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Van het bestuur
Artemis Westenberg

Deze maand werd duidelijk dat zelfs in de VS, met 
haar tientallen jaren van positieve actie voor vrouwen, 
vrouwen nog steeds niet dezelfde financiële rechten 
hebben als mannen. Weliswaar staan vrouwen daar in 
hun salaris iets dichter bij hun mannelijke collega's dan 
in Nederland en verdienen ze 77% van het loon dat 
mannen voor vergelijkbaar werk krijgen, tegen 71% 
hier in Nederland. Maar blij word ik daar niet van. 

Zeer recent bleek in mijn omgeving weer eens, dat het 
werken in mannenberoepen, of in een bedrijf waar 
mannen de overhand hebben in alles wat niet 
administratief is, geen onverdeeld genoegen is voor de 
eerste vrouw die het managementteam komt 
versterken. De cultuur in zo'n bedrijf is niet gewend 
aan een vrouw die leiding geeft en dat geeft botsingen, 
die niets te maken hebben met de kwaliteiten van de 
desbetreffende vrouw. Heftig voor de vrouw in 
kwestie, heftig voor het bedrijf, want een gemiste kans 
om zich te moderniseren. Ervaring heeft aangetoond 
dat wanneer er 3 vrouwen in een managementteam 
zitten, de omslag van mannenbedrijf naar 'gewoon' 
bedrijf goed in gang is gezet en de toekomst voor 
vrouwen in zo'n bedrijf (en voor het bedrijf zelf) er 
goed uitziet. Jammer dat er zelden (indien al ooit) 3 
vrouwen tegelijk in het managementteam worden 
aangenomen, want dan schoot de emancipatie van 
bedrijven veel meer op. En vooral ook raakten minder 
vrouwen getraumatiseerd in hun werk. 

Op 22 mei kiezen we onze vertegenwoordigers in 
Europa. Deze keer kiest het Europees Parlement de 
voorzitter dan de Europese Commissie. Er is een 
vrouw als kandidaat voor die post naar 
vorengeschoven. Aangezien haar partij, De Groenen, 
niet de grootste partij is, vrees ik dat ze weinig kans 
maakt. Hoe het verder zit met Europa en met wat wij 
daar nu in de melk te brokkelen hebben wordt in onze 
afdeling besproken op 14 mei. Ik hoop velen van jullie 
bij die discussie aan te treffen. Wij zijn per slot van 
rekening de Vereniging voor Vrouwenbelangen en 
Vrouwen Kiesrecht. 
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voor in je agenda
Woensdag 14 mei 2014, 19:30-21:30 uur
discussieavond Europese Verkiezingen   
locatie: Marja ten Berg, Rotterdamse Rijweg 184, 
3042 AT Rotterdam. 010-437 2726
vervoer: vanaf CS bus 33 halte Van der Sassstraat
aanmelden bij: Ank Breugem  tel 010-4184141 
ankger@hetnet.nl 

Dinsdag 20 mei 2014, 18:00-21:30 uur   
jaarvergadering 
18:00 borrel, gevolgd door diner €20 eigen bijdrage
lezing: Port Angels door Matty van den Berg
locatie: Roeivereniging,Veerdam 1, 3016 DD 
Rotterdam  010 413 8514
aanmelden bij: Marja ten Berg 010-437 2726
e.m.m.tenberg@wxs.nl 

Woensdag 25 juni  17:00-21:00 uur
zomerborrel  & Speakerscorner
locatie: Marja ten Berg, Rotterdamse Rijweg 184, 
3042 AT  Rotterdam  010-437 2726
vervoer: vanaf CS bus 33 halte Van der Sassstraat
aanmelden bij: Marja ten Berg 010-437 2726
e.m.m.tenberg@wxs.nl 

Zondag 24 augustus, 13:30-17:30 uur. 
De Dag van de Romantische Muziek, 
Grada van Beek-Donner Podium 
locatie: Het Park (onderaan de Euromast), Grasveld 
grenzend aan de Westzeedijk / Baden Powelllaan
tramlijn 8, halte Dijkzigt, Of metrohalte Dijkzigt en 
dan dwars door de parkeergarage lopen. Parkeren op 
deze dag kan problematisch zijn. 

Leden die een vervoersprobleem hebben om een  
bijeenkomst bij te wonen, worden verzocht het bestuur  
daarover even te bellen. Wellicht kunnen wij dan een  
oplossing daarvoor vinden. 
Wij zouden het echt heel jammer vinden, indien leden  
om deze reden verstek moeten laten gaan.
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Dinsdag 20 mei 2014, 18:00-21:30 uur 
jaarvergadering (ALV)
lezing: Port Angels, een vrouwelijke aanpak in de 
Haven door Matty van den Berg 
locatie: Roeivereniging de Maas, Veerdam 1, 
3016 DD Rotterdam  010 413 8514
aanmelden bij: Marja ten Berg 010-437 2726
e.m.m.tenberg@wxs.nl 
tram 7 vanaf CS richting Woudestein, halte Westplein
auto: parkeren na 6 uur gratis op de Parklaan. 

18:00 borrel,
18:30-19:30 diner  €20 eigen bijdrage, incl. 1 drankje
19:30-20:30 lezing
20:30-21:00 ALV

Onze spreekster is een van de 'Port Angels' 
(havenengelen). Dit zijn vrouwen die in de haven van 
Rotterdam werken of een warme band met die haven 
hebben. Uw penningmeester en voorzitter zijn 2 van 
zulke Port Angels. 

Port Angels is een succesvol initiatief om meer 
vrouwen aan te trekken voor de haven en industrie. 
Inmiddels zijn wij ruim een jaar actief binnen de haven 
en industrie en honderden vrouwen hebben zich 
aangesloten via de LinkedIn groep. Port Angels is een 
informeel netwerk en wij organiseren onder andere 
workshops, lezingen en aansprekende netwerk-
bijeenkomsten.  Het is onze ambitie om meer vrouwen 
te interesseren voor een functie binnen de haven en 
industrie. 

Matty van den Berg is één van de initiatiefnemers van 
www.watertalent.nl, een succesvol arbeidsmarkt-
platform voor de haven en industrie. Sinds 2006 heeft 
zij een actieve rol bij de ontwikkeling en de marketing 
hiervan. 
De eerste 6 jaar van haar loopbaan heeft zij gewerkt bij 
Public Affairs van Shell. Na een aantal jaren werving 
& selectie bij Randstad lonkte het ondernemerschap. 
Inmiddels is zij bijna twintig jaar ondernemer. Haar 
passie is een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van 
mensen en organisaties.

Woensdag 25 juni 2014 17:00-21:00 uur
zomerborrel  & speakerscorner 
locatie: Marja ten Berg, Rotterdamse Rijweg 184, 
3042 AT  Rotterdam  010-437 2726
vervoer: vanaf CS bus 33 halte Van der Sassstraat
aanmelden bij: Marja ten Berg 010-437 2726
e.m.m.tenberg@wxs.nl 

Na een heel geslaagde kerstborrel bij Marja is zij 
opnieuw bereid gevonden om ons allen te 
verwelkomen voor de zomerborrel. Natuurlijk is er de 
gelegenheid om maximaal 5 minuten over een 
onderwerp te vertellen dat je nauw aan het hart ligt. 
Een uitgelezen moment om onderhoudend of educatief 
te zijn naar je medeleden. Ook als je zelf geen behoefte 
hebt om de hele zaal toe te spreken, is het een 
uitstekende plek en tijd om bij te praten met oude 
bekenden en nieuwe vriendinnen te maken. 
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Woensdag 14 mei 2014, 19:30-21:30 uur
discussieavond Europese Verkiezingen, Marja Bijl
locatie: Marja ten Berg, Rotterdamse Rijweg 184, 
3042 AT Rotterdam. 010-437 2726
vervoer: vanaf CS bus 33 halte Van der Sassstraat
aanmelden bij: Ank Breugem  tel 010-4184141 
ankger@hetnet.nl 

Het belooft een interessante avond te worden, want we 
hebben Marja Bijl bereid gevonden dit onderwerp voor 
ons in te leiden. Zij is, als PvdA-bestuurslid, bij de 
Rotterdamse politiek betrokken geweest en nu, 
landelijk, vice-voorzitter van deze partij. Mede door 
haar werkzaamheden bij Humanitas Rotterdam 
(opvang van vrouwen in de prostitutie, vrouwen-
handel, geweld tegen vrouwen), werd Europese 
politiek een logisch vervolg en dit verbreedde ook haar 
aandachtsgebied. Zo is er is binnen de Europese 
vrouwenfora ook meer aandacht voor de overal 
voorkomende ongelijke beloning van vrouwen die voor 
hetzelfde werk vaak minder verdienen dan mannen.
Marja neemt deel aan het (Kamerbreed) Politiek 
Vrouwenoverleg in Den Haag, en ook de PES-women, 
de vrouwenorganisatie van de Europese Sociaal-
democraten. Daardoor weet zij veel van wat er de 
diverse vrouwenfora speelt en wat belangrijk is om te 
weten nu er weer wat te kiezen valt. In Europa wordt 
immers steeds meer het grote beleid bepaald. Dit alles 
bestempelt Marja tot een deskundige waar wij veel van 
kunnen opsteken. 

De Europese Parlementsverkiezingen op 22 mei 2014 
zullen de achtste verkiezingen zijn voor een 
rechtstreeks gekozen Europees Parlement voor de 
zittingsperiode 2014-2019. Er wordt in alle 28 lidstaten 
gestemd voor in totaal 751 parlementsleden.
De verdeling van de zetels over de lidstaten is 
gerelateerd aan de omvang van de bevolking, met een 
minimum van 6 zetels per lidstaat en een maximum 
van 96. Nederland heeft 26 zetels; op 1 januari 2012 
had Nederland 17.730.348 inwoners. Duitsland heeft 
met 96 zetels de meeste zetels, gevolgd door UK, Italië 
en Frankrijk met 93. Malta heeft slechts 416.110 
inwoners, maar toch 6 zetels. 
Op grond van het Verdrag van Lissabon,1 december 
2009, kiest het Europees Parlement de voorzitter van 
de Europese Commissie op basis van een voordracht 
van de Europese Raad die daarbij rekening houdt met 
de uitslag van de verkiezing van het Europees 
Parlement van mei 2014. Er zijn vijf Europese 
politieke partijen die een kandidaat aan de Europese 
Raad aan bevelen:
Europese Volkspartij: Jean-Claude Juncker
Partij van de Europese Sociaaldemocraten: Martin 
Schulz
Partij van Europese Liberalen en Democraten: Guy 
Verhofstadt
Europese Groene Partij: José Bové en Ska Keller (de 
enige vrouwelijke kandidaat)
Europees Links: Alexis Tsipras 

Gelet op het actuele onderwerp en de bijzondere 
inleiding: neem deze avond een introducee mee! 
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Verslag discussieavond “Vrije Wil”
Verslag: Janneke de Wit  

Lot Hänisch ten Cate, biologe uit Wageningen, was 
onze gastspreker. Zij is al heel lang geïnteresseerd in 
het onderwerp 'vrije wil'. Een onderwerp dat de 
mensheid ook al heel lang bezighoudt. Door de hele 
geschiedenis hebben wetenschappers en denkers (o.a. 
Plato en Socrates) hun licht laten schijnen over de 
vraag hoe “vrij”mensen zijn wanneer ze beslissen over 
keuzes. En: wat is een vrije wil eigenlijk?  
De vooruitgang in de wetenschap geeft steeds meer 
inzicht in hoe het brein werkt, maar werpt aan de 
andere kant ook weer nieuwe vragen op.  
Wat mensen vooral van dieren onderscheidt is de 
spraak. Het geeft ons een heel eigen mogelijkheid om 
te communiceren.  
Onze hersenen werken niet 100% effectief. De 
hersenactiviteit is te vergelijken met die van spieren. 
Als ze niet gebruikt wordt, verdwijnt ze. Uit vele 
onderzoeken blijkt hoezeer “vrije wil” van buitenaf 
beïnvloedbaar is. De wereld van de reclame heeft daar 
goed gebruik (misbruik) van gemaakt. Ons bewuste ik 
wordt in sterke mate gestuurd door ons onder-
bewustzijn (ca. 80% is onbewust!). 
Het nemen van bewuste besluiten wordt beïnvloed 
door alles wat we in ons leven hebben meegemaakt en 
geleerd.
Uit de discussie onder de 15 aanwezige vrouwen kwam 
naar voren dat de “vrije wil” iets anders dan een sterke 
wil. Een sterke wil kan ervoor zorgen dat het uit “vrije 
wil” kiezen voor stoppen met roken ook lukt.  

Het was een indringend onderwerp en ik moet er nog vaak 
aan terugdenken als ik een “vrije wil”beslissing denk te 
nemen en twijfel daar aan.

Verslag bezoek Rijksmuseum, Amsterdam
Verslag: Marja ten Berg
Met 2 auto's vol met vrouwen arriveerden we op de 
enige 2 invalidenparkeerplaatsen naast het 
Rijksmuseum. Daar voegden zich nog enkele bij ons 
en konden we beginnen aan onze ronleiding in het 
vernieuwde Rijksmuseum. 

De vrouwelijke rondleidster, die op ons verzoek vooral 
de nadruk legde op alles wat vrouwen betreft in de 
Gouden Eeuw gaf ons een fantastisch interessante 
rondleiding. Zij begon met “De Nachtwacht”van 
Rembrandt, waarbij zij vooral ons attendeerde op de 
levendigheid die het schilderij kenmerkt, de kleding 
van de schutters en de vrouw die erin wordt afgebeeld.
Op de luxueuze kleding van het schilderij van 
Mejuffrouw Trip is zij uitgebreid ingegaan. Zij werd 
zo overdadig met kleding, parels en sierraden 
uitgebeeld om haar vooral aantrekkelijk te laten lijken 
voor rijke huwelijkskandidaten.
Bijzonder was ook de uitleg van een schilderij van een 
hoertje, waarbij het bed, de rode kousen, pispot en het 
hondje aangaven dat zij van lichte zeden was.
Ook werd er stil gestaan bij schilderijen die het 
koninklijk huis verbeelden. Een schilderij van Prins 
Willem van Oranje (Willem de Zwijger) en een litho 
van koningin Beatrix door Andy Warhol werden 
besproken. 3

Vrouwelijke schilders in de Gouden Eeuw waren er zeer 
weinig. De plaats van de vrouw was in het huis. De 
weinigen die toch schilderden, signeerden het schilderij 
met de naam van hun man, waardoor het in
later eeuwen onduidelijk was of zij het wel echt 
geschilderd hadden. 

Tot slot kregen we nog een toelichting op een enorm 
groot poppenhuis. Dames lieten deze maken door echte 
meubelmakers, zilversmeden enz. en waren hier jaren 
mee bezig. Het doel was om te laten zien dat je een huis 
kon inrichten en dat je rijk was natuurlijk. 

Kortom het was een rondleiding die de moeite waard 
was, terwijl wij ondertussen een uitstekende indruk 
hebben gekregen van het prachtig verbouwde 
Rijksmuseum. Na een heerlijke lunch in het restaurant 
en wat rondkijken op eigen gelegenheid reden we net 
als op de heenweg zonder files terug naar Rotterdam. 

Verslag film  'De Poolse Bruid
verslag: Millie Griethuyzen 
De geplande film Wadjda ging niet door, omdat de 
Arabische versie Spaanse ondertiteling had. 
In plaats daarvan zagen wij Poolse Bruid (1998, 
Nederlandse produktie), Regie: Karim Triada, Muziek: 
Ede Staal, Hoofdrolspelers: Monic Hendrickx - Anna 
Krzyzanowski, Jaap Spijkers - Henk Woldering

Een bebloedde, in elkaar geslagen vrouw, blijkbaar een 
prostituee die toegetakeld is, vlucht voor haar leven 
door de straten van een stad (Groningen), gekleed in 
niets dan een oude regenjas. Zij holt de stad uit en rent 
over de modderige vlaktes van het platteland zolang zij 
kan; uiteindelijk valt zij op een akker neer, geheel 
uitgeput.
De boer van dit land vindt haar en brengt haar binnen, 
wast haar in de douche schoon en legt haar in het bed 
van zijn moeder. 
Dit is Henk's boerderij, waar hij alleen heeft gewoond 
sinds de dood van zijn moeder, 20 jaar geleden. Het is 
een zwaar bestaan, en op de boerderij lijkt de tijd stil 
gestaan te hebben: overal zijn er versleten meubels uit 
de vijftiger jaren en heel veel onopgeruimde troep. Al 
snel is te zien en horen dat Henk een man van weinig 
woorden is.
Anna blijkt geen Nederlands te spreken: zij herstelt snel 
en biedt Henk aan voor hem als poetsvrouw te werken. 
Binnen korte tijd ziet de woning er al heel anders uit. 
Henk betaalt Anna voor haar werk in huis.
Ondanks Henk's zuinigheid met woorden - de stugge 
boer ten top - en Anna's goedbedoelde, doch gebrekkig 
Nederlands, wordt er wel gecommuniceerd, soms meer 
dan woorden kunnen zeggen. Voor de toeschouwer 
heeft dit, door de herkenbaarheid, iets lachwekkends en 
ook dierbaars.
Dit verhaal van zwijgen, toenadering, aanpassing, 
wederzijds respect, geweld, bescherming en bloeiende 
genegenheid - ondanks de ruwe, grove kanten van het 
leven - wordt uitgebeeld als een soort lofzang aan het 
Groningse land, waarbij zowel de muziek als de 
onvergetelijke opnamen van het landschap een 
indrukwekkende rol spelen. Er wordt door beide 
hoofdrolspelers ongelofelijk goed gespeeld. 
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Voor het deelnemen aan een VB-kring of -club 
geldt maar één critirium: lid zijn van VB. 
De kringen bepalen verder zelf hun regels. 
Is een kring vol, zet dan jouw eigen kring op.

Discussiekring Rotterdam 
Activiteit 3 x pj discussiëren n.a.v. actueel 

onderwerp
contactpersoon Ank Breugem & Yvonne Koedam 

t (010) 418 4141
e ankger@hetnet.nl 

Culturele Club
Activiteit 4 x pj bezoeken van toneel, muziek, 

musea, steden
contactpersoon Welmoet Baan

             t (010) 452 7343
e welmoet.janaart@chello.nl 

Leeskring I Rotterdam
Activiteit 1 x pm boekbespreking
contactpersoon Reini Luijbrechts

t (010) 4134 055

Leeskring II Rotterdam
Activiteit 1 x pm boekbespreking 
contactpersoon Liesbeth Mac Lean

t (06) 2425 3187 
e elisabethmaclean@hotmail.com 

Opzij-Leeskring  Rotterdam
Activiteit 4 x pj bespreken blad Opzij
contactpersoon Guus Polak

t (010) 4525 485
e polak@kalop.demon.nl

Lunchcontact Den Haag
Activiteit 2e woensdag iedere maand 

praten/lunchen in De Ooievaar of 
                          bij een lid thuis
contactpersoon Nan Stoltenhof

t (070) 3555 220 
e stold034@planet.nl

Colofon
Dit RegioNieuws is een kwartaaluitgave van 
Vrouwenbelangen Zuid-Holland/Zeeland
redactie & vormgeving Artemis Westenberg
t 010-4423 807 / 06-2609 0009   
e vrouwenbelangenZH@gmail.com   

RegioNieuws per email ipv per post
Het bestuur zou graag zien, dat meer mensen hun 
goedkeuring geven om het RegioNieuws per e-mail te 
ontvangen. Dat scheelt veel werk en ook geld, wat we 
beter kunnen besteden aan bijeenkomsten. 
Stuur a.u.b. Artemis een e-mail om te laten weten, 
dat je het convocaat niet meer per post wilt ontvangen:

vrouwenbelangenZH@gmail.com 

verslag rondleiding Lalique tentoonstelling
verslag Thea Jeurgens
Een select gezelschap van vrouwenbelangsters bezocht 
de tentoonstelling van het werk van René Lalique 
(1860 – 1945) in het Haags Gemeentemuseum. Onze 
vrouwelijke gids vertelde ons uitgebreid over het leven 
van Lalique, over zijn juwelen en zijn glaswerk en zijn 
Nederlandse klanten. Voor liefhebbers van de Art 
Nouveau en Art Deco was dit een een verzameling 
voorwerpen om heel erg van te genieten. Grappig 
waren de foto's van rond 1920-30 waar men de 
voorwerpen, die nu tentoon-gesteld stonden in het 
museum, kon zien staan in huiskamers. Of lampen van 
Lalique die in Paleis Soestdijk hangen. Lalique 
vervaardigde machinaal hoogwaardige kunstobjecten 
met een luxe uitstraling. Franse Chique voor een 
betaalbare prijs. Moderne industriële luxe.

Na de rondleiding was er nog gelegenheid om de rest 
van het museum te zien, waaronder de Chanel 
tentoonstelling. Op die laatste trok de moderne 
uitvoering van het beroemde Chaneljasje in geel met 
zwart afgebiest onmiddellijk het oog. Beatrix droeg 
Chanel bij haar ondertrouw; in Chanel bevind je je dus 
in goed gezelschap.

TIP      De Dag van de Romantische Muziek
Grada van Beek-Donner Podium 
zondag 24 augustus 13:30-17:30 uur. 
Grada van Beek-Donner liet in 1940 haar geld achter 
om vrouwen van Rotterdam zelfstandigheid te geven. 
Door dit gebaar van compassie kunnen ieder jaar 
vrouwen in Rotterdam geholpen worden, bijvoorbeeld 
om hun studie af te maken. 
Onder de laatsten zijn muzikantes van Codarts, het 
Rotterdams conservatorium, waarvan 8 zich 
presenteren op het podium dat ter ere van Grada ieder 
jaar op De Dag van de Romantische Muziek in Het 
Park te Rotterdam wordt georganiseerd. 
Toegang gratis, meegebrachte etenswaren alleen te 
nuttigen op één van de grasvelden. 
www.dagvanderomantischemuziek.nl/nl/
____________________________________________ 
Bestuur VrouwenBelangen Z-Holland/Zeeland

Artemis Westenberg, voorzitter 
010-4423 807       marsgoddess@gmail.com 

Paula van der Knaap-Van der Ham, penningmeester
06-4297 4235       paula.vanderknaap@gmail.com 

Marja ten Berg, secretaris
010-437 2726       e.m.m.tenberg@wxs.nl 

Welmoet Baan, activiteitencommissaris
010-452 7343   welmoet.janaart@chello.nl 

NB Wie haar emailadres opgeeft bij het bestuur, krijgt  
voor elke bijeenkomst een zeer gedetailleerde route-
beschrijving (OV + auto) per email. 
Hiervoor is geen plaats in het regionieuws
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