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NVR #zijmaakthetverschil 
 
Het Netwerk Katholieke Vrouwen wil deze 
zomer bijdragen aan het  project 'Zij 
maakt het verschil. Van crisis naar 
verandering' van de NVR.  Op 8 juli 
namen we deel aan de digitale Femtalk 
van de NVR over 'de urgentie van een 
goede werk/zorg verdeling'. 
Op 16 juli organiseren we zelf een 
ontmoeting in Nijmegen voor vrouwen 
die mee willen denken. De NVR zoekt ook 
vrouwen om over dit onderwerp te 
interviewen. Wilt u zelf meedoen of weet 
u iemand, meld je aan.  We werken met 
deze vragen.  
 
Op 7 september is de presentatie van het 
project op Prinsessendag in Den Haag.  
 

Doet u mee?  
Vraag gerust wat u kunt 
doen: info@unkv.online  
 
 
 

 

 

Belangrijke data  

 

Zo 19 jul Stuur uiterlijk uw reactie op   
              #zijmaakthetverschil in   

Ma 7 sep  Prinsessendag NVR  
Vr 19 feb  Ontmoetingsbijeenkomst  

juni 2021  Andante Dagen te Riga, Letland  

 
 

 

 
 
Luistertip   

Holkje van der Veer was zaterdagavond 4 juli op 
radio 5 om te vertellen over haar leven en 

keuzes. Van der Veer was in juni ook op radio 2 

over het heilzame onderwerp ‘niksen’. Beide 
items zijn via de link terug te luisteren.  
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Bij dit nummer 
 

Beste mensen, 
 

Vlak voor de zomer toch nog een extra bericht van ons. We willen 
jullie alvast wijzen op dat we proberen op 19 februari 2021 een 

ontmoetingsbijeenkomst te organiseren.  En we willen bijdragen 

aan het project van de Nederlandse Vrouwenraad 
#zijmaakthetverschil. Je kunt zelf ook meedoen!  

 
Ook nog aandacht voor katholieke vrouwen in de politiek. Marga 

Klompé is toegevoegd aan de canon van de Nederlandse 

geschiedenis. Sigrid Kaag kandideerde zichzelf als lijsttrekker voor 
D66 en premierskandidaat. Ze reageerde op ons verzoek om een 

kort interview.  
 

Wij wensen u fijne zomer,  
 

Carin Hereijgers 
Ambtelijk secretaris   

https://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?alineaID=1516
https://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?alineaID=1516
https://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?alineaID=1516
https://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?alineaID=1517
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdav_EhvC79q6kJP3IIELU6-QvoH3vp1AZ3i2TMgfylpa5LMQ/viewform
https://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=3821
mailto:info@unkv.online
https://www.nporadio1.nl/dit-is-de-dag/onderwerpen/59135-2020-05-24-corona-slaat-hard-toe-in-nederlandse-klooster
https://www.nporadio1.nl/dit-is-de-dag/onderwerpen/59135-2020-05-24-corona-slaat-hard-toe-in-nederlandse-klooster
https://www.nporadio1.nl/dit-is-de-dag/onderwerpen/59135-2020-05-24-corona-slaat-hard-toe-in-nederlandse-klooster
https://www.nporadio2.nl/thankgoditssunday/gemist/video/18507/2020-06-21-zuster-holkje-over-de-kracht-van-niksen
https://www.nporadio2.nl/thankgoditssunday/gemist/video/18507/2020-06-21-zuster-holkje-over-de-kracht-van-niksen
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Interview met Sigrid Kaag  
 
Onlangs stelde Sigrid Kaag zich kandidaat 
voor het lijsttrekkerschap van D66. Daarbij 
vermeldde ze ook dat ze graag premier wil 
worden en … dat ze dit doet met onder 
andere een katholieke inspiratie.  Wij waren 
benieuwd naar wat die behelsde en hebben 
een klein interview met haar kunnen maken.   

 
Welke inspiratie geeft het katholieke 
geloof u in de vele werkzaamheden die u 
gedaan hebt en nog doet?  
  

‘Blijheid, hoop, en vertrouwen.’  
  
Welke inspiratie geeft het in het leven in 
het algemeen?  
  

‘Optimisme. Mijn geloof is voor mij 
een baken en een rustpunt. In 
moeilijke tijden, van twijfel en 
angst, of persoonlijke tegenslag, 
kun je erop terugvallen als al het 
andere tekortschiet. In eenzaam-
heid kan het geloof ook rust geven. 
Een punt van rust om de waan de 
dag te kunnen plaatsen en te 
relativeren.’ 

  
D66 is niet de eerste partij om katholieke 
mensen te vinden. Waarom voelt u zich 
toch goed thuis daar?  
  

‘Om de openheid, de tolerantie, het 
respect voor elkaar, en de volledige 
acceptatie van eenieder. Dat zijn 
kernwaarden voor mij. En dat haal 
ik ook mijn katholiekzijn. Ik zie 
trouwens ook wel een verband 
tussen het katholicisme en D66. 
Van Hans van Mierlo tot Rob 
Jetten: D66 is een partij van 
katholieken.’  

 

 
Wat hebt u, denkt u, nodig van ons, 
verwante geesten, om de agenda van 
luisteren en overtuigen en leiden, goed 
mogelijk te maken? 
  

‘Wat ik nodig heb is dat jullie hier 
veel aandacht aan besteden. Bij elk 
thema benoemen hoe je door te 
luisteren naar de mening en 
gevoelens van een ander elkaar 
beter kunt horen, en daardoor een 
voller begrip ontwikkelt voor het 
handelen van de ander. Dat zal 
leiden tot werkelijke dialoog. Ieder 
medium, iedere krant, iedere 
televisieprogramma en iedere 
politicus kan daaraan bijdragen. Zo 
zetten we een stap weg van de 
angst en een stap richting de 
verbinding.’  
 
Meer weten over Sigrid Kaag: zie 
ook naar haar Preek van de Leek.   
 

 
Naast Sigrid Kaag was ook Mona Keijzer 
een lijststrekkerskandidate met katholieke 
inspiratie. We hebben haar ook benaderd 
voor een interview.  
 

 

https://d66.nl/mensen/sigrid-kaag/
https://www.youtube.com/watch?v=qseXC9N3NjI
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Van crisis naar 
verandering:  
Zij maakt het verschil!  
 
In de Nederlandse Vrouwenraad 
NVR is de afgelopen maanden veel 
helder gemaakt over de inzet van vrouwen in de samenleving en de glasheldere waarde 
van vrouwelijke professionals tijdens deze corona-crisis.  
 
Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in vitale beroepen zoals zorg, onderwijs en 
schoonmaak. De werk/zorg verdeling is actueler dan ooit – en de ongelijkheid hierin 
groot.  Tegelijkertijd zijn er veel zorgen over toename van huiselijk geweld en vrouwen 
die financieel extra hard geraakt worden. De COVID-19-crisis doet een enorm beroep op 
vrouwen op diverse fronten. 
 
Hoe gaan we van crisis naar verandering?  
In aanloop naar Prinsessendag start de NVR de campagne #Zijmaakthetverschil om de 
stem van de Nederlandse vrouw te versterken. In deze campagne verzamelen we de 
stem en visie over de kracht van vrouwen, die deze crisis laat zien, met daarbij de 
vraag: hoe gaan we van crisis naar verandering? Hoe verankeren we de waardering 
voor vitale beroepen en houden de urgentie voor een goede werk/zorgverdeling vast? 
Hoe vergroten we vrouwelijke perspectieven in besluitvorming? Wat moet er gebeuren 
om een nieuw normaal te realiseren mét gendergelijkheid? 
De VNVA (vereniging van Nederlandse vrouwelijke artsen) schreef er dit artikel over, 
gepubliceerd in het digitale quarantainenummer van OPZIJ) 
 
Luid onze stem laten horen aan politiek Den Haag 
Deze campagne is een samenwerking van de NVR, Vrouwen van Nu en de Young 
Feminist Ambassadors. De resultaten van de campagne presenteren we op 7 september 
aan politiek Den Haag op de 11e editie van Prinsessendag. Om de stem van de 
Nederlandse vrouw aan politiek Den Haag luid te laten horen. Laten we kansen 
omzetten in een nieuwe realiteit. 
 
Wij willen deze zomer bijdragen aan dit project. Op 8 juli namen we deel aan de digitale 
Femtalk van de NVR over 'de urgentie van een goede werk/zorg verdeling'.  Op 16 juli 
organiseren we zelf een ontmoeting in Nijmegen voor vrouwen die mee willen denken. 
De NVR zoekt ook vrouwen om over dit onderwerp te interviewen. Wil je zelf meedoen 
of weet je iemand, meld je aan.  
 

We werken met deze vragen.  
Vul ze in en stuur ze op voor 19 juli. 

 
Op 7 september is de presentatie van het project op Prinsesendag in Den Haag.  
 

Doet u mee?  
 

https://www.vnva.nl/nieuws/algemeen/geen-klaproos/
https://www.opzij.nl/product/het-digitale-quarantainenummer-van-opzij-132-paginas-en-twee-weken-onbeperkt-toegang-tot-meer-dan-700-films/
https://vrouwenvannu.nl/landelijk/campagne-zij-maakt-het-verschil
https://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=4030&alineaID=1517
https://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=4030&alineaID=1517
https://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?alineaID=1517
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdav_EhvC79q6kJP3IIELU6-QvoH3vp1AZ3i2TMgfylpa5LMQ/viewform?usp=send_form
https://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=3821
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Marga Klompé in de canon van de 
geschiedenis   
 
Marga Klompé is onlangs opgenomen in de 
canon van de Nederlandse geschiedenis. Ze 
was de eerste vrouw die de eretitel Minister 
van Staat kreeg. Bij de inhuldiging van 
koningin Beatrix op 30 april 1980 droeg 
Klompé  de Grondwet waarop de vorstin de 
eed aflegde. 
 
De Algemene bijstandswet, die Nederlanders 
levensonderhoud garandeert, is van haar 
hand. Daarom wordt Klompé ook wel ‘Moeder 
van altijd durende bijstand’ genoemd.  
 
Tijdens de 2e Wereldoorlog was Klompé  actief 
in het verzet, onder meer als koerierster. In 
de meidagen van 1940 hielp zij bij de verple-
ging van gewonden bij de Grebbeberg.  
Tijdens de verzetsactiviteiten leerde ze Willem 
Drees kennen, de latere premier van Neder-
land. Na de oorlog heeft ze zich ingezet voor 
de wederopbouw van Nederland. Voor haar 
was het een vanzelfsprekende zaak dat een 
vrouw in beginsel even geschikt was als een 
man voor welke functie dan ook. Dit was voor 
haar een motivatie om ook met politiek bezig 
te zijn. 
 
Klompé was een diepgelovige, katholieke 
vrouw. Ze was lid van de Katholieke Volks 
Partij (KVP); de partij die later opging in het 
huidige CDA. Vanaf 1948 was ze voor de KVP 
lid van Tweede Kamer van het Nederlands 
Parlement. In 1956 werd zij de eerste 
vrouwelijke minister in Nederland. Van 1956 
tot 1963 was ze Minister van Maatschappelijk 
Werk en van 1966 tot 1971 Minister van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.  
 
In 1947 kreeg zij op advies van de Nederland-
se vrouwenorganisaties een plaats in de  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nederlandse delegatie naar de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties. Na deze 
ervaring kreeg ze in de fractie de portefeuille 
van buitenlandwoordvoerster toebedeeld. 
Vanuit die functie zou ze tussen 1949 en 1956 
deel uitmaken van de Raadgevende 
Vergadering van de Raad van Europa en 
tussen 1952 en 1956 van het parlement van 
de EGKS.  
 
Na haar pensioen ging ze onderdeel uitmaken 
van de pauselijke commissie Justitia et Pax. Ze 
zou zich niet meer bemoeien met de Haagse 
politiek. Ze overleed in oktober 1986; op haar 
begrafenis mocht van haar niet over haar 
persoon worden gesproken. 
 
In 1991 presenteerde de delegatie van de 
UNKV haar als onze eigen  ‘profetes’ tijdens 
de Algemene Assemblee van de Wereldunie 
van Katholieke vrouwenorganisaties 
(WUCWO) in Guadelajara, Mexico.   
 
 

   

Per 25 mei 2018 geldt de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In het kader van deze 

wetgeving willen wij u op het volgende attenderen. U heeft zich aangemeld voor onze nieuwsbrief. De 
aanmeldgegevens worden alleen gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en voor uitnodigingen voor 

bijeenkomsten van het Netwerk Katholieke Vrouwen. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. 
Als u de activiteiten van Netwerk Katholieke Vrouwen wilt ondersteunen en ook in het vervolg 

de Nieuwsbrief ontvangen, dan kunt u donateur worden (vanaf  € 15 p.j.). Informatie vindt u op 

www.unkv.online/aanmelden 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/VN_vrouwenvertegenwoordiger
https://nl.wikipedia.org/wiki/VN_vrouwenvertegenwoordiger
https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_Vergadering_van_de_Verenigde_Naties
https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_Vergadering_van_de_Verenigde_Naties
https://nl.wikipedia.org/wiki/Raadgevende_Vergadering_van_de_Raad_van_Europa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Raadgevende_Vergadering_van_de_Raad_van_Europa
https://nl.wikipedia.org/wiki/EGKS
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Justitia_et_Pax&action=edit&redlink=1

