Stichting 1001-Vrouwen: Jaarverslag 2016
Inleiding
In 2016 lag het accent voor het projectteam DVN/ 1001-Vrouwen op vier zaken: de uitgave van het
WO2-boekje, de organisatie van expert meetings, de crowdfunding en – vooral – de productie van
lemmata . Er vonden enkele wisselingen plaats in de personele bezetting/interne werkverdeling van
het team.

Projectteam in 2016
Het projectteam onder leiding Els Kloek bestond uit twee redacteuren, te weten Maarten Hell en
Vera Sýkora (tot mei 2016). Daarnaast werkt Fernie Maas als coördinator en Maria Schouten als
projectassistente. Vrijwilliger Vera Weterings verzorgt de communicatie en crowdfunding.

Bestuur in 2016
Het bestuur bestaande uit Marieke Bemelman (voorzitter), Louise van der Kaaden (penningmeester),
Anita de Casparis, Just Enschedé, Wim Hupperetz en Esther Scholten kwam in 2016 drie keer bijeen:
op donderdag 21 april, op maandag 29 aug en op woensdag 16 november.

Comité van Aanbeveling
Het Comité van Aanbeveling bestaat uit prominente personen op maatschappelijke sleutelposities.
Het comité telde in 2016 26 personen.

Redactieraad
De redactieraad kwam bijeen op dinsdag 22 september. De samenstelling van de redactieraad bleef
in 2016 ongewijzigd (te weten Mieke Aerts (UvA), Carla van Baalen (RU) en Marjan Schwegman (em.
NIOD/UU)) (Zie verslaglegging voor aanwezigen en verloop).

Expertmeetings: Kerk en Godsdienst, Beeldende Kunst,
Om de groslijst te structureren en de productie van lemmata te plannen, worden rondom een aantal
rubrieken expertmeetings georganiseerd. In 2016 hebben verschillende deskundigen zich over de
rubriek Kerk en Godsdienst (woensdag 13 april, met medewerking van de Graalbeweging) en
Beeldende Kunst (woensdag 12 oktober). Zie verslaglegging voor aanwezigen en verloop van overleg.
Over de rubrieken en onderwerpen klassieke muziek en ballet, sport, en koloniën heeft bilateraal
overleg plaatsgevonden.

Auteursborrel
Op 2 juni organiseerde het team een borrel voor
auteurs. Circa zestig van de 240 auteurs (alleen die
van ‘1001 vrouwen in de 20ste eeuw’) waren
present.

Productie van lemmata
De teller gepubliceerde lemmata stond begin 2016
op 577 (31-12-2015). Op 31-12-2016 stond hij op
821. Daarmee verliep de productie van lemmata in
2016 voorspoedig: 249. Dat is ruim 20 per
kalendermaand.

Crowdfunding
Belangstellenden kunnen een vrouw adopteren via de website www.1001-vrouwen.nl. Aan het eind
van 2016 stond de teller op ruim 25.000. Gedurende het jaar is gewerkt aan het uitzetten en
onderhouden van contacten met potentiële crowdfunders: organisaties en instituten die mogelijk
grotere bedragen willen doneren (w.o. Soroptimisten, G.Ph.Verhagenstichting, Stichting Fonds A.H.
Martens van Sevenhoven, Talent naar de Top). Dankzij een actie van vrienden en familie is Inge
Tielman bovendien niet minder dan negentien keer geadopteerd.

101 Vrouwen en de oorlog
Het afscheid van Marjan Schwegman als directeur van het NIOD (op 18 februari) was aanleiding voor
de uitgave van 101 Vrouwen en de oorlog, een boek met 101 biografieën die samen een fascinerend
beeld geven van de rol van vrouwen in de Tweede Wereldoorlog. Onder grote belangstelling heeft
Els Kloek het boek aan haar gepresenteerd. De oplage van 1500 is uitverkocht.

Communicatie
Met de start van de crowdfundingscampagne werd ook de website www.1001-vrouwen.nl
gelanceerd. Naast verwijzingen naar de lemmata, de groslijst en een aanmeldformulier voor
crowdfunders, is op de website nieuws, wetenswaardigheden en informatie over de
organisatiestructuur van team en stichting te vinden. Daarnaast houdt het projectteam zijn
achterban op de hoogte via een nieuwsbrief (in 2016 zijn dat er 5: in februari, mei, juli, september en
november uitgebracht) en via social media (Facebook en Twitter, resp. 880 en 1130 volgers). 1001
Vrouwen stond bovendien in enkele kranten en tijdschriften (o.a. Noord-Hollands Dagblad).

Beste Geschiedenisboek Aller Tijden
1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis werd op 8 oktober verkozen tot het Beste
Geschiedenisboek Aller Tijden. In de verkiezing, die werd georganiseerd door Historisch Nieuwsblad,
liet het vrouwenlexicon 249 boeken achter zich. Uit de reacties van stemmers blijkt dat zij waarderen
dat er ‘eindelijk een geschiedenisboek is geschreven waarin vrouwen voor het voetlicht treden’.
Frans Smits, hoofdredacteur van Historisch Nieuwsblad, stelt zelfs onomwonden: ‘Vrouwen waren
altijd ondergesneeuwd, maar nu niet meer’.

Optredens en lezingen
Projectleider Els Kloek timmerde gedurende het jaar flink aan de weg. Overal in het land, van
Leeuwarden tot Maastricht, verzorgde zij in totaal tien lezingen over 1001 Vrouwen.
Met de bij deze optredens opgedane contacten werd de 1001-community verder uitgebreid.

