
Beste lezer, 
Het Vrouwennetwerk Leiden wil 3x per jaar een nieuwsbrief uitgeven. In de 
nieuwsbrief vind je uiteraard nieuws over de activiteiten van het netwerk. 
Daarnaast willen we nieuws en informatie van aangesloten organisaties en 
individuele leden plaatsen. Dus, heb je wat te melden, nieuws, een activiteit of 
iets anders waarvan je het leuk of belangrijk vindt dat het meer onder de 
aandacht wordt gebracht? Mail het naar info@vrouwennetwerkleiden.nl.  

De redactie beoordeelt of jouw bericht past in de nieuwsbrief.  

Hartelijke groet, 
Het bestuur 

2021 De Leidse Vrouwendag gaat online 
Er gaat natuurlijk niets boven een echt feest, waar je mensen ontmoet, samen 
gezellig lekker eet, drinkt en samen bent. Maar dat kan nu niet, corona 
ontneemt ons veel leuke, gezellige dingen, maar we maken er wel wat moois 
van! 

Het thema Vrouwen en Kunst schuiven we door naar volgend jaar, er zijn al 
zoveel contacten gelegd, dat we daar een prachtig programma mee kunnen 

maken! Kijk op onze website voor 
het programma.  
Gelukkig kunnen we online ook bij 
elkaar komen. Met de huidige 
techniek is dat echt heel simpel. 
Appeltje, eitje voor iedereen met 
een smartphone, tablet of computer. 

Opgeven kan door uiterlijk 
donderdag 4 maart een mail te 
sturen naar: 
info@vrouwennetwerkleiden.nl. 
Als je je opgeeft, krijg je een in het 
weekend de link toegestuurd, 
waarmee je de bijeenkomst kunt 
bijwonen.  
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Heb je wat te 
melden?? Gebruik 

deze nieuwsbrief om 
het onder de aandacht 

te brengen! 

Online 
samenkomen is 
echt veel leuker 
en makkelijker 
dan je denkt! 
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De eerste keer……. 
Sleutelvrouwen zoomen: Een succes! 

Het bestuur zat in spanning: zouden er 
wel vrouwen meedoen? Zou niet alleen 
het bestuur om 18.30 uur klaar zitten? 
Gelukkig viel het reuze mee, in totaal 
waren we met 19! En het was een goede 
bijeenkomst met uitleg over het 
programma van de Leidse viering van 
Vrouwendag op zondag 7 maart 2021, 

met voorproefjes waar we nieuwsgierig door werden. 

Na het welkom door Hanneke en een voorstelrondje vertelde Marianne 
Reijnhoudt hoe het programma tot stand is gekomen. De ideeën die er waren 
over een digitale bijeenkomst met op locaties kleine fysieke bijeenkomsten 
met leuke workshops, moesten we uiteindelijk opgeven. Toen hebben we de 
knoop doorgehakt en besloten alleen online te gaan. Het zal een programma 
van een uur worden, met een paar interessante en leuke onderwerpen. We 
hebben een bedrijf, Beeldr, gevraagd voor professionele ondersteuning, zodat 
alles vlekkeloos verloopt.  

Mieneke te Hennepe van Rijksmuseum Boerhaave zal 
vertellen over Maria Sybylla Merian. Zij was een 
vrouwelijke ontdekkingsreizigster, die in 1799 met haar 
dochter naar Suriname reisde en daar de binnenlanden 
in trok. Zij maakte schitterende tekeningen van de flora 
en de fauna die ze zag. In 2018 is er een vlinder naar 
haar genoemd: de Catastica Sibyllae. Wil je meer over 
haar weten? Kijk op: https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_Sibylla_Merian   

Beeldend kunstenares Theolieke Smit gaat over haar installatie ‘Onbekende 
Heldinnen’ vertellen. Tijdens de Sleutelvrouwenbijeenkomst lichtte ze toe hoe 

dit werk tot stand is gekomen en nog 
steeds groeit. Theolieke werd geraakt door 
de anonieme vrouwen, die vaak in 
erbarmelijke omstandigheden het beste 
ervan maken. Ze verzamelde uit de media 
foto’s van vrouwen, naamloos, kwetsbaar, 
als vluchteling, in oorlogssituaties en 
andere ellendige omstandigheden. 

Onbekende heldinnen zijn het voor haar. Ze maakt medailles, andere 
kunstvoorwerpen en een gedicht over deze vrouwen. Dit gedicht is vertaald in 
9 talen en wordt in 9 talen voorgelezen. Het is een installatie die nooit af zal 
zijn, want telkens ziet Theolieke weer nieuwe Onbekende Heldinnen. Meer 
over Theolieke? Kijk op Theoliekesmit.nl of kunstproef.info. 

Op 7 maart treden als intermezzo’s een Surinaamse en een Marokkaanse 
zangeres op en wordt een Arabisch gedicht over sterke vrouwen voorgelezen. 

  

25 januari 18.30 uur 
was het zo ver: de 1e 
zoombijeenkomst van 
de Sleutelvrouwen 

Stoer en uniek in 
1799: Maria Sybilla 
Merian, kunstenares 
en 
ontdekkingsreiziger 

Eerbetoon aan 
anonieme, sterke 
vrouwen! 
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Hoe is Internationale Vrouwendag ontstaan? 
Internationale Vrouwendag, jaarlijks op 8 maart, is een dag waar 
strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld 
aandacht krijgt en gevierd wordt, meestal aan de hand van een specifiek 
thema. De dag werd voor het eerst gevierd in 1911, in Duitsland, Oostenrijk, 
Denemarken, Zwitserland en de Verenigde Staten. In Nederland was de eerste 
viering in 1912, op 12 mei. Er was toen nog geen vaste datum. 

Hoe ontstond Internationale Vrouwendag? 
Op 8 maart 1908 vond in New York voor de eerste keer een staking door 

vrouwen plaats. De staking was gericht tegen de 
slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie 
en is beroemd geworden door onder meer de poëtisch 
verwoorde eis van de vrouwen: "brood en rozen". De 
staking was het prille begin van de strijd voor de 
vrouwenemancipatie en tegen de ongelijkheid.  
In 1917 werd op 8 maart opnieuw gestaakt door 
vrouwen vanwege de slechte arbeidsomstandigheden 
in de textielindustrie, nu in het Russische Sint-
Petersburg.  

 
De viering leefde op door de tweede feministische golf  
Sinds de jaren 60 van de vorige eeuw wordt de Internationale Vrouwendag 
weer volop gevierd, meestal met demonstraties, bijeenkomsten en 
conferenties. Vrouwen uit alle landen, gezindten en politieke stromingen 
nemen deel. In 1978 werd de Internationale Vrouwendag door de Verenigde 
Naties erkend.  
 
Internationale Vrouwendag zet vrouwenthema’s 
op de kaart 
In Nederland viert een grote verscheidenheid aan 
vrouwengroepen en vrouwenorganisaties 8 maart op 
veel verschillende manieren. Het doel is aandacht te 
vragen voor thema's zoals economische 
zelfstandigheid, empowerment, seksueel geweld, zorg 
en arbeid, discriminatie en racisme. 

De rol van Stichting Vrouwennetwerk Leiden e.o. 
Het Vrouwennetwerk Leiden organiseert al zo’n 8 jaar de viering van de 
Internationale Vrouwendag in Leiden. Deze stichting heeft als doel de 
onderlinge contacten tussen vrouwen te bevorderen, de krachten van vrouwen 
te bundelen, de belangen van vrouwen te behartigen en persoonlijke talenten, 
verantwoordelijkheid en inzet van vrouwen te ontwikkelen. Het vieren van 
deze dag past uitstekend in de doelstellingen van de stichting. 

  

Brood en Rozen: De 
start van de strijd 
voor gelijke rechten 
voor vrouwen en 
mannen 

Vrouwennetwerk 
Leiden e.o. 
organiseert op 
verzoek van de 
gemeente de Leidse 
Vrouwendag  
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Orange the world 
Leidse vrouwenorganisaties bieden B&W petitie aan  

De jaarlijkse Orange-the-World-campagne krijgt steeds meer bekendheid. 
Geweld tegen vrouwen en meisjes moet stoppen. In Nederland komt geweld 
thuis veel meer voor dan de meeste Nederlanders denken. Iedere 6 minuten 
rijdt de politie uit naar een melding.  

Deze meldingen zijn maar een deel, want veel huiselijk geweld wordt niet 
gemeld, hoogstens buren weten ervan. Door een goede begeleiding van daders 
kan huiselijk geweld vaak gestopt worden. Geweld als communicatiemiddel is 
vaak een gewoonte, als kind al thuis aangeleerd omdat geweld daar ook een 
gewoonte was. En gewoontes kan je afleren! 

Een aantal Leidse vrouwenorganisaties, Amnesty International Leiden en UN 
Women Nederland hebben samen een petitie opgesteld. In deze petitie wordt 
het gemeentebestuur van Leiden opgeroepen daders van huiselijk geweld te 
verplichten tot een aantal activiteiten tijdens een huisverbod. Alleen dan 
komen daders tot het besef dat ze moeten en kunnen veranderen en krijgen ze 
daar ook handvatten voor. De gemeente Rotterdam hanteert deze aanpak al 
enige tijd met hoopgevende resultaten. 

De petitie is op 10 december aangeboden aan burgemeester Lenferink. Een 
passende dag, want 10 december is ook de Dag van de Rechten van de Mens. 
Dergelijke petities zijn in veel gemeentes aangeboden aan het bestuur. Op de 
Website van het Vrouwennetwerk Leiden vind je de tekst van de petitie 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Vrouwennetwerk Leiden e.o. 
Redactie: Marieke Rijke  
Eindredactie: bestuur Vrouwennetwerk Leiden  
Kopij sturen naar: Info@vrouwennetwerkleiden.nl 
 

 

Geweld als 
communicatiemiddel 
is vaak een gewoonte. 
En gewoontes kan je 
afleren! 

De Gemeente Leiden 
moet meer doen tegen 
huiselijk geweld. 


