote waardering voor de organisatie die jullie met 

elkaar hebben neergezet. (Leiden) 

De feestelijkheden waren ook merkbaar voor alle leden. U ontving een prachtig verhalenboekje met bijdragen 

van vrouwen uit het hele land. En op de afdelingsbijeenkomsten was er voor u iets lekkers bij de koffie of thee, 

aangeboden door het landelijk bestuur ter ere van het jubileum. In Haarlem organiseerde het bestuur met 

o.a. het geld van de landelijke bijdrage een High Tea ter ere van 110 jaar NVVH. Mede door al deze attenties 

en feestelijkheden is de onderlinge verbondenheid in onze vereniging versterkt en voelden we de kracht van 

samen. 

Naast de aandacht voor het landelijke feest was het afgelopen jaar voor alle afdelingen min of meer een 

inhaaljaar. Programma’s  van vorige jaren werden alsnog uitgevoerd en de vele jubilerende verenigingen vierden 

hun ’uitgestelde‘ feest. Het was er zeker niet minder gezellig om. Het was voor mij een groot genoegen om deze 

bijeenkomsten bij te wonen en er heel veel leden te ontmoeten. Overal was door de besturen een boeiend en 

interessant programma bedacht. Van een muzikale middag met een troubadour (Waalwijk) naar een Groningse 

avond met liedjes en verhalen (Uithuizen), een cabaretvoorstelling van Pandora (Doetinchem), een professionele 

verhalenverteller (Wijchen) tot een historische lezing (Breda). Wat een prachtig en veelkleurig beeld van ons 

NVVH waarin krachtige vrouwen samenwerken. Daar word je blij van.

Gekomen aan het einde van dit bijzondere jaar kijken we met vertrouwen uit naar 2023. Al wordt het niet 

gemakkelijker met de vele kostenstijgingen en ieder weer een jaartje ouder, toch ben ik ervan overtuigd dat we 

samen ook in 2023 mooie bijeenkomsten kunnen organiseren. Laten we volhouden, ook als het soms tegenzit. 

We kunnen veel voor elkaar betekenen zowel persoonlijk als in netwerkverband. Ik hoop velen van u weer te 

ontmoeten en de onderlinge band te voelen.

Ja, samen is kracht. We hebben elkaar nodig, ook in onze NVVH.

     

Dieny Scheffer, landelijk voorzitter
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2023

Nieuwjaarswens 

Het AB wenst u allen heel warme feestdagen en alle goeds voor 2023.

Ons voornemen voor het nieuwe jaar wordt  prachtig verwoord in het volgende gedicht.  

‘t  Moet anders.

Alles is een beetje minder,

Minder geld en minder werk,

Minder vrede, minder blijheid,

Minder mensen in de kerk.

Alles is wat meer onzeker,

Koersen, koopkracht en pensioen

Hypotheek en huizenwaarde

Wat kun je nog met een euro doen?

Alles wordt een beetje groffer, 

Manieren, praten en gescheld,

Gewoon het omgaan met de ander

Het ergste nog: het grof geweld

Daarom moet nu alles anders:

Samen delen en geen strijd

Elkaar zoeken, samen lachen

Ontdekken we weer tevredenheid 

Laten we nu met Kerst beginnen

En doorgaan in het nieuwe jaar

De betere wereld begint bij jezelf

Dat is en blijft nog steeds heel waar.

Dieny Scheffer
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Schatkamer

De Schatkamer van Sinterklaas zit er weer op, een leuk en gezellig feest dat altijd weer herinneringen oproept. 

Daar gaat dit artikel over: onze eigen Schatkamer.

Hoe kom ik daarbij? Ik kijk televisie en spreek met mensen. De afgelopen maanden en tijdens het hoogtepunt 

van corona waren het vaak gesprekken waarin we onze ongerustheid met elkaar konden delen. Er gebeurde iets 

moois: er kwamen herinneringen bij me boven van mijn jeugd. Ook toen was er schaatsen en op de autoloze 

zondag kon ik leren fietsen. Op mijn pedalen blokjes hout, want anders kon ik er niet bij. De stilte, de intimiteit. 

Samen met mijn grote, sterke vader zwierven we zonder kleerscheuren door de grote stad Den Haag. 

Nu heb ik een lekker dikke trui aan en staat de verwarming een graadje lager. ‘s Avonds met een boek op de bank 

onder een extra fleecedekentje. Morgen ga ik voor tien personen boerenkool maken. Lekker met rookworst en 

spekjes erdoor. Gebruik de groenten van het seizoen. Dat is ook een wijsheid uit de schatkist. Vergeet niet dat 

onze peulvruchten grote waarde hebben voor de broodnodige eiwitten en dat de velletjes goed zijn voor de 

darmflora.

Of ik niet ongerust ben over het klimaat? Ja, zeker wel, niet over het klimaat op zich, maar wel door alle 

waarschuwingen die moeder aarde geeft. Waarschuwingen met hoofdletter: Bosbranden, Wateroverlast, 

Smeltende ijsmassa en Vulkaanuitbarstingen, En eigenlijk ben ik het meest bezorgd om de houding van mensen, 

de grote leiders van landen, grote leiders van concerns en bedrijven. Ook is er meer alertheid nodig voor hen die 

erg rijk zijn en gefascineerd door geld en goederen.

Eind november was ik, samen met een vijftigtal andere vrouwen, een week lang in conclaaf over het klimaat, 

onder de titel ‘We hebben het geweten’. Een zinnetje om toe te voegen aan onze schatkist. We kregen veel jonge 

mensen te spreken en we zagen een filmpje van Den Uyl, de man van ‘elke arbeider een auto voor zijn deur’ en 

degene die ons waarschuwde voor een oliecrisis.

U kent de uitspraak wel: ‘De mens is een gewoontedier’. Deels waar, deels niet. Ik moest denken aan ons 

vermogen tot verandering toen ik een lezing volgde over het klimaat.

Daarin kwam naar voren dat we meer oog moeten hebben voor de samenhang van alle aspecten die met het 

huidige klimaatprobleem te maken hebben. Babette Porcelijn hield de lezing, naar aanleiding van haar boek Het 
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happy 2050 scenario, alles wat je kunt doen voor een gelukkige wereld. Haar betoog was helder. Elk kropje sla 

heeft een zaadje nodig en aarde. Of, zoals we gezien hebben bij de Floriade, een bak met water en zonlicht. Dat 

laatste kan zelfs vervangen worden door ledverlichting. Dit proces kan op de hele wereld gebeuren, met gebruik 

van de daar aanwezige mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de geisers op IJsland. Vervoer sluiten we uit, ook 

de hulp van arbeidskrachten. We moeten het doen het met wat we hebben. Dat is een ander verdienmodel. En 

daar worden we allemaal, lees alle mensen op de hele wereld, beter van. We krijgen een andere maatschappij. 

Er is tijd voor jezelf en de ander. Als we nu om ons heen kijken en luisteren, dan zien we de veranderingen al 

komen. Sommige producten verdwijnen. Laatst was ik op een kwekerij en vroeg speciaal naar kerstgroen. Dat 

was er niet. De kwekers hebben de verwarming uitgezet en daarmee komt er ook geen kerstgroen meer, dit jaar. 

Ach, eigenlijk heb ik het ook niet echt nodig. Ik kan vast nog wel iets uit mijn eigen tuin halen.

Zo kom ik bij het denken over het kerstdiner. Vorig jaar hebben we tradities gewisseld maar nu hebben we onze 

fantasie nodig: wat is er en wat is te betalen? Er zijn vaste gewoontes met Kerst die nu mogelijk ter discussie 

komen te staan. Blijven we gewoon maar producten uit het buitenland gebruiken? Tegen welke prijs? Eten we 

nog vlees? Zo ja, hoeveel dan en is één soort genoeg?

Het hoeft niet traditioneel en het kan ook anders: een kleurige bonenschotel met bruine bonen, kidneybonen, 

maïs en kikkererwten geeft een fleurig beeld en voedt goed. Via dit bruggetje kom ik op een recept uit de 

Bommelerwaard. Er zijn in het verleden arme tijden geweest voor de kassen. Toen was er wel fruit dat geschild 

en gedroogd werd, en dan gegeten met bruine bonen. Een simpel en heerlijk gerecht.

Er wordt veel gezegd en geschreven over het klimaat. De club van Rome wordt aangehaald en ik weet het nog. 

De proeftuinen van de Kleine Aarde in Boxtel. We zetten truien met dubbele draad op de pen en dat werd een 

poncho. Ik heb hem nog. Heerlijk warm om in te zitten lezen. Nog even tussendoor een mooi boek: Het zoutpad 

door Raynor Winn, een boek met een lach en een traan. En ook wel door de kerst aan het denken gezet over 

loslaten en hoeveel ik van de natuur houd.

Dit is een vreemd artikel geworden, een weergave van een week met negen lezingen, met veel praten over 

klimaat en ervaringen delen. Dingen die me aan het denken zetten. Daarnaast was er ook nog voetbal en de 

klimaattop in Egypte. Wat waren daar weinig vrouwen...

Ik denk nog steeds dat wij beter onderscheid kunnen maken in waar het om gaat en wat ertoe doet. Ik wens u 

veel denkwerk en goede, inspirerende ideeën. En hopelijk komt u ook tot de conclusie dat wij het met zijn allen 

moeten doen, samen met eventuele (klein)kinderen.

En weet u nog van die actie tegen de privévliegtuigen? Iemand vertelde ons dat ze haar kleinzoon bij de politie 

had mogen ophalen, omdat ze op privéterrein waren geweest. Terwijl ze de vliegtuigen met geen vinger hadden 

aangeraakt!

  Fijne kerstdagen. En weet u: boerenkool met piccalilly is een lekker kerstgerecht!

 Lydia van de Schilde – lid Algemeen Bestuur
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Jublieumuitgave 110 jaar NVVH
In ons jubileumboekje konden we niet alle verhalen plaatsen. De bijdrage van afdeling Haarlem en omgeving is 

niet in alle edities meegenomen, hierbij alsnog de geschiedenis van een van onze oudste afdelingen.

 Haarlem

 Afdeling met een ‘Eigen Huis’

De Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen, afdeling Haarlem en omstreken, werd opgericht in 1916 en 

startte volgens de notulen met drie bestuursleden en 28 leden.  

In de volgende decennia zou zij uitgroeien tot een omvangrijke afdeling, waarin naast Haarlem ook de 

gemeenten Heemstede, Bloemendaal, Overveen, Zandvoort, Santpoort, Vogelenzang en Cruquius zijn 

vertegenwoordigd, en menig inwoonster lid zou worden.  

In de jaren tachtig behoorde deze afdeling tot de ’Grote Acht’ in het land, met eigen landelijke vergaderingen die 

plaatsvonden in het Centraal Bureau, een eigen NVVH-pand in Den Haag.  

De afdeling Haarlem e.o. telde in haar gloriejaren circa 600 leden. Tot op heden is er nog steeds een voltallig 

en enthousiast bestuur met een groot team aan commissieleden die een uitgebreid weekprogramma mogelijk 

maken. Via de website komen zeer regelmatig nieuwe leden binnen.

In 1958 werd van de gemeente Haarlem een pand gehuurd – 

Boekenrodestraat nr 8 te Haarlem - dat de naam ‘Eigen Huis’ kreeg. 

Tijdens de officiële opening onthulden de burgemeestersvrouwen 

van Haarlem en Bloemendaal de gevelsteen.

Anno 2022 is deze unieke gevelsteen van Frans mergelsteen – dankzij 

een specialistische en grondige renovatie in 2002 – nog steeds in 

uitstekende conditie. Voor zover bekend is afdeling Haarlem e.o. de 

enige afdeling in Nederland met een eigen gevelsteen.

Toen de gemeente Haarlem in 2008 overging tot verkoop van dit pand, heeft de huidige voorzitter Elisabeth 

contractueel bedongen dat deze unieke gevelsteen de beschermde status kreeg en nimmer uit deze voorgevel 

mocht worden verwijderd.

Hoe bijzonder zou het zijn wanneer dit ’Eigen Huis’ zou kunnen praten? 

Vijftig jaar lang dagelijkse bijeenkomsten, emancipatorische cursussen, talloze vergaderingen en niet te vergeten 

de tientallen clubs. Alles vond plaats in dit gebouw. De toneelclub repeteerde er op zondagmiddag en had 

zelfs een jaarlijks optreden in de Haarlemse Stadsschouwburg, waar overigens ook met dit grote ledental de 

jaarlijkse ledenvergaderingen werden gehouden. Er was zelfs een lid dat als vaste gastvrouw optrad en ook de 
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schoonmaak onder haar hoede had. (Zij moet vaker in dit Huis aanwezig zijn geweest dan in haar eigen woning.) 

Onze afdeling was altijd trots op de naam NVVH; anno 2022 zijn wij dat nog steeds, nu op NVVH-

Vrouwennetwerk. We kwamen en komen nog steeds veelvuldig in de regionale pers – zie met een knipoog zelfs 

in bijgaande bijpassende outfit.

Van 1997 tot 2012 bood ons Eigen Huis een gastvrij onderkomen aan de tientallen deelnemers van 

Internationale Vrouwenconferenties. Zij waren afkomstig uit de vrouwenorganisaties van Partnersteden van 

Haarlem en Heemstede: de Landfrauen uit Osnabrück, Bad Pyrmont, Greifswald (Dld). Maar ook vrouwen uit 

Angers (Fr.), Wigan en Leamington Spa (GB) en zelfs uit Mali, Turkije, Italië en Rusland. Tijdens de vijfdaagse 

conferenties met uitgebreide dagprogramma’s en een vastgesteld gespreksthema, kregen alle internationale 

deelnemers gastvrij onderdak bij de eigen leden en/of vervoer. Er zijn zóveel herinneringen aan deze bijzondere 

lokale en internationale Powerwomen, met legio anekdotes over cultuur, landsverschillen en achtergronden, 

veelal leidend tot hilarische situaties en onvergetelijke momenten.  

De kakofonie van al die talen was vaak extra complex; vele vrijwillige tolken maakten overuren. En iedere keer 

weer bleek dat Samen Zingen voor grote verbondenheid zorgde!  

 

Daarnaast heeft onze afdeling buiten het wekelijkse eigen clubprogramma decennialang extra boeiende en 

leerzame NVVH regio-evenementen aangeboden. Menigeen zal zich uit de periode 1998 - 2016 de gewestelijke 

en regionale wandel- en fietsevenementen herinneren die Haarlem met veel passie organiseerde, en waaraan 

per evenement ruim 250 leden deelnamen, afkomstig uit het Gewest Holland. 

In de jaren negentig waren er nog 28 NVVH-afdelingen in Noord-Holland, waarvan anno 2022 alleen Haarlem 

nog is overgebleven.  

Zo organiseerde Haarlem voor deze regioafdelingen de bijzondere Theatrale stadwandelingen die een hele dag 

in beslag namen; met zoekopdrachten onderweg van historische figuren zoals Frans Hals en Malle Babbe, en 

uiteraard aangekleed met de nodige consumpties door de dag heen.  

En... altijd weer opnieuw bleken de Haarlemse leden enthousiast en bereid om met deze veelomvattende 

organisaties mee te helpen.  

Daarom vanaf deze plek een ODE én LOF voor en aan die toenmalige bestuursleden en bovenal aan de vele, vele 

meewerkende leden! Dames: Chapeau!  

Dát waren nog eens bijzondere tijden! 

 Met een warme groet van

 Elisabeth Grolman van ’t Net / voorzitter afdeling Haarlem en omstreken. 

 NVVH-lid v.a. 1977, bevlogen en trotse voorzitter én secretaris 1997- 2022 - al 25 jaar.
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Herinneringen 
aan het Gewest Zuid-Holland uit de jaren 90

Wist U dat...

• er 35 afdelingen waren

• met circa 8000 leden

• en zes regio’s?

We jaarlijks

• een tennis-, bowling-, jeu de boule- en een bridgetoernooi hadden, georganiseerd door de afdelingen en/of 

het Gewest?

En...

• Daarnaast was er een Korendag, zeer ontspannen, met ’s morgens een vast en ’s middags een vrij 

programma. Competitief, en voor bezoekers ‘leerzaam’.

• Er was een wandeldag.

• En er waren ontmoetingsdagen. In de herinneringen staan gegrift de dag in Rotterdam t.g.v. het 50-jarig 

bestaan en de dag in Scheveningen t.g.v. het 55-jarig bestaan aan het ‘strand’, met een binnenruimte voor 

ongeveer 60 personen! Er kwamen er 300 en gelukkig scheen de Zon. Het was een prachtdag. Al deze 

ontmoetingen waren ontspannen en gezellig.

Het bestuur

• We hadden een bestuur van vijf tot zeven personen.

• We vergaderden altijd bij iemand thuis. Van Oegstgeest via Wassenaar, Voorschoten, Pijnacker, Hellevoetsluis 

naar Oost-Voorne.

• De gastvrouw kreeg f. 2,50 pp voor de lunch!

En wist u ook dat...

• we altijd de regiovergaderingen bijwoonden met twee personen.

• We natuurlijk de jubilea van de afdelingen bezochten.

• We halfjaarlijkse ‘themabijeenkomsten’ hadden, bijvoorbeeld Topdown naar bottom up.

• We bestuurscursussen gaven.

• We een eigen Maandbericht hadden De Zuid-Hollandpost.

• We deel uitmaakten van de Provinciale Vrouwenraad.

• We contacten onderhielden met onze zusterorganisaties.

Al met al waren we een druk clubje, dat met veel enthousiasme door de provincie crosste. We leerden die goed 

kennen, alhoewel we met de ‘bruggen’ moeite hadden. De keren dat we ‘op’ de brug zaten terwijl we ervoor 

hadden moeten afslaan, leidden ertoe dat we weleens te laat kwamen, en mobiele telefoons bestonden nog niet!

  Het was een mooie tijd!

 Rina en Mieke
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Honderd jaar Jacobafonds

Deze maand is het honderd jaar geleden dat Jacoba Franco Mendes-Calish bij het tien-jarig bestaan van de NVVH 

aan de vereniging het beginkapitaal schonk voor een fonds, om zieke, vermoeide en overspannen huisvrouwen 

een geldelijke ondersteuning te geven wanneer zij voor herstel van hun gezondheid buiten hun gezin moesten 

worden verpleegd. Het fonds werd naar haar het ‘Jacobafonds’ genoemd.

De enige voorwaarde om er gebruik van te maken was dat de aanvraagster lid van de NVVH was. In elke afdeling 

werd een Jacobafondsadviseuse aangesteld, die in volstrekte anonimiteit de aanvragen behandelde. Het fonds 

werd gevuld met bijdragen van de leden, die trouw jaarlijks op vrijwillige basis een klein bedrag overmaakten. 

De laatste jaren deden niet alle afdelingen hieraan mee.

Het doel werd regelmatig aan de veranderende tijdsomstandigheden aangepast. De laatste jaren is het nog 

maar zelden voorgekomen dat er een aanvraag werd ingediend voor herstel van gezondheid. Wel waren er 

jaarlijks aanvragen - en meestal gehonoreerd - voor het betalen van de contributie, meedoen aan cursussen en 

feestelijke maaltijden. Ook ondersteunde het Jacobafonds afdelingen die een bijeenkomst besteedden aan het 

jaarthema, die een lustrum vierden of anderszins financiële problemen hadden. Zowel bij het 95-jarig als bij het 

100-jarig bestaan werden alle NVVH-leden getrakteerd.

En nu heeft het bestuur besloten het Jacobafonds na honderd jaar te ontbinden. Het aantal leden neemt af, en 

daardoor het aantal aanvragen. Steeds meer afdelingen haken af en de belangrijkste reden: als nu het Koninklijk 

NVVH-Vrouwennetwerk zou stoppen, dan moet het Jacobafondsgeld naar een soortgelijke organisatie, terwijl 

het nu ten goede kan komen aan de NVVH-leden die jaarlijks trouw hebben bijgedragen. 

In de laatste bestuursvergadering op 29 november jl. heeft het bestuur de beslissingen genomen die nodig zijn 

voor de ontbinding van het fonds per 31 december 2022. Het ging het bestuur zeer aan het hart, maar het was 

een beslissing die met vooruitziende blik is genomen. 

Jacoba Franco Mendes-Calish zou tevreden zijn geweest over de manier waarop het fonds met haar naam veel 

leden en afdelingen van onze vereniging heeft ondersteund, mede dankzij de 45 cent per jaar van een groot 

aantal leden. 

 Bestuur Jacobafonds
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Tips en hints

    Samenstelling Wil Hoeffnagel – van der Wilk

 S c h e u r k a l e n d e r s  2 0 2 3

Vrouwen in de geschiedenis 
Elke dag een vrouwelijke pionier, politicus, ondernemer, atleet of activist, en een enkele keer een vrouw die een 

wat minder mooie rol speelde.

Uitgeverij Omniboek - € 15,99

Gouden jaren
Annegreet van Bergen schreef twee boeken over de afgelopen zeventig jaar, en ze verzamelde nog meer 

verhalen. Deze scheurkalender vertelt er elke dag één. Feest der herkenning voor iedereen boven de zestig!

Uitgeverij Atlas Contact - € 15,99

Webshop of nepshop
Controleren of de onbekende website waarop u iets wilt bestellen betrouwbaar is, gaat heel eenvoudig: 

u klikt op het logo van thuiswinkel waarborg. U komt dan bij het officiële certificaat van Thuiswinkel dat de 

betrouwbaarheid van de shop bevestigt. Ontbreekt dat logo: vermijd deze nepshop!

Wat doen de Waterschappen eigenlijk?
De resultaten van het werk van alle 21 waterschappen over de periode 2019 – 2021 staan op een rij 

in de rapportage Waterschapspeil, die op 4 oktober 2022 is verschenen. “Met Waterschapspeil willen 

we als waterschappen laten zien hoe we werken aan veilig, voldoende en schoon water”, zegt Rogier van 

der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen. “Waterschapspeil biedt ook inzicht in de manier 

waarop de waterschappen bijdragen aan verschillende maatschappelijke uitdagingen, zoals omgaan met 

klimaatverandering, de energietransitie en de ruimtelijke inrichting van Nederland.” 

Meer informatie op unievanwaterschappen.nl
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Plastic afval
Inwoners van de Europese Unie produceerden in 2020 gemiddeld 34,6 kilo plastic verpakkingsafval, 23 procent 

meer dan tien jaar geleden. Het gaat om plastic afkomstig van verpakkingen en verpakkingsmateriaal. Een 

overgroot deel is voor eenmalig gebruik, bijvoorbeeld de verpakkingen van voedingsmiddelen.

Volgens Eurostat is Nederland het land van de Europese Unie dat het meeste plastic verpakkingsafval recyclede: 

zo’n 57 procent van het afval in 2019. 

Europa Nu Nieuwsbrief 24 oktober 2022

Inspiratie voor het kerstmenu
Nog niet kunnen kiezen? Het Voedingscentrum biedt inspiratie met twee menu’s: vlees, vis of vega, aan iedereen 

is gedacht!

Daarnaast zijn er tips om de feestmaand gezond(er) door te komen, ondanks alle verleidingen van kerstgebak, 

borrelhapjes en oliebollen.

voedingscentrum.nl

V r o u w e n g e s c h i e d e n i s s e n

Het gouden tijdperk van Libelle en Margriet
Wie kent ze niet, de ‘damesbladen’. Verschenen vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw, 

en nog steeds veel en graag gelezen. Vooral in de jaren na de Tweede Wereldoorlog kenden 

beide bladen miljoenenoplages. Ze functioneerden als raadgeefster en vraagbaak, de 

redacties schuwden geen enkel onderwerp. Niet alleen breipatronen en recepten kwamen 

aan bod, ook thema’s als geboorteregeling, gelijke rechten en beter onderwijs werden 

behandeld. De bladen speelden een veel grotere rol in de emancipatie dan over het 

algemeen wordt aangenomen.

In haar boek Je beste vriendin schetst auteur Marjan van Marle een prachtig overzicht van 

de gigantische ontwikkelingen van onze twintigste-eeuwse maatschappij aan de hand van 

de twee meest toonaangevende vrouwenbladen in Nederland ooit.

Een feest om te lezen, en te genieten van de vele illustraties van toen tot nu.

Je beste vriendin - ISBN 9789045047539 - Uitgeverij Atlas Contact - € 24,99

 Ledenbrief  • #11 •  december 2022

https://www.europa-nu.nl/id/vg8wpxh23yz5/europese_unie_eu


Dwalen tussen twee werelden
Voor haar nieuw verschenen roman liet Dido Michielsen zich inspireren door het leven 

van haar overgrootmoeder Louisa in Nederlands-Indië. Als pleegkind is ze op haar 

dertiende  uitgehuwelijkt. Louisa  probeert te weten te komen wie haar biologische 

moeder is, maar haar omgeving beweert dat dat er niet toe doet. Waarschijnlijk was 

haar moeder een njai, de concubine van een Hollander, iemand die je maar beter dood 

kunt zwijgen. Ze mag van geluk spreken dat ze als erkende Indo-Europese bij de blanke 

superieure overheersers hoort. Maar de vriendschap met een vrouw van Chinese afkomst 

en haar Javaanse secretaris, twee buitenstaanders op wie de Europese gemeenschap 

neerkijkt, geven haar de vleugels van de ‘kinnari’, de mythische liefdesgodin, waardoor 

Louisa leert haar eigen keuzes te maken.

Indringend en meeslepend verhaal, en bijwijlen onthutsend beeld van vrouwenlevens in 

Nederlands-Indië in de twintigste eeuw.

Engel en kinnari - ISBN 9789048859214 - Uitgeverij Hollands Diep - € 22,99

De eeuw van de vrouw
Waar Het pauperparadijs van auteur Suzanna Jansen ophoudt, begint haar recent verschenen 

boek De omwenteling. Vanuit het perspectief van de vrouw, in dit geval van haar moeder 

Betsy Jansen - Dingemans, geboren in 1922, vertelt ze hoe vrouwen ondergeschikt en 

dienstbaar moesten leven en hoe de strijd verliep om te worden behandeld als gewoon 

mens. Honderd jaar later heeft haar dochter meer rechten en is haar wereld groter dan de 

huiskamer. 

In geen enkele eeuw veranderde een vrouwenleven zo sterk - en dat van ons allemaal.

Boeiend en bijzonder interessant, van begin tot eind.

De omwenteling - ISBN 9789026355493 - Uitgeverij Ambo Anthos - € 23,99

K e r s t - u i t j e s
Een willekeurige greep uit het enorme aanbod

‘Kerst tussen kunst’ in het Lalique Museum in Doesburg
Onder het genot van een glaasje prosecco krijgt u een lezing over de huidige tentoonstelling en een pianorecital. 

Vervolgens leidt de conservator u rond langs de vaste collectie en tentoonstelling. Het programma loopt 

van 11.30-13.00 uur, waarna u uiteraard nog de mogelijkheid heeft om alle objecten individueel te bekijken. 

Aansluitend kunt u - op eigen gelegenheid - gebruikmaken van een lunch in het sfeervolle museumcafé en kunt 

u in de museumshop uw kerstaankopen doen. 

De kosten bedragen € 25,00 per persoon. Kijk voor beschikbare data en boeking op de  website.

Lalique Museum, Gasthuisstraat 1, 6981 CP Doesburg, tel. 0313 471410 www.laliquemuseum.nl/arrangementen 
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Winterdroom bij de Orchideeën Hoeve
In december kunt u in de Orchideeën Hoeve weer genieten van de betoverende sferen van WinterDroom. 

Voor de 38ste keer op rij is het indoorpark omgetoverd tot een sprookjesachtige kerstbeleving met duizenden 

lichtjes, grootse versieringen en sfeervolle livemuziek. Van 7 tot en met 23 december staat er de gezellige 

kerstmarkt en de Hoeve is op 9 t/m 11, 14 t/m 18, 22, 23 en 27 t/m 30 december geopend tot 21:30 uur. Op deze 

kaarsjesavonden komen om 16:30 uur de kerstelfjes tevoorschijn om duizenden echte kaarsen te ontsteken. 

Reserveer uw kaarten via www.winterdroom.nl

De Orchideeën Hoeve, Oosterringweg 34, 8315 PV Luttelgeest

Winters genieten in het Fries Museum 
De hele dag onder de pannen met dit super kerstarrangement: voor maar 

€19,95 (i.p.v. €27,50) ontdek je het Fries Museum én het Princessehof in 

Leeuwarden. Voor kinderen t/m 17 jaar is entree gratis. Een ideaal uitje 

voor de hele familie dus. In het prachtige stadspaleis Princessehof is nu een 

heuse Feest!-tentoonstelling te zien, met bijpassende museumwinkel vol 

keramisch snoep en de origineelste kerstballen. Als je toch in het Princessehof 

bent neem je natuurlijk ook even een selfie in de Escherkelder. Eenmaal 

aangekomen in het Fries Museum duik je - na een heerlijke glühwein of warme 

choco met apfelstrüdel bij Thùs - in de spannende middeleeuwen met Vrijheid, 

Vetes, Vagevuur. Mét gratis schatkaart voor de jongste bezoekertjes!

Boek nu via www.friesmuseum.nl/kerst of www.princessehof.nl/kerst

Fries Museum, Wilhelminaplein 92, 8911 BS Leeuwarden

  Winter Station
Van 24 december t/m 8 januari is het hele Spoorwegmuseum in 

romantische wintersfeer met ontelbare lampjes, kerstdecoraties, een 

antieke carrousel en als hoogtepunt de ijsbaan tussen de historische 

treinen. De ijsbaan is al open vanaf 17 december. Schaatsen zijn 

gratis te leen.

Meer informatie op www.spoorwegmuseum.nl 

Spoorwegmuseum, Maliebaanstation 16, 3581 XW Utrecht
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