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Rondzendbrief  maart 2023  –  activiteiten 8 maart 
 
Woensdag is het alweer 8 maart. In de laatste Opzij staat er niets over, heel opvallend.  
Ook verder is het stil. Gelukkig toch nog wel hier en daar enkele activiteiten.  
 
Zoals de jaarlijkse Women March van de Dam naar het Museumplein, dit jaar op 5 maart vanaf 13.00 uur.  
De naam is gewijzigd in Feminist March. Als reden voor deze naamswijziging wordt gegeven: feminisme is 
niet alleen voor vrouwen, maar voor iedereen die onderdeel uitmaakt van een gemarginaliseerde groep of 
zich onderdeel voelt van ons collectief.  
 
Ook de Nederlandse VrouwenRaad loopt mee, zie volgende pagina waar er verzameld wordt. 
In 1912 werd in Nederland voor het eerst Vrouwendag gevierd. In die tijd was dat nog op 12 mei. Op de 
website van Atria staan een aantal activiteiten en actiepunten door de tijd heen met foto’s en affiches.  
Ook bij Atria een overzicht van wat er in Nederland te doen is.  
  

 
 
 

                         R O N D B R I E F      Maart   2023   
 
Zo 5 mrt Feminist March  13.00 tot einde  van Dam tot Museumplein 
 
Ma 6 maart Werkgroep Wonen 14.00 tot 16.00 uur d’Oude Stadt, Kerkstraat 123   

      
  Wo 8 mrt Internationale Vrouwendag   Door hele stad, buurthuizen 

 
Do 9 mrt Lunchgroep  vanaf 13.00 uur  Pasta Pasta, Ferdinand Bolstraat 67  
 
Wo 15 mrt  Provinciale Staten- en Waterschaps verkiezingen  Stembureaus  
 
Wo 22 mrt Koffie ochtend  10.30 tot 12.00 uur Carrousel – Weteringcircuit  
 

 



 
 
 
 
Uitnodiging van de Nederlandse VrouwenRaad om zondag 5 maart mee te lopen met Feminist March 
 
-------- Doorgestuurd bericht --------  
Onderwerp:   Loop met NVR mee in de Feminist March op 5 maart , Amsterdam 

Datum:   Sat, 25 Feb 2023 11:40:03 +0100 
Van:   mminis <mminis@xs4all.nl> 
Aan:   marnieuw@dds.nl 

 
 
Beste Marjan en team,  
 
Op zondagmiddag 5 maart a.s. is er weer de Women's March in A'dam, op de Dam. 

Afgelopen jaar waren we als NVR voor het eerst erbij aanwezig met het nieuwe 

spandoek. Een laagdrempelige manier ook om NVR-leden te ontmoeten en samen de 

NVR uit te dragen. 

 

Dit jaar is de March inclusiever en daarom heet het nu: Feminist March. Loop je 

met ons mee? Nb. Je kunt ervoor kiezen slechts een deel van de route mee te 

lopen. 

 

VERZAMELPUNT/AFSPREEKPUNT: bij de NVR voorzitter Astrid van Heumen in A'dam 

centrum vlakbij de Dam voor koffie/thee. We gaan van daaruit gezamenlijk naar de 

Dam waar het event start. Het adres volgt bij aanmelding.  

TIJDSTIP: 13.15 uur.  

 

MEEDOEN? aanmelden via: info@de-nvr.nl  & een cc aan: mminis@xs4all.nl met 

vermelding van naam en organisatie. Introducees (m/v), kinderen en 

vriend(inn)en, zussen en broers zijn van harte welkom! 

 

Al met al een mooie opmaat naar de viering van de internationale vrouwendag.  

 

Tot 5 maart! 

 

Met vriendelijk groet, 

Marion Minis, Christine Nanlohy, Kristine Evertz namens het NVR team 
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Congres (on) Veilig in de Politiek, 5 november 2022,  

Georganiseerd door Stem Op Een Vrouw  
 

Uit het verslag: Op zaterdag 5 november organiseerde ‘Stem op een Vrouw’ het congres (on)Veilig in 
de Politiek. Zo'n honderd politici, partijbestuurders en experts kwamen bijeen in Pakhuis de Zwijger 
te Amsterdam om te leren over (on)veiligheid in de politiek, ervaringen uit te wisselen en om 
concrete afspraken te maken over samenwerken aan een veilige politieke werkomgeving. Aan het 
woord kwamen o.a. experts als dr. Liza Mügge, sleutelpersonen zoals Regeringscommissarissen 
Mariëtte Hamer en Rabin Baldewsingh en verschillende (ervarings)deskundige politici.  
 
De belangrijkste uitkomst? Zeven landelijke politieke partijen hebben zich gecommitteerd om deel 
uit te maken van een werkgroep die Stem op een Vrouw in het leven roept. Deze werkgroep gaat 
(tenminste) de komende twee jaar aan de slag om concrete verandering te bewerkstellen in de 
politieke cultuur en werkwijze van partijen. De deelnemende politieke partijen en 
vrouwennetwerken zijn: ChristenUnie, D66, DENK, FemNet, Groenlinks, Liberaal Vrouwen Netwerk, 

PvdA, Rooie Vrouwen en Volt. We zijn enorm trots op deze uitkomst. Het is uniek dat partijen op 
deze manier samenwerken en voor het eerst dat dit op zo'n wijze gebeurt op dit onderwerp.  
 
En verder  
Stem op een Vrouw zorgt structureel voor meer vrouwen die 
gekozen worden in de politiek. Maar op dit moment is die 
politiek voor velen van hen geen veilige werkomgeving; zo’n 
80-95 procent van de vrouwelijke politici krijgt op enig 
moment in hun carrière te maken met een vorm van geweld. 
Politieke partijen werken veelal individueel aan dit 
probleem, in plaats van dat zij samenwerken aan een minder 
onveilige cultuur. Daarom organiseerde Stem op een Vrouw 
het congres ‘(on)Veilig in de Politiek’. Op deze dag kwamen 
politici, partijbestuurders en experts bijeen om over het 
onderwerp te leren en ervaringen uit te wisselen, en om te 
komen tot concrete actie. Daarvoor heeft Stem op een 
Vrouw in de aanloop naar het congres een Actieplan 
opgesteld, dat gedurende dit congres besproken werd.  

“Elk jaar krijgen wij meer vrouwen in de politiek,” vertelt 
Devika Partiman, voorzitter van Stem op een Vrouw, “Maar 
te vaak horen we van diezelfde vragen dat zij in vervelende 
situaties terecht komen. We werken veel met jonge vrouwen 
en vrouwen van kleur; kunnen we deze vrouwen helpen, 

wetende hoe onveilig het werk kan zijn? Het is tijd dat we opstaan tegen die onveiligheid.”  

Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld Mariëtte Hamer 
wordt op het podium uitgenodigd. In een persoonlijke en bezielende speech deelt zij dat onveiligheid 
in de politiek een groot en structureel probleem is: “Vrouwelijke politici krijgen veel meer rotzooi en 
haat naar hun hoofd geslingerd dan mannen. Een giftige mix van seksistische en denigrerende 
opmerkingen, waardoor vrouwen soms afhaken”, aldus Hamer. “Eén op de twee vrouwen krijgt in 
haar leven te maken met een vorm van grensoverschrijdend gedrag. Dit zijn geen incidenten, het zit 
diep ingebakken in onze patriarchale samenleving.” Ze doet aan het eind van haar verhaal ook een 
handreiking: graag is ze betrokken bij vervolgstappen en wil ze bijdragen aan de politieke sector 
veiliger maken.  
 
“Geweld tegen vrouwen in de politiek raakt de democratie en daarmee ons allemaal, het is niet 
normaal en we moeten nu actie ondernemen.”, aldus dr. Liza Mügge, Universitair Hoofddocent 
Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, een van Nederlands meest vooraanstaande 
politicologen op het vlak van gender en politiek.  

https://stemopeenvrouw.com/verslag-congres-onveilig-in-de-politiek/?utm_source=Stem+op+een+Vrouw&utm_campaign=dde84482d8-EMAIL_CAMPAIGN_2017_03_02_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8bb8a18bf2-dde84482d8-15776429

