symposium
PROGRAMMA DONDERDAG 8 DECEMBER 2022
12.30 Inloop
13.00 Welkom door Luud de Brouwer, Regionaal Archief Tilburg
13.05 Inleiding door Astrid de Beer, projectleider

Archief 1657 Fotocollectie Van Eijndhoven/Regionaal Archief Tilburg

Vrouw,waar ben
je nou?

Archieven, vrouwenemancipatie en zichtbaarheid
Op 8 december organiseert Regionaal Archief Tilburg samen met
Feniks Emancipatie Expertise Centrum Tilburg een symposium
over vrouwenemancipatie. Aanleiding hiervoor is de overdracht
van bijzondere archieven uit de Tweede Feministische Golf: die
van het Tilburgse Vrouwenkafee, het Vrouwencentrum en Feniks.
Deze archieven zijn zo bijzonder omdat vrouwen in de collecties
ondervertegenwoordigd zijn. Verschillende sprekers geven tijdens
het symposium een beeld van vrouwen in archiefcollecties in
drie thema's: de protesterende vrouw, de onzichtbare vrouw en
feministes toen en nu.

Deelnemen?
Meld je uiterlijk 6 december
aan via de QR code of ga naar
regionaalarchieftilburg.nl.
Deelname is gratis.

DE PROTESTERENDE VROUW
13.15 Sanne Schraa, onderzoekster i.h.k.v. het project Ons Archief
"Wij zijn godverdomme kwaad!" Het belang van archieven
over vrouwenemancipatie op regionaal vlak
De representatie van de Tweede Feministische Golf op regionaal
vlak is zeer beperkt in de geschiedschrijving. Sanne toont het
belang van archieven over vrouwenemancipatie in regionale
collecties.
13.45 Thijs de Leeuw, onderzoeksmedewerker bij BHIC
Rebellerende vrouwen in Brabant: een zoektocht naar nieuw
archiefmateriaal en persoonlijke verhalen
In archiefcollecties zijn de thema's van feminisme, emancipatie,
bewustwording en acties van vrouwen vaak onderbelicht.
Het BHIC zette speciaal hiervoor de themawebsite ‘Rebellerende
vrouwen’ op.
DE ONZICHTBARE VROUW
14.15 Bettemiek Grijns, archivaris Atria, Kennisinstituut voor
Emancipatie en Vrouwengeschiedenis
Archief van alle vrouwen
Niet elke vrouw is even makkelijk op te sporen in het archief
van Atria. Zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen zijn
onderbelicht. Hoe maakt Atria archieven van álle vrouwen
zichtbaar?
14.45 Pauze
15.00 Mama Verhalen Koor
15.10 Ans Holman, medewerker Regionaal Archief Tilburg
Tips voor het zoeken naar vrouwen in archieven
FEMINISTES TOEN EN NU
15.40 Astrid de Beer, projectleider Regionaal Archief Tilburg
De vrouw beslist? De Tweede Feministische golf in Brabant
Astrid gaat in op de geschiedenis van vrouwenemancipatie in
Brabant.
16.10 Gerda de Vries, directeur Feniks
Feniks 45 jaar: vrouwenemancipatie toen en nu
Vrouwenemancipatie moet op de agenda blijven staan!
Gerda legt a.d.h.v. historische en actuele emancipatievraagstukken uit waarom.
16.40 Spokenword door Shevani Koning / Mama Verhalen Koor
17.00 Borrel
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