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Rondzendbrief  september-oktober 2022  
 
 
Beste vrouwen,  
 
Hierbij de agenda voor september en oktober. De koffieochtend en de eetgroep gaan gewoon door.  
Begin november is er weer een Algemene Ledenvergadering gepland, nu vast aangekondigd.  
 
Vrouwelijke beeldende kunstenaars  
De laatste tijd is er veel aandacht voor vrouwelijke kunstenaars, de ’vergeten vrouwelijke kunstenaars’, 
zowel in de geschiedenis als nu, terwijl ze toch veel opmerkelijke en ook vernieuwende kunst hebben 
gemaakt. Even een beknopte opsomming van de laatste tijd:  
- ruim 100 vrouwen die bepalend zijn op het gebied van design vanaf 1900 met de titel ‘Here We Are’ in de 
Kunsthal in Rotterdam tot 30 oktober.  
- Fré Cohen (1903 – 1943), nog tot 30 oktober is haar overzichtstentoonstelling te zien in het Schip.  
Fré Cohen was een succesvolle en beeldbepalende vrouw in de mannenwereld van het grafisch ontwerp. Zij 
is van groot belang geweest voor de Amsterdamse School. In haar werk worden zowel de vormtaal als de 
idealen van de Amsterdamse School duidelijk verwoord.  
- Frida Kahlo (1907 – 1954), na de opmerkelijke exposities in Amstelveen en Drente van de Mexicaanse 
kunstenares nu ook een serie op de tv op dinsdag om 20.30 op NPO 2 met de titel: Krabbé zoekt Kahlo, 
vanaf 30 augustus. Eindelijk besteed Krabbé aandacht aan een vrouw, het werd tijd.  
- Negen sculpturen van Barbara Hepworth (1903 – 1975) in de tuin van het Rijksmuseum t/m 23 oktober.  
 
Zelfs in het Rijksmuseum is er een initiatief om meer aandacht aan vrouwen te besteden met de vraag:  
Welke rol hebben vrouwen gespeeld in de Nederlandse geschiedenis en hoe uit zich dit in de 
Rijksmuseumcollectie? Dit is de overkoepelende hoofdvraag van dit onderzoeksprogramma en de 
gerelateerde acties. Het project vindt plaats in de periode 2021 tot 2024.  
Het ‘Vrouwen van het Rijksmuseum’ Fonds werd 8 maart 2022 opgericht nadat ze enkele genereuze 
schenkingen ter waarde van 300.000 euro heeft ontvangen om dit grootschalige onderzoek mogelijk te 
maken.  
 
 
 

                         R O N D B R I E F      September – Oktober   2022  
 
Do 22 sept  Koffie ochtend  10.30 tot 12.00 uur  Carrousel - Weteringcircuit  
 
Di 4 okt Werkgroep Wonen 11.00 tot 13.30 uur d’Oude Stadt, Kerkstraat 123 
 
Di 4 okt Eetgroep  vanaf 6.00 uur  Café Bern, Nieuwmarkt 9 
 
Do 13 okt Feminismegroep 14.00 tot 17.00 uur Bij Annet, nieuwe vrouwen welkom.  
 
Za 22 okt Koffie ochtend  10.30 tot 12.00 uur Carrousel – Weteringcircuit  
 
Ma 7 nov Algemene Leden Verg 14.00 tot 16.30 uur d’Oude Stadt, Kerkstraat 123 

https://www.kunsthal.nl/nl/plan-je-bezoek/tentoonstellingen/hereweare/
https://www.hetschip.nl/bezoekers/activiteiten/expositie-fre-cohen
https://www.trouw.nl/cultuur-media/jeroen-krabbe-gaat-op-zoek-naar-frida-kahlo-ze-was-een-rebelse-meid-maar-ook-eenzaam~bec0493e/
https://www.rijksmuseum.nl/nl/zien-en-doen/tentoonstellingen/barbara-hepworth
https://www.rijksmuseum.nl/nl/pers/persberichten/rijksmuseum-ontvangt-genereuze-schenkingen-voor-onderzoek-vrouwen-in-de-collectie

