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maandag 11 maart 2019
Nelleke Noordervliet met "Alle soorten
moeders"
locatie: Theater DE TUIN, de Smidse 1b,
Leusden
tijd: 20.00 - 22.30 uur
inloop vanaf 19.30 uur.
Zincafé en de Bibliotheek Leusden nodigen u uit voor een
bijeenkomst in het kader van de jaarlijkse Boekenweek: ‘Alle
soorten moeders’.
De Boekenweek heeft dit jaar als thema ‘De moeder de vrouw’.
Nelleke Noordervliet zal op 11 maart haar eigen visie over dit
onderwerp geven. Aan de hand van het thema ‘Alle soorten
moeders’ zal ze vertellen over zowel het moderne en oude
moederschap als ook over inspirerende vrouwen uit het verleden
die voor haar als schrijver tot voorbeeld zijn geweest. Een concreet
voorbeeld is het boek ‘Tine of De dalen waar het leven woont’,
Noordervliets debuut, dat in 1987 verscheen. Daarin laat ze aan de
hand van een fictief dagboek de eerste vrouw van Multatuli,
Everdina Huberta baronesse van Wijnbergen, aan het woord. Dit
boek schetst een portret van een vrouw in de tweede helft van de
19e eeuw. Het beschrijft hoe Everdina (Tine) heen en weer wordt
geslingerd tussen trouw aan haar echtgenoot en de door haar
gevoelde noodzaak zelfstandig te blijven. Het boek bracht Nelleke
Noordervliet direct erkenning als schijfster. Sindsdien schreef ze
meer dan dertig romans en essaybundels. Haar belangstelling voor
geschiedenis uit zich o.a. in het boek ‘Altijd roomboter’. In dat boek
gaat ze in op het levensverhaal van haar overgrootmoeder,
Engelbertha Wiggelaar, die in 1856 werd geboren. Ze was wees,
dienstbode en ongehuwde moeder. Aan de hand van een fictief
verhaal beschrijft Nelleke Noordervliet haar familiegeschiedenis in
de context van ontwikkelingen in de 19e-eeuwse samenleving,
zoals de emancipatie van de vrouw en de arbeidersbeweging.
Nelleke Noordervliet (Rotterdam, 1945)
was gastschrijver aan de verschillende
universiteiten in Nederland, in Berlijn en
aan de Sorbonne te Parijs. Sinds een
aantal jaar is ze columnist bij het VPROradioprogramma OVT en bij het dagblad
Trouw. Ook werkt ze mee aan Oba-live,
een radioprogramma van Human.
Daarnaast doet ze bestuurlijk werk in
culturele sfeer.

Volgende bijeenkomsten Zincafe:
maandag 8 april 2019: Laurens ten Cate met: "De verbeelde
God, de beeldende mens". Wordt de samenleving leefbaarder
door secularisering? Drie moderne denkers over verbeelding
tussen humanisme en religie: Levinas, Fadlallah, Moltmann
De data voor het seizoen 2019-2020 volgen in de loop van de
maand april. Kijk daarvoor ook op onze website.b
Het verslag en de tekst van de liedjes van elke bijeenkomst vindt
u op onze website.b

Algemeen
Vrijwillige bijdrage
Zin in koffie of thee? Deze zijn gratis bij aanvang van de avond,
andere consumpties zijn voor eigen rekening. Onze avonden
kunnen alleen doorgang vinden met uw steun. We stellen uw
vrijwillige bijdrage - met als richtbedrag tenminste € 5 - zeer op
prijs! Bij de uitgang staat een mand voor uw donatie, waarvoor
hartelijk dank.

Social media
U kunt het Zincafé Leusden ook volgen via Facebook en Twitter en
hier met elkaar in discussie gaan. Zie hiervoor de homepage van
www.zincafe.nl
Ook vindt u op deze site alle verslagen, foto’s en liedjes van de
afgelopen keren.

Welkom bij ZINCAFÉ
Zincafé Leusden is een caféachtige avond waar mensen elkaar
ontmoeten en van gedachten kunnen wisselen, met een speciale
gast uit de wereld van politiek, wetenschap, religie, kunst en
cultuur. De gast wordt geïnterviewd en/of houdt een korte
voordracht en gaat met de zaal in discussie.
Zincafé Leusden is een plaats om te discussiëren over wat er toe
doet in deze wereld. Om elkaar de vraag te stellen 'waar ga je
voor? Om te praten over hoe de vraag naar zingeving bepaald
wordt, door leeftijd of door religieuze en culturele achtergrond.
Zincafé Leusden is een bijeenkomst waarbij het gesprek met
elkaar van belang is, waar de mening kan worden gescherpt, maar
waar vooral ook valt te ontdekken dat het goed is samen te zijn.

Uw tips!
Heeft u een tip over een nieuw onderwerp voor het ZINCAFÉ. Ook
dat horen we natuurlijk graag van u. Mail naar Zincafe

Deze nieuwsbrief

U ontvangt deze Nieuwsbrief omdat zich daarvoor heeft
aangemeld. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden
en worden uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te stellen en te
houden van nuttige informatie van Zincafe Leusden.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nieuwsbrief.zincafe@gmail.com toe aan uw adresboek.

