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door Lotta Croiset van Uchelen, Uniepresident  •  foto: Karin van de Kar

Hoe eenvoudig zou het geweest zijn om me ver-
ontwaardigd te voelen. We doen als Uniebestuur 
en Statutencommissie toch zo ontzettend ons 
best... Ik dacht aan Dominee Gremdaat die ik kort 
daarvoor op TV had gezien. Hij sprak erover hoe 
wij mensen er soms behoefte aan hebben ons 
verontwaardigd te voelen. Maar ik maak het me-
zelf niet makkelijk, want ik zoek juist naar meer 
ferry-verbindingen, ik wil in contact zijn. 

Voor alle duidelijkheid deze column gaat niet 
over de specifieke opmerking in de vergadering. 
De kern is: hoe gaan we als Soroptimisten met 
elkaar om als we botsen. Want botsen hoort erbij. 
Al is het maar omdat je nooit kunt weten hoe een 
ander zich geraakt voelt door een opmerking.

Bij de Zweedse scherenkust, een bron van in-
spiratie voor mij, ben je ‘verplicht’ te helpen bij 
een botsing op het water. Ook als je omstander 
bent. Die hulp kwam deels tijdens de Raad van 
Afgevaardigden... want een ander zei: “He doe 
eens lief!” Maar zouden we nog een stap verder 
kunnen gaan met elkaar? Hoe mooi zou dat zijn 
geweest als iemand tijdens de extra Raad van Af-
gevaardigden aan mij had gevraagd: “Ik zie dat je 
geraakt bent Lotta, hoe zou ik je kunnen helpen?” 
Willen jullie dat experiment met mij, met ons, 
met elkaar aangaan? Wanneer je twee Soropti-
misten ziet botsen, wie dat ook mogen zijn, dat je 
jouw hulp aanbiedt. Ik zal dat ook doen als ik zie 
dat het botst.

Ik wens jullie een mooie (na)zomer met vele  
ferry-overtochten. ■

 ij de extra Raad van Afge-
vaardigden over de nieuwe 
statuten voor de Unie maakte 
iemand de opmerking dat we 
niet op tijd begonnen. Het 
raakte mij... en eigenlijk bleef 

dat de rest van de vergadering in mij han-
gen. Het gierde door mijn hoofd ‘ik ben 
de voorzitter, ik moet dit voor iedereen 
oplossen’. Ik nam geen rust, liet geen mo-
ment stilte vallen om me te herpakken of 
te bezinnen. Met als gevolg dat ik te snel 
en te onduidelijk sprak. Ik had gebotst als 
ferry met een andere ferry.
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En de winnaars  zijn…
v.l.n.r.:  Karlijn Saris  en Coen van de Ven  samen met de twee researchers Joris Veerbeek en Sahra Mohamed
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De prijsuitreiking van de Carla Atzema 

Soroptimistprijs is al even geleden, 

maar nog niet vergeten. Tijdens een 

feestelijke bijeenkomst in april zijn drie 

welverdiende prijzen uitgereikt.

B L O GC A R L A  A T Z E M A  S O R O P T I M I S T P R I J S

▲   Marie Lotte Hagen (rechts) spreekt de zaal toe.

Carla Atzema 
Soroptimistprijs

2022

JURYPRIJS
Coen van de Ven en Karlijn 
Saris kregen met de twee 
researchers Joris Veer-

beek en Sahra Mohamed 
de hoofdprijs overhandigd 
door juryvoorzitter Simone 

Weimans. De makers van het 
artikel Misogynie als poli-
tiek wapen hadden volgens 

de jury de meeste impact 
met hun artikel dat een week 
voor de 2e Kamerverkiezin-
gen van maart 2021 in de 

Groene gepubliceerd werd. 
Voor dit staaltje onderzoeks-
journalistiek werd samenge-
werkt met de onderzoekers 

van Utrecht Data School. De 
winnaars gaan naar huis met 

€25.000,- en het beeldje.

PUBLIEKS 
PRIJS

 
Het publiek koos Triene- 
Mie LeCompte en Anne 

Groenen uit als winnaars 
van de Emily van Waveren 
Publieksprijs met het boek 
‘Als liefde overleven wordt’. 
Zij kregen een grote voor-
sprong van de ruim 2.500 
kiezers uit Nederland en 
België voor dit boek over 
partnergeweld. Het boek 
is een combinatie van een 
persoonlijk verhaal en een 

zelfhulpboek zodat iedereen 
partnergeweld kan herken-

nen en weet hoe te handelen.
Met deze prijs is een geldbe-
drag van €5.000,-.gemoeid. 

AAN
MOEDIGINGS 

PRIJS
 

De aanmoedigingsprijs  
ging  naar het duo achter 
Damn Honey: Marie Lot-

te Hagen en Nydia van 
Voorthuizen. De founding 
mothers van het platform 

maken o.a. spraakmakende 
podcasts over shit waar je 

als vrouw mee moet dealen. 
Zij hebben samen een prijs 

van €2.500,- gewonnen.

 ▲   Anne Groenen (links) en Triene-Mie LeCompte

De Carla Atzema Soroptimistprijs wordt beschikbaar gesteld door het Algemeen Fonds en wordt eenmaal in de 
twee jaar uitgereikt.De Aanmoedigingsprijs en de Publieksprijs worden mogelijk gemaakt door het vermogens-
fonds Stichting Voor Vrouwen Door Vrouwen.
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r zijn strakke regels 
om te voorko-
men dat het ‘een 
circus’ wordt in 
de appgroepen. 
“Functioneel moet 

het blijven. En hoe fijn is het dan 
om te kunnen vragen of iemand 
even met je wil sparren of om dat 
mooie project van je in de etala-
ge te zetten?”, meent Mathilde. 
“Bouw mee aan deze commu-
nity, hoe meer ondernemers lid 
van de groep(en) zijn hoe beter 
het gaat werken. Dan komen de 
antwoorden vanzelf.” 
Zelf heeft Sor en ondernemer 
Mathilde op onbekend terrein 
gestaan toen ze haar manage-
mentboek wilde uitgeven. “Waar 
moest ik op letten als ik het ge-
sprek met de uitgever inging, wat 
waren realistische eisen, had ik 
met iemand het gesprek kunnen 
oefenen? Het besef moet groei-
en dat in ons vrouwennetwerk 
enorm veel kennis en ervaring 

schuil gaat. Ook ik heb het ten 
tijde van mijn zoektocht naar een 
goede uitgever onvoldoende 
gebruikt.”
 
Verzilveren 
Vrouwen zijn volgens Mathilde 
iets minder goed in netwerkcon-
tacten verzilveren. “Hou je profiel 
op de ledendatabase bij, dan ben 
je vindbaar. De zoekfunctie werkt 
goed. De appgroep werkt sneller, 
door er lid van te worden geef je 
al aan open te staan voor vra-
gen.” Primair gaat het in de App 
groepen om het leggen van con-
tact, niet om het werven van op-
drachten. “Je weet immers nooit 
of iemand goed is, bij jou past of 
in de regio werkt waar je zoekt. 
Het doel is dat je in je eigen 
ontwikkeling of bij de oplossing 
van een probleem gebruik maakt 
van elkaars kennis en expertise 
en zo zelf een gerichte stap kunt 
zetten. Soms sta je als onderne-
mer of ZZP’er alleen voor een 

uitdaging of probleem. Hoe mooi 
is het als je dan de verbinding 
met andere SorOndernemers op-
zoekt. En een zetje in de goede 
richting krijgt.” 
 
Vakvrouwen helpen elkaar via 
de appgroep laagdrempelig en 
direct verder. Lid worden? Via het 
scannen van de QR-code op deze 
pagina kom je bij de juiste link. 
“Ook elkaar empoweren hoort 
bij het empoweren van vrou-
wen en meisjes. Het is ‘practice 
what you preach’ en sluit aan bij 
de SorAcademy en het interne 
mentorprogramma voor en door 
Soroptimisten. Maar vooral is het 
ook gewoon leuk om interesse te 
hebben in elkaar”, meent Mathil-
de tot slot.  ■ 

https://www.
soroptimist.nl/
intranet/soropti-
mist-ondernemer/

B L O G

door Monique José Timmermans  •  foto: Gregor Servais

“We kunnen ons netwerk veel beter benutten. Onderling  

vertrouwen is er al, nu nog elkaar vinden”, betoogt Mathilde Maas  

Kuper. Daarom heeft ze twee appgroepen voor ondernemers  

gemaakt: “In de ene zet je jezelf in de etalage, profileren dus,  

en bij de andere gaat het om #durf te vragen.”

U N I E

Netwerk onder  
handbereik

Word ook  
lid van onze   

appgroep voor  
ondernemers
en doe mee!
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N I E U W S  U I T  D E  R E G I O

oss was in de jaren ’30 en ’40 
een bezienswaardigheid in het 
Zeeuwse Biggekerke. Ze droeg 
een broek, had kort strak ge-
kamd haar en ze rookte. “Moet 

je je voorstellen, in die tijd. ‘Wat was dát nou’, 
zeiden mijn vriendin en ik tegen elkaar toen we 
haar voor het eerst tegen kwamen. We wisten 
het echt niet: was het een man of een vrouw? 
Later hoorden we: dat was Miss Moss.”

Marlow Moss moet een moedige vrouw zijn 
geweest. Ze was in elk geval radicaal, als kun-
stenaar en als mens. Bijna een eeuw geleden 
besloot ze de Londense upperclass vaarwel te 
zeggen. Ze knipte haar haren af, droeg voortaan 
mannenkleren en veranderde haar naam van 
Marjorie in Marlow. Moss kwam vaak in Bigge-
kerke omdat ze de geliefde was van de schrijf-
ster Netty Nijhoff (vooral bekend als vrouw van 
dichter Martinus Nijhoff). In Parijs werkte ze 
samen met Mondriaan; de twee kunstenaars 
raakten bevriend en inspireerden elkaar over 
en weer. Nu kent bijna niemand Marlow Moss 
nog. Wereldwijd hebben nog een paar musea 
werk van haar in de collectie. Maar waar is al 
haar andere werk gebleven? Op verzoek van het 
M HKA, het Museum van Hedendaagse Kunst 
Antwerpen, ben ik op onderzoek uitgegaan. 

Het werd een zoektocht naar de brokstukken 
van een bijna uitgewist bestaan. Het resulteer-
de in de documentaire De Verdwenen Lijnen 
van Marlow Moss. Deze is nog tot 21 augustus 
te zien in het M HKA in Antwerpen.  ■

Ventjeswuuf
door Fifi Visser, lid SI Club Walcheren

Het bestuur van het Huizenfonds  

reserveert in de vakantiehuizen  

Gré Kellerhuis en Soroptimare een 

aantal weken per jaar voor oorlogs-

vluchtelingen, zij krijgen een ‘vakantie-

weekje’ met het eigen gezin. Even op 

jezelf zijn in een rustige omgeving.

De huidige situatie in Oekraïne raakt ons allen zeer. 
Zoveel mensen die hun land ontvluchten vanwege 
de oorlog en terechtkomen in opvanglocaties in een 
land dat ze niet kennen. Locaties waarin je of met 
meerdere mensen op één plek zit met weinig  
privacy of bij een gezin waarbij je je, hoe lief en 
goed bedoeld ook, gast voelt.  
 
We denken hierbij niet alleen aan de vluchtelingen 
uit Oekraïne, maar aan alle oorlogs-vluchtelingen, 
dus ook die uit Syrië, Afghanistan of Eritrea. Lees op 
de website (scan de QR) hoe we dat voor ons zien 
en wat we verwachten van de club die een gezin 
voordraagt. Hier staan ook de data van de beschik-
bare weken. 

https://www.soroptimist.nl/news-natio-
nal/logeermogelijkheden-voor-oorlogs-
vluchtelingen/

Vakantieweek  
voor oorlogs- 
vluchtelingen

Gré Kellerhuis 
Epen (Zuid Limburg)

Aan de rand van het prachtige Geuldal is het  
Gré Kellerhuis een mooie uitvalsbasis voor een  

bezoekje aan Maastricht of Aken of een wandeling 
door het mooie Geuldal. Het huis biedt ruimte aan 

10 personen, dus ook een mooie plek voor een 
‘verzusteringsweekend’ voor clubleden.

Soroptimisten kunnnen reserveren via  
www.soroptimist.nl (inloggen) of via een mail  

aan grekellerhuis@soroptimist.nl. De beheerders  
Mariëtte van Strien (06 30 40 17 69) en Julia Neumann 
(06 53 68 28 10), leden van club Zuid Limburg, geven 

graag meer informatie.

Soroptimare
Ouddorp (Zuid Holland)

Een ideale plek om uit te waaien aan zee met  
familie of vrienden, maar ook een perfecte locatie 
om met het bestuur van je club te brainstormen 

over de toekomst van de club, gevolgd door  
een wandeling door bijvoorbeeld  

de Slikken van Flakkee. 

Soroptimisten kunnen reserveren via  
www.soroptimist.nl (inloggen) of via een mail aan 

soroptimare@soroptimist.nl. De beheerders  
Wouke Cazander (06 22 69 25 80) en Ite Kranse  

(06 22 63 37 67), leden van club Goeree  
Overflakkee, geven graag meer informatie.

uitsluitend 

te boeken door  

Soroptimisten

uitsluitend 
te boeken door  
Soroptimisten

“Ventjeswuuf noemden we haar,” zegt Maaike.  

Maaike is 93 en bijna volledig blind, maar Marlow  

Moss staat haar nog scherp voor de geest. 

B L O G
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a N I E U W S  U I T  D E  R E G I O

Een succesvolle  
Moederdag high tea  

van club Assen
en verwennerij 
voor moeder, 
vriendin of 
andere lieverd in 
de vorm van een 
thuis bezorgde 

high tea. En dat alles soepel ge-
organiseerd dankzij inzet van 
clubleden en innovatief gebruik 
van de mogelijkheden die de 
website soroptimist.nl biedt.

Club Assen haalt alles uit de 
kast om de High Tea die op de 
zaterdag voor Moederdag is be-
zorgd tot een succes te maken. 
Via de lokale pers, het eigen 
netwerk en dat van de andere 
serviceclubs in Assen komt de 
flyer bij een grote groep moge-
lijke bestellers. 
“Dit jaar hebben we ingezet op 
scherp inkopen bij de groot-
handel en bij acties van super-
markten. Ook heeft een bak-
kersbedrijf ons gesponsord. De 
jam was huisgemaakt en sco-
nes waren vers gebakken door 
de partner van een van onze 

leden; we kregen er veel posi-
tieve reacties op”, aldus de high 
tea commissie. “De vulling van 
de tasjes bij een van onze leden 
thuis was een gezellige zater-
dagmiddag activiteit, direct 
gevolgd door het bezorgen.”
Als extra service naar de 
bestellers voegt de club een 
kaartje toe met op de voorkant 
een persoonlijke boodschap 

voor de ontvanger en op de 
achterkant de doelstellingen 
van het Soroptimisme. Het ver-
hogen van naamsbekendheid 
blijft een belangrijk nevendoel. 
Hoewel het aantal bestellingen 
met 112, dit jaar wat minder is 
geweest, was de marge op iede-
re bezorgde High Tea dermate 
goed dat club Assen ruim  
€ 1.000,- kan overmaken aan 

Ga je een actie  
organiseren?
Zet dan óók onze 
website in. 
Veel clubs zetten hun acties nog 
niet op de Unie-website en zoeken 
allerlei omwegen om de aanmel-
dingen en betalingen te regelen. 
Dat kan eenvoudiger, zoals ook 
voor de high tea is gebeurd.  

Club Assen gebruikte de website 
soroptimist.nl voor:

•  het verstrekken van informatie 
over de high tea actie

•  het verzamelen van de informatie 
over de besteller en het bezorg-
adres, door middel van specifieke 
vragen ingesteld door de Unie 
Webmaster

•  het betalen via iDeal 

•  de overzichten van de bestellin-
gen om de bezorgroutes te plan-
nen, ook weer gemaakt door de 
Unie Webmaster

het project 100xTrees4Life, een fan-
tastisch resultaat! 
“Maar het belangrijkste blijft om met 
de hele club samen een leuke acti-
viteit te organiseren”, vindt de high 
tea commissie bestaande uit Emmily 
Borger, Ellen van Pelt, Jetske Olden-
ziel en Hanneke Klaver.

Zie ook de mooie foto op de  
achterzijde van dit magazine. 

L I N T J E S R E G E N

Mr. M.N. (Marianne)  
Kallen-Morren was al sinds 

2005 Lid in de Orde van Oranje 
Nassau, omdat zij op uiteenlo-
pende wijze politiek-bestuurlijk 
actief is geweest. En actief bleef 

ze, ook op maatschappelijk vlak. 
Nu is ze bevorderd tot Ridder in de 

Orde van Oranje Nassau. Marianne is 
sinds 1988 Zeister Soroptimist, vele malen als attente voor-
zitter en als voortrekker van Orange the World in Zeist. 
Daarnaast is ze landelijk actief voor het algemeen fonds 
van de Unie.

Voor drs. D.R.M. (Vera) Veul is ande-
ren helpen een tweede natuur. Zij 
wordt ervaren als een zeer sociaal 
bewogen mens, energiek, veelzij-
dig en warm. Sinds 1990 is Vera lid 
van Club Zeist, ook vele malen als 
voorzitter, als erudiete secretaris en 
commissielid. Ze heeft actief bijge-
dragen aan het eigentijdser maken van de 
club. Daarnaast  heeft zij vanuit club Zeist de beroepen-
markt voor middelbare scholieren geïnitieerd en laat zij in 
de commissie Lief & Lees al jaren haar grote hart spreken. 

Een grote verrassing voor Nienke 
Feenstra tijdens de Zomerverga-

dering! Nienke heeft een grote 
staat van dienst en zette zich 
vele jaren met name in voor 

de positie van de vrouw. Een 
aantal jaar geleden als Uniepresi-

dent en nu als Gouveneur SI Europa. 
Burgemeester Gerhard van den Top van 

Hilversum was speciaal naar Tilburg gekomen om Nienke 
te ridderen in de orde van Oranje Nassau.

Lintjes!
Tip
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‘Onze persvrijheid’ strijdt voor het behoud van  

keuzevrijheid van vrouwen rond de geboortezorg als reactie  

op de reorganisatie die de minister voorstelt.

door Marilse Eerkens  •  foto's van Instagram (onze.persvrijheid)

ijdens alle drie 
mijn zwanger-
schappen heb ik 
een goede band op 
kunnen bouwen 

met mijn verloskundigen hier 
in het dorp. Ik vond het erg fijn 
dat er een vast en vertrouwd 
gezicht was tijdens mijn beval-
lingen, dat gaf mij erg veel rust. 
Dat dit nu op het punt staat te 
verdwijnen vind ik echt ver-
schrikkelijk! Ik gun mijn doch-
ters dezelfde ervaring als die ik 
drie keer heb mogen ervaren!’ 

Deze opmerking staat onder 
een foto van een hoogzwange-
re moeder en haar dochter op 
het Instagramaccount onze.
persvrijheid. Dit account, met 

een indrukwekkende serie 
foto’s van zwangere vrouwen, 
is onderdeel van een protest-
actie tegen de plannen van de 
minister van Volksgezondheid 
om de geboortezorg financieel 
anders te gaan organiseren. De 
KNOV, branchevereniging van 
de verloskundigen die de actie 
initieerde, vreest dat deze reor-
ganisatie ertoe gaat leiden dat 
de laagdrempelige en persoon-
lijke geboortezorg gaat verdwij-
nen en aanstaande moeders 
voortaan minder vrij zijn om te 
kiezen waar en hoe zij bevallen. 

Kort gezegd komt de reorga-
nisatie er op neer dat in de 
toekomst verloskundigen, 
gynaecologen en kraamver-

pleegkundigen verenigd in een 
Integrale Geboortezorg  Or-
ganisatie (IGO) per zwangere 
vrouw een zak geld krijgen die 
zij onderling mogen verdelen. 
Zij mogen afzonderlijk geen 
rekening meer sturen naar de 
zorgverzekeraar.

Het idee is dat de verschillen-
den zorgverleners dan beter 
gaan samenwerken. Maar 
volgens de verloskundigen is 
dit een non-issue. Toen in 2008 
werd geconstateerd dat een ge-
brek aan samenwerking tussen 
verloskundigen en gynaecolo-
gen een van de belangrijkste 
verklaringen was voor de rela-
tief hoge babysterfte in Neder-
land, is er van alles gedaan om 

Geboortezorg  
een vrije keuze?

die samenwerking te verbete-
ren.  Met succes: Nederland 
behoort nu tot een van de best 
presterende landen als het gaat 
om lage cijfers rond babysterfte. 
Ook op administratief vlak valt 
er weinig winst te behalen: de 
reorganisatie leidt eerder tot 
meer dan minder administratie.

Maar waar de verloskundigen 
vooral voor vrezen is dat de zie-
kenhuizen, die onderdeel wor-
den van zo’n IGO, te veel macht 
krijgen in de besturen van die 
IGO’s – ze zijn immers een veel 
grotere partij. Met als gevolg 
dat zij, en niet de verloskundi-
gen, de dienst gaan uitmaken. 
In de praktijk zou dat kunnen 
betekenen dat de ziekenhuizen 

ook nieuwe richtlijnen gaan 
uitvaardigen. Alleen thuis 
bevallen bij een tweede kind als 
de eerste niet problematisch is 
verlopen bijvoorbeeld. 

Minister Kuipers heeft inmid-
dels laten weten dat de zelf-
standige verloskundigen nog 
steeds buiten de IGO’s mogen 
blijven opereren, er komt dan 
een tweesporenbeleid. Toch 
vrezen de verloskundigen dat 
de zorgverzekeraars dit beleid 
op termijn niet meer zullen 
uitvoeren. Verschillende zorg-
verzekeraars spreken nu al ex-
pliciet hun voorkeur uit voor de 
IGO’s - dat werkt voor hen een 
stuk efficiënter - en nudgen de 
verloskundigen in die richting 

door bepaalde onderdelen van 
de door hen geleverde zorg niet 
meer volledig te vergoeden.  

Ook in de huidige praktijk 
loopt het tweesporenbeleid niet 
vlekkeloos. De KNOV hoort van  
zelfstandige verloskundigen dat 
de IGO’s hun cliënten proberen 
‘in te pikken’. Het op het eerste 
oog sympathieke tweesporen-
beleid zou in de praktijk dus 
kunnen leiden tot meer concur-
rentie, iets wat de minister juist 
wilde voorkomen.  ■

Meer weten?  
Kijk op Onzepervrijheid.nl

Met dank aan Tineke Vulto van  
SI Club Eemsmond.

a A C T U E E L
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e hedendaagse kunst manifestatie 
FAÇADE 2022 onderzoekt de vrijhe-
den van onze samenleving, en de 
stelt de vraag in hoeverre beeldvor-
ming of uiterlijk vertoon - façades 

-onvrijheden maskeren. 
Veertien spraakmakende kunstenaars uit Nederland, 
Frankrijk, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk 
hebben voor FAÇADE 2022 de opdracht gekregen 
om werk te vervaardigen rond het thema ‘vrijwa-
ring van vrees’. Ze gebruiken de monumentale stad 
Middelburg niet enkel als decor maar steeds als een 
integraal onderdeel van de installaties: de architec-
tuur, de geschiedenis en de bevolking staan centraal 
in hun onderzoek naar vrijheid. 
De tentoonstelling verleidt om kennis te nemen van 
de verschillende standpunten over vrees en vrijheid 
en deze te heroverwegen. Wat zijn onze ideeën over 
vrijheid, wanneer betekent een vrijheid voor de een 
de onvrijheid van de ander, wanneer is vrijheid van 

een groep een façade waar onrecht of vrees voor 
anderen achter schuil gaat? Bezoekers worden uitge-
nodigd, of misschien zelfs gedwongen, hun vrijheid 
te heroverwegen.

Rondleidingen
Leden van SI club Walcheren organiseren, speciaal 
voor de Soroptimisten en hun familie, vrienden of 
werkrelaties, rondleidingen met een uitgebreide toe-
lichting en exclusieve anekdotes over de kunstenaars 
en de realisatie van de manifestatie. Facade loopt tot 
6 november 2022. www.facade 2022.nl.  ■

Deelnemende kunstenaars: Raul Balai, Kevin van 
Braak, Delphine Courtillot, Jaap van den Elzen,  
Kianoosh Gerami, Folkert de Jong, Anish Kapoor,  
Liesbeth Labeur, Emmeline de Mooij, Warre Mulder,  
Leonard van Munster, Tanja Smeets, Edward Clydesdale 
Thomson en Erwin Wurm. Werken in reprise: Marinus 
Boezem en Anne-Marie van Sprang.

a N I E U W S  U I T  D E  R E G I O

FAÇADE 2022 
kunst in Middelburg

tekst en foto: club Walcheren

contemporary art festival middelburg

16 jul / 6 nov 2022
facade2022.nl

een wandelroute door de monumentale binnenstad 
van middelburg langs veertien installaties van

raul balai  kevin van braak  delphine courtillot   
jaap van den elzen  kianoosh gerami  folkert de jong  
anish kapoor  liesbeth labeur  emmeline de mooij  
warre mulder  leonard van munster  tanja smeets  
edward clydesdale thomson  erwin wurm

façade wordt georganiseerd door
cbk zeeland  |  balans 17 middelburg  |  0118 611 443  |  cbkzeeland.nl be
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Een broedplaats met gegarandeerde inspiratie om aankomende 

(club)campagnes, zoals Orange The World 2022, een boost te geven. 

Dát beloofden we jullie in de aanloop naar deze eerste Actie(f).

door Mirjam Slot Bergmans  •  foto's: Karin van de Kar

oor het eerst 
Actie(f) in het 

voorjaar. Dat voel-
de soms echt als een 

voorjaarsschoonmaak: 
het oude eruit, het nieu-

we erin. Geen vergadering 
met ruimte voor vragen. Maar 
een nieuwe vorm waarin je na 
korte inspiraties en onder hoge 
tijdsdruk zélf in actie komt. 
Omdat we de pandemie achter 
ons laten, maar voorzichtig 
wilden blijven, organiseerden 

we naast een live programma 
ook een online programma on-
der leiding van Mathilde Maas 
Kuper.
Voor dit programma waren  
niet alleen Soroptimisten uit-
genodigd, ook introducees en 
andere geïnteresseerden waren 
welkom. We hoopten op een 
hoge opkomst. Iets meer dan 
100 vrouwen schreven zich in. 
Een lage opkomst? Misschien. 
Jammer? Nee. Het is goed om 
groots te blijven dromen. En 

bovendien: óók als je met een 
kleine groep bent kan er iets 
moois ontstaan!

Vol verwachting trapten we 
Actie(f) op 9 april 2022 af: so 
much to do, so little time!

Speels activisme
Na een inspirerende talk van 
Berte de Vos (SI UN Repre-
sentative) over grenzeloos 
samenwerken was het tijd voor 
de workshop ‘Speels Activis-

Kom zelf in Actie(f)

me’ van Gijs van Bilsen. Gijs 
is Serious Gamer en wil ‘gaaf’ 
groots en onweerstaanbaar 
maken: samen werken aan een 
betere wereld. Met zijn 

bedrijf InSpelers co-creëert 
hij met bedrijven als Rode 
Kruis interactieve educatieve 
programma’s, in de vorm van 

escape rooms. Na een 
korte introductie 

inspireren Gijs 
(live) en Mathilde 
(online) de deel-
nemers met een 
voorbeeld rond 
Orange the World.

Met dit beeld 
gingen we 
uiteen naar 
de break-out 
rooms om onze 
eigen Orange 

The World Serious Game te 
bedenken. Deze eerste sessie 
kwam tot een einde met een 
grote stapel miniconcepten. We 
sloten af met een call to action. 
Tot onze grote vreugde ant-
woordden maar liefst 9 Soropti-
misten met een volmondig ‘Ja’! 
Zij gaan met Gijs werken aan 
onze eigen Orange The World 
Serious Game.

#Haveaword
Mary Servaes leidde met haar 
smekend ‘Ach vaderlief, toe 
drink niet meer’ de volgende 
sessie in: #HaveaWord.
Leontine Tacoma is senior trai-
ner schriftelijke communicatie 

a A C T I E ( F )
Post us 10 5 b 4

68 1 BA  Ar hem  
0  n
w w.loesj .nw e l

ALS JE 
DEZE POSTER 
NIKS VINDT

MAAK JE ER 
TOCH ZELF EEN

▲   Samen met Gijs van Bilsen gaan wij werken aan ons eigen ‘Orange The World Serious Game’ 
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A C T I E ( F )

en persoonlijke effectiviteit. Ze 
studeerde af op genderstudies 
en sociolinguïstiek, met prag-
matiek als specialisatie.  
Onze taal heeft de afgelopen 
eeuw een enorme transitie 
doorgemaakt. Door de opkomst 
van (nieuwe) technologieën 
gaan veranderingen sneller dan 
ooit. Grenzen vervangen, niet 
alleen geografisch, maar ook 
op het gebied van taal. Soropti-
misten moeten meeliften op de 
trends. Want alleen zó kunnen 
we blijven aanhaken bij onze 
doelgroep en taboes doorbre-
ken. Leontine nam ons mee 
in de transitie die onze taal 
maakt. Volgens deze commu-
nicatiegoeroe zijn er binnen 
activisme zijn ‘must do’s’:

1. Goede woorden bedenken
2. De juiste persoon aanspreken
3.  Een positieve norm commu-

niceren
4.  Op concreet doelgedrag 

focussen
5.  Op hotspot en hottime aan 

gewenst gedrag herinneren
6.  Alternatief handelingsper-

spectief aanbieden

Op basis van deze 6 ‘must do’s’ 
nam communicatiegoeroe 
Leontine bekende uitingen 
(waaronder onze eigen uitin-
gen) onder de loep en zette ons 
op scherp!  Goed nieuws: we 
kunnen erop rekenen dat ze 
dit blijft doen. De aankomende 
twee jaar is Leontine namelijk 
Uniek Lid!

Actie(f) verbeelden
Onder leiding van onze eigen 
Hinke Veenstra gingen we 
vervolgens aan de slag om deze 
zes lessen Actie(f) te verbeel-
den. Het doel van deze laatste 
workshop was om alle inspira-
ties van de ochtend samen te 
laten komen in een beeld. Rond 
de quote van Koningin Julia-
na “Wie ben ik dat ik dit doen 
mag” ontwierp je samen of 
alleen een poster voor de OtW 
campagne op Canva.com, een 
grafisch ontwerpplatform. 

Hinke had daarbij nog een aan-
tal goede tips:
 
 

-  Zorg voor balans tussen tekst 
en beeld

-  Maak optimaal gebruik van 
witruimte

- Zorg voor een focuspunt
-  Maak strategisch gebruik van 

kleur en vorm
-  Kies lettertype(s) met aan-

dacht

Gelukkig hoefde de poster niet 
af. Omdat we een wedstrijd 
hebben uitgeschreven hadden 
de deelnemers nog tot 15 mei 
om iets moois te creëren.

Daarna praatte Caroline Vos ons 
kort bij over de uitgereikte Carla 
Atzema Soroptimist Prijs. 
Tot slot maakte Carolien Demey 

(SIE Preseident) een krachtig 
SIE Statement We stand up for 
women in warzones. Met een 
korte toelichting vertelde ze hoe 
er in korte tijd daad bij woord 
gevoegd werd. In dit praktijk-
voorbeeld kwamen grenzeloze 
samenwerking, duidelijke taal 
en actieve verbeelding bij elkaar. 
Advocacy in optima forma!

Véél later dan gepland konden 
we dan eindelijk aan de over-
heerlijke (en welverdiende) 
lunch beginnen. De beloofde 
boost? Die kwam er. En kon je 
er niet bij zijn dit keer? Dan heb 
je zeker iets gemist! Maar niet 
getreurd. Actie(f) gaat dóór.  
Tot volgend jaar!  ■

▲   Deelnemers van de workshop grafisch ontwerpen in overleg 

a A C T I E ( F )

▼   Leontine Tacoma spreekt de zaal toe

Actie(f)  
gaat door!
Volgend
jaar is er

weer een
editie.  

Zien we 
jou dan 

ook?
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Jasper 
Krabbé vertelt 
Kunst uit de 20ste eeuw
Persoonlijke en inspirerende verhalen over:
Egon Schiele
Marcel Duchamp
Arshile Gorky
Lucian Freud & Alice Neel
Julio Gálan
David Hockney
Graffiti & Street art

 Online 
of in 

Amsterdam
In 7 colleges

Maandagavond 
31 oktober t/m 
19 december 2022

€17,50

KORTING
Exclusieve code

SOROPTIMIST Boek nu via vrijeacademie.nl

arah krijgt de betekenis van 
gelijke rechten met de paplepel 
ingegoten. Ieder een eigen me-
ning, stimuleren dat vrouwen 
en meisjes financieel onafhan-
kelijk zijn en geregeld aandacht 
voor het bespreken van gelijke 

rechten, vormen de ingrediënten van haar 
opvoeding.

Het gezin – Sarah, haar ouders en jongere 
broertje - kijkt regelmatig samen naar het 
Jeugdjournaal en praat erover. Ze hoort er dat 
mannen en vrouwen niet hetzelfde verdienen 
voor het zelfde werk. “Dat klopt toch niet? 
Waar slaat dat op? Het moet wel eerlijk zijn. 
En het is belachelijk dat mannen meer macht 
hebben.” Sarah klinkt echt verontwaardigd. 

Ze kijkt ook naar de geschiedenis: “In de 
oorlog werkten vrouwen wel mee in het 
verzet. Samen tegen de Duitse bezetter.” En 
over haar oma vertelt ze: “Oma’s man liep vlak 
na de oorlog weg, zij bleef alleen achter met 
twee kleine kinderen, moest uit werken en 
werd met de nek aangekeken.” De opvatting: 
zorg voor jezelf, dan hoef je niet afhankelijk 
te worden klinkt als vanzelfsprekend in het 
gezin. 

Sarah: “Op school hebben we gesprekken in 
de kring. Bijvoorbeeld over gelijk zijn: je gaat 
iemand niet neerhalen omdat ie klein is of 
rood haar heeft. Oordeel niet over mensen en 
iedereen is gelijk.” 

Wat adviseert zij om vrouwenrechten te 
verbeteren? “Meer vrouwelijke directeuren 
zodat er gelijk betaald wordt. Met inspecteurs 
undercover op de werkvloer zodat vrouwen 
niet worden lastig gevallen. En wie de grens 
overgaat, moet gestraft worden. Zo leren ze 
het wel.”  ■ 

Het begint bij  
de opvoeding

door  Marga Akkerman

Vrouwenrechten zijn de rode draad binnen het Soroptimisme. En hoe 

denkt een meisje uit groep 8 daarover? Sarah is zich er zo bewust van 

dat ze een spreekbeurt hield over vrouwenrechten. 

A C T I E ( F )a V R O U W E N R E C H T E N
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we voldoende zichtbaar? Die 
vraag leidde tot een brainstor-
mavond. Onder leiding van Alice 
Hilbers van ClubIMPULS leerden 
we op een speelse manier hoe 
brainstormen werkt. In groepjes 
bedachten we aan de hand van 
een dagelijks voorwerp wat er 
allemaal nog meer mee zou kun-
nen dan waarvoor het bedoeld 
is. Dit leidde soms tot de nodige 
hilariteit, maar zorgde ook voor 
een ontspannen sfeer. Want dat 
is wat brainstormen beoogt. 
Met elkaar ‘ontspannen en vrij’ 
denken en vandaaruit tot ideeën 
komen. 

In actie
We gingen serieus aan de slag 
met de vraag ‘Soroptimistclub 
Zwolle, een vitale club. Wat gaat 

Zwolle hier in de komende 2 jaar 
van merken?’ Het resulteerde in 
5 superleuke ideeën om meer 
zichtbaar te worden in de stad 
Zwolle. Maar 5 is wat veel om 
meteen op te pakken, dus op de 
volgende clubavond gaf Jolanda 
ons de opdracht om deze prach-
tige ideeën terug te brengen 
naar 2. Enthousiast gaan we aan 
de gang met: 

1.  Soroptimist Zwolle ON Tour! 
Open clubavonden met 
interessante onderwerpen, 
die voor veel Zwollenaren de 
moeite waard zijn. 

 
2.  Een jaarlijks terugkerende 

Ladies Ride.

Wordt vervolgd!  ■

Brainstormen  
met jubilerende  

club Zwolle 
door Ineke van Hofwegen 

In 2021 bestond Soroptimistclub Zwolle 85 jaar! 2021, een jaar nog  

volop in de ban van Corona, dus groot feest en zichtbaarheid in de 

stad, ho maar! Maar het zette ons wel aan het denken. Hoe staan  

we er als club voor en wat ziet men in Zwolle daarvan?

p 1 oktober 
werd Jolan-
da van der 
Veer onze 
president. 

Jolanda is 
directeur van 

SportService 
Zwolle en koos als jaarthema voor 
‘vitaliteit’. En dat hebben we gewe-
ten! We gingen bewegen, zowel 
fysiek als mentaal.

Zichtbaar
Natuurlijk laten we ons samen met 
Soroptimistclub Isalania Zwolle en 
Zonta Zwolle jaarlijks zien in de 
stad tijdens de campagne Orange 
the World. Ook ging de opbrengst 
van het ‘busje van Adrie’ naar het 
project menstruatiearmoede, dat 
tot onze verbazing ook in Zwolle 
de nodige aandacht verdient.
En we lieten ons op 8 maart, Inter-
nationale Vrouwendag, zien met 

‘Portret Zwolle’. In het wijkcentrum 
in de wijk Holtenbroek kwamen 
vrouwen die dat verdienen, samen 
om zich te laten verwennen. Er 
werden nagels gelakt, gemas-
seerd, deskundig opgemaakt en 
haren gekapt. Na deze behande-
lingen werd men door professio-
nele fotografen op de foto gezet. 
Een waar feest!

Maar… is dat voldoende? Zijn 

1936–
2021

a N I E U W S  U I T  D E  R E G I O
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e afgelopen 
maanden is er 
veel gebeurd 
rond 100xTrees 
4Life. Edith 

Koetsier, penningmeester van 
de gelijknamige stichting, vertelt 
tijdens de zomervergadering: 
“Inmiddels doen 70 clubs mee en 
is het banksaldo ruim € 72.000,- 
voor het She Grows-project in 

Mali. Een prachtig resultaat waar 
we samen trots op zijn en dat 
bereikt is dankzij vele activitei-
ten die clubs organiseren voor 
fundraising. Tegelijk worden in 
Nederland ook bomen geplant, 
voor een groener Nederland 
en onze naamsbekendheid.” 
100xTrees4Life wordt uitgevoerd 
met partner Tree Aid, al 30 jaar 
actief in het politiek instabiele 

Mail. En soms lopen zaken anders 
dan voorgesteld. “Het duurde 
langer dan verwacht om de 
ANBI-status te verkrijgen en Tree 
Aid start projecten alleen op als 
er een solide financiële basis is. 
Wij hadden bij de start in 2021 de 
toezegging gedaan minimaal € 
60.000,- per jaar te kunnen done-
ren. Helaas konden we die belofte 
als gevolg van de lockdowns niet 

Het empoweren van vrouwen door het planten van vrucht- 

dragende bomen op de Great Green Wall in Mali. In een notendop  

is dat 100xTrees4Life, het project om te vieren dat 100 jaar geleden 

de eerste Soroptimistclub is opgericht.  

Bomen voor  
goede toekomst

door Margriet Roukema  •  illustratie: Iris Beckers

1 0 0 X T R E E S 4 L I F E 

▲   Onze vruchtbare geldboom. Elk binnengehaald bedrag van ons project wordt in de boom gehangen.
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Club Alphen aan den Rijn
Ieder jaar is het Groot Alphens Dictee weer een enorm succes. 
De organisatie een geoliede machine en vele deelnemers 
doen al 10 jaar mee.  Zonder sponsoren zou het niet mogelijk 
zijn dit succesvolle evenement en de loterij voor het goede 
doel te organiseren. De kennis om een dictee te organiseren 
deelt club Alphen aan den Rijn graag met andere clubs.

In Amsterdam trekken twee clubs samen op, maar ook met 
Tuinpark Wijkergouw. In Amsterdam spelen de Volkstuinpar-
ken een belangrijke rol voor de biodiversiteit en leefbaarheid 
in de stad. De clubs hebben 16 april een prachtige mispel ge-
plant en in het najaar wordt er nog een boom geplant. In juni 
tijdens de Open Tuindagen in het centrum van Amsterdam 
stelt een van de Soroptimisten haar grachtengordeltuin open 
waarvoor een entree wordt gevraagd. 

Clubs Amsterdam-Amstel en Centrum-West

Club Leiden
Hoe krijg je geld in het laadje zonder dat je live activiteiten 
kunt organiseren? De jubilerende 90-jarige Club Leiden was 
creatief en begon op Geef.nl een crowdfundactie. Zij hebben 
daarmee al € 2.250,- opgehaald. Verder verkopen ze choco-
ladeletters en organiseren kofferbakverkopen met het credo 
Meuk is leuk.

Club Zaanstreek
Club Zaanstreek combineert het planten van de bomen met een 
lezing of rondleiding met gids voor de leden. Als dank geeft de club 
een tegoedbon voor het planten van de volgende boom op een 
locatie naar keuze. Vanwege de natte grond startte de club bij een 
hovenier die ze met raad en daad terzijde stond. Hij heeft geko-
zen voor de aanplant van een boom in de Heemtuin, waarvan de 
beheerder nu aan zet is om de volgende locatie aan te wijzen. De 
wethouder was aanwezig en de lokale digitale krant verzorgde een 
leuk artikel en filmpje.
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waarmaken. Vele fundraisende 
activiteiten waren afgelast. Voor 
het lopende project is Tree Aid 
in zee gegaan met een andere 
partij en dat is goed nieuws voor 
de vrouwen in Mali.” Dit bete-
kent uiteraard niet het einde van 
100xTrees4Life. Het reeds ingeza-
melde geld is het begin van de € 
120.000,- die Tree Aid nodig heeft 
om een nieuw project te initiëren 
en uit te voeren. 

Met meer financiële middelen 
wordt het project uitgebreid met 
meer bomen of moestuinen die 
de vrouwen in Mali de kans geven 
een zelfstandig bestaan op te 

bouwen. “Wij rekenen erop aan 
het eind van dit jaar dat geld op 
de rekening te hebben, zodat in 
2023 gestart kan worden in Mali.” 

Daarmee zijn nog niet alle zorgen 
weg, de situatie in Mali verandert. 
Frankrijk heeft zich teruggetrok-
ken en de Russische inmenging 
wordt groter. Met de oorlog in 
de Oekraïne in het achterhoofd 
is dit zorgelijk. Daarover is re-
gelmatig contact met Tree Aid, 
zij zijn gewend aan instabiliteit 
en conflicten. Ook nu en in de 
toekomst wil Tree Aid projecten in 
Mali blijven uitvoeren, juist nu de 
bevolking en zeker vrouwen hulp 

hard nodig hebben. “Wij hebben 
nog steeds het volste vertrouwen 
in de realisatie van ons doel.” 

Ideeën, vragen, suggesties,  
acties melden? Stuur een mail 
naar 100jaar@soroptimist.nl. Op 
de volgende pagina een overzicht 
van enkele acties die clubs heb-
ben uitgevoerd. En onderstaande 
QR code brengt je bij een over-
zicht van alle projecten van onze 
70 deelnemende clubs  ■ 

 
https://www.sorop-
timist.nl/projecten/
projecten-100xtree-
s4life-2/

▲   Club Flevoland en Club Almere hebben op zaterdag 29 januari 2022 een nieuwe erfsingel, een bijenhaag en 
een fruithaag geplant op zorgboerderij Groeizaam te Emmeloord.



30  |  De Soroptimist juli 2022 De Soroptimist juli 2022  |  31      

   ie was Fré?  Ze werd geboren in 
1900 in Ophemert groeide zij als 

jongste van 6 kinderen op tot een 
gevoelige jonge vrouw, die zich de 

gruwelijke berichten rond de grote 
oorlogen erg aantrok. Dit was er waar-

schijnlijk de oorzaak van dat zij nog voor haar twintigste 
verjaardag werd opgenomen in een psychiatrische inrich-
ting vanwege een psychose. Na een verblijf van vier jaar in 
verschillende inrichtingen werd zij genezen verklaard en 
enkele jaren later, in 1929 schreef zij het boek ‘Krankzinni-
gen’, een roman waarmee ze eigen ervaringen maakte tot 
literatuur.  
 
Met de roman wilde zij bereiken dat er meer begrip kwam 
voor mensen met psychiatrische problemen. Ze schreef 
hiermee als het ware de schaamte weg, die zij voelde 
toen ze uit de inrichting kwam. Het boek werd een groot 
succes, werd veel gelezen door hulpverleners en leidde 
tot het geven van lezingen in het hele land. In 1963 werd 

De oproep in de vorige editie van De Soroptimist had succes! Alweer 

een boeiende vrouw, die het verdient om uit de vergetelheid gehaald 

te worden. Door uitgeefster Winnie Urban, lid van club Apeldoorn 

werd ik op het pad gezet van Catharina Th. Bakker, historica, publiciste 

en onderzoeker en werkend aan een biografie over Fré Dommisse.

Fré Dommisse

het boek nog weer opnieuw 
uitgegeven en het kon ook toen 
weer rekenen op goede verkoop-
cijfers. Persoonlijk heb ik het 
boek (nog) niet gelezen, maar 
als ik luister naar de passage die 
Catharina voorleest op de onli-
nebijeenkomst van SPUI25 over 
Leven en Werken van Fré Dom-
misse nodigt dat me zeker uit. 
Naast haar schrijverschap is er ze-
ker nog meer te melden over Fré. 
In haar woonplaats Doorn runde 
zij in de ‘roze villa’ een kunst-
handel, waar zij ook woonde en 
samen met haar partner Dina de 
Jong zorgde voor haar inmiddels 
blinde moeder. De kunsthandel 
was niet alleen het adres voor 
een ‘mooi en apart cadeautje’, 
zoals op internet vermeld staat, 
maar ook een cultureel centrum, 
waar zowel kunstminnaars als 
schrijvers bijeen kwamen. Tot 

haar vriendenkring behoorden 
mensen als Simon Vestdijk en 
Clare Lennart over wie zij in 1965 
een biografie schreef. Fré over-
leed in 1971. 
 
Om meer te weten over haar 
leven als Soroptimist heb ik 
contact opgenomen met club 
Utrechtse Heuvelrug. Helaas was 
er niemand meer die haar echt 
gekend heeft, maar haar naam 
leidde wel tot leuke reacties. Zo 
stond zij, waarschijnlijk als lid van 
club Utrecht, samen met J. Teuts 
- Chevallier in 1954 aan de wieg 
van club Doorn, de voorloper van 
club Utrechtse Heuvelrug. Ook 
kreeg ik een foto opgestuurd van 
het Boekenweekgeschenk van 
1934, een verzameling kaarten 
over Nederlandse schrijvers, 
waarin Fré ook met foto en een 
korte tekst vereeuwigd is. 

Kortom, zoals Catherina Th. 
Bakker haar beschrijft: een 
gevoelige, lieve en zachtaardige 
vrouw met een grote maatschap-
pelijke betrokkenheid. Zij valt 
op doordat zij in een tijd dat dat 
niet gebruikelijk was èn makkelijk 
schrijft over haar ziekte èn met 
haar seksuele geaardheid naar 
buiten durft te komen. 
 
Op YouTube vind je de online 
bijeenkomst die SPUI25 vorig jaar 
organiseerde ter herdenking van 
haar 50ste sterfdag (13 juni 1971). 
■

Bronvermelding: 
-  Interview met Catharina  

Th. Bakker
-  SPUI25 Leven en werken Fré  

Dommisse op YouTube
-  Informatie literatuurmuseum  

Fré Dommisse

door Ineke van Hofwegen

Z I J  W A S  O O K  S O R O P T I M I S T
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   p zoek naar 
een antwoord 
kwam ik terecht 
bij Suzanne 
Bouma, poli-
tiek socioloog 

en promovenda, tevens senior 
onderzoeker bij Kennisinstituut 
Atria. ‘Een groot probleem is de 
onzichtbaarheid van het ge-
weldsprobleem. Vóór de jaren 
‘70 was partnergeweld een 
privé-kwestie. Met de opkomst 
van de vrouwenemancipatie 
ontstaan vervolgens de eer-
ste blijf-van- mijn-lijfhuizen. 

Toenmalig staatssecretaris 
Hedy d’Ancona definieerde in 
1983 geweld tegen vrouwen als 
een van de ernstige gevolgen 
van de ongelijke machtsver-
houding tussen mannen en 
vrouwen. Het mannelijke wordt 
daarin hoger gewaardeerd dan 
het vrouwelijke en is daarmee 
een probleem van de hele sa-
menleving.’
 
Wat wordt bedoeld met gender 
gerelateerd geweld?  
‘Gender gaat over de maat-
schappelijke interpretatie van 

mannelijke en vrouwelijke rol-
len. Ze zijn historisch gegroeid, 
cultureel bepaald of afhankelijk 
van bepaalde contexten’ ver-
volgt Bouma. ‘De vraag: waar-
om ga je niet eerder weg bij je 
partner als je wordt mishan-
deld, resoneert door de hele 
samenleving, terwijl het weg 
kúnnen gaan samenhangt met 
allerlei factoren die niet alleen 
op het individuele niveau spe-
len. Je moet bijvoorbeeld wel 
toegang hebben tot financiële 
middelen of een andere wo-
ning. Bovendien wordt femici-

Ondanks onze vele activiteiten om de bewustwording van het 

bestaan van partnergeweld te stimuleren, lijkt er eerder sprake 

van een toename dan een afname van dit geweld. Hoe kan dat? 

Geweld tegen  
vrouwen hardnekkig 

probleem
door Marga Akkerman

de – de moord op een vrouw en de 
meest ernstige uiting van partner-
geweld - in de media beschreven 
als een probleem in de relationele 
sfeer. Zo leggen we het bestrij-
den van geweld weer terug in het 
privé-domein, terwijl het juist in 
hoge mate afhankelijk is van de 
maatschappelijke context. We zijn 
dus weer geneigd het bestaan van 
partnergeweld buiten onszelf te 
plaatsen’, meent Bouma. 
 
‘Om echt iets te veranderen in de 
ongelijke machtsverhouding tus-
sen mannen en vrouwen, moeten 
de gendernormen over hoe man-
nen en vrouwen moeten zijn, wor-
den doorbroken. Bij die normen 
moet je denken aan: mannen zijn 
dominant, tonen geen emotie, ne-
men op seksueel gebied de leiding. 
Vrouwen moeten zorgzaam zijn, 
precies, sexy.’ 
 
Als de gelijkheid wat betreft wer-
ken er is, wil dat niet zeggen dat 
de gendernormen veranderd zijn. 
‘Neem een belangrijk onderwerp 
als de moederschapscultus. In Ne-
derland is die groot. Dat betekent 
dat veel `Nederlanders nog steeds 
vinden dat moeders zorgzamer 
zijn dan vaders en beter weten wat 
het kind wil en nodig heeft. Dit 
soort normen zouden doorbro-
ken moeten worden, zodat ook 
vaders het vertrouwen kunnen 
ontwikkelen dat ze het goed doen. 
Vaders willen die zorgzaamheid 
ook steeds meer tonen.’ Zo kan 
ook door ons eigen toedoen de 
machtsongelijkheid ten opzichte 
van vrouwen veranderen.  ■

OM ECHT IETS TE  
VERANDEREN MOETEN  

DE GENDERNORMEN  
WORDEN DOORBROKEN

Suzanne Bouma

A C T I E ( F )a V R O U W E N R E C H T E N
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■   14 AU G U S T U S  + 11 S E P T E M B E R   

Eetcafé Oekraïne in Zwolle

■   4 S E P T E M B E R   

Berkenrode tuinconcert 

■   13 S E P T E M B E R   

Movie en More

■   18 S E P T E M B E R   

Queens 2022, Outside the box

■   21 S E P T E M B E R   

Webinar Orange the World

■    2 3 T/ M  26 N O V E M B E R   
Viering 75-jarig jubileum club 
Curaçao (opgericht 26 november 
1947). Belangstellenden kunnen 
meer informatie krijgen via mail: 
curacaosoroptimistclub@gmail.
com.

72.000 leden verdeeld over ruim 3.000 clubs in 120 landen.
Vakvrouwen voor vrouwen.

Onze 5 doelen: 
1  Het vergroten van toegang tot onderwijs voor  

vrouwen en meisjes
2  Het verbeteren van duurzame mogelijkheden  

voor economische zelfstandigheid van vrouwen
3  Het elimineren van geweld tegen vrouwen en  

meisjes en het bevorderen van deelname van  
vrouwen aan vredesoplossingen

4  Het zorgen voor voedselzekerheid en toegang  
tot goede gezondheidszorg

5  Het betrekken van vrouwen bij duurzame  
ontwikkeling en het verminderen van de gevolgen  
van klimaatverandering en natuurrampen

S O R O P T I M I S T  I N T E R N A T I O N A L   1 9 2 1

De Soroptimist
De Soroptimist is het magazine voor 
Soroptimisten in Nederland, Suriname 
en Curaçao. Het magazine verschijnt drie 
keer per jaar.
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r e d a c t i e -a d r e s 
redactie@soroptimist.nl

r e d a c t i e

Monique José Timmermans   
(hoofdredacteur), Marga Akkerman,  
Marilse Eerkens, Coosje Hoekstra en  
Ineke van Hofwegen.

f o t o g r a f i e   Karin van de Kar

f o t o  v o o r pa g i n a  Karin van de Kar

v o r m g e v i n g   Vincent Smits

a d v e r t e n t i e s 
Mogelijkheden en tarieven op  
aanvraag via redactie@soroptimist.nl

p r o d u c t i e   De Toekomst, Hilversum

Wilt u lid worden of meer informatie? 
Kijk op www.soroptimist.nl
Volg ons op Twitter, Instagram en  
Facebook.
 
Het bureausecretariaat Unie van  
Soroptimistclubs is bereikbaar via:  
info@soroptimist.nl 

www.soroptimist.nl
www.soroptimisteurope.org
www.soroptimistinternational.org

ISSN: 1878-8742

a N I E U W S  U I T  D E  R E G I O

Landelijke golfdag brengt clubs samen

Al voor de derde keer is gestreden om de 
Gouden S.T.E.M. De wedstrijd over mensen-

rechten is nu misschien wel actueler 
dan ooit. Het is van groot belang dat 

leerlingen zich kunnen uiten over de 
wereld om hen heen.  Annemieke 
Stenvers van SI club Haarlem e.o. 
organiseert de wedstrijd: “Bur-
gerschapsvorming hoort intussen 
thuis op elke middelbare school. 
In dit kader bieden wij leerlingen 

een kans om zich op een actieve 
en creatieve manier te verdiepen in 

mensenrechten.” Wekenlang hebben de 
vmbo-leerlingen van het Technisch College 

Velsen en het Maritiem College in IJmuiden 
een actueel mensenrechtenthema bestudeerd 
en een actie opgezet voor deelname aan de 
wedstrijd de Gouden S.T.E.M. - Soroptimist Tro-
fee Educatie en Mensenrechten. Winnaars Luuk 
van der Lugt (links op de foto) en Jay Kraaijeveld 
hebben zich verdiept in het recht op vrijheid in 
Oekraïne. Tijdens een nacht opblijven filmden 
zij uitdagingen die ze zelf aangingen, waarmee 
zij geld inzamelden. Luuk en Jay ontvingen  
€ 300,- te besteden aan het mensenrechten- 
project én de wisseltrofee.

Enthousiaste speelsters kwamen 
van heinde en verre naar de jaarlijkse 
‘Soroptimisten Golfdag’ op de baan 
‘De Oude Maas’ in Rhoon. Naast 
veel bekende gezichten stonden 
ook nieuwe deelneemsters op de 
tee voor de wedstrijd met spelvorm 
texas scramble. De dag is afgesloten 
met een borrel en diner waar ook 
de niet golfende sorren van de or-
ganiserende SI club Hoekse Waard/
IJsselmonde aanschoven. Een prachtige gelegenheid om in een ontspannen sfeer leden van andere clubs 
te ontmoeten. De datum voor volgend jaar staat al vast: 19 april 2023. Golfende Sorren, zet het in je agenda.
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