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TIJDLIJN 
1975 

Foto: Anne 
Vaillant 
(Collectie 
IAV-Atria).

Bijeen-
komst van 
vereniging 
HTKB in 
buurthuis 
Oosterhonk 
op 8 maart 
1982. 

1979 

Oprichting activiteitengroep 
voor Molukse vrouwen 
Kelompok Aktivitas Umum 
Untuk Wanita Wanita Maluku. 

Molukse vrouwen 
richten de landelijke 
vrouwenorganisatie 

Kelompok op. Enkele 
Molukse vrouwen 

verzamelen zich 
al vanaf 1952 in 
de christelijke 

Federatie Kaum Ibu 
Protestan Maluku di 

Belanda. 

Fotograaf onbekend 
(Collectie IAV-Atria).
Landelijke Zwarte 
Vrouwendag, 1986.

1980 

Presentatie eerste 
nummer Ashanti, het 
blad voor en door 
Surinaamse vrouwen. 

Foto: Bertien van Manen 
(Collectie IAV-Atria). 
Presentatie eerste uitgave 
Ashanti, sept. 1980.

Ashanti is een marxistisch blad 
voor en door Surinaamse vrouwen. 
Er worden veel thema’s besproken, 

van abortus tot onderwijsprojecten 
of lesbische relaties tussen zwarte 

vrouwen. De laatste uitgave 
verscheen in 1987. 

1982 
Oprichting 
Marokkaanse 
Vrouwen 
Vereniging 
Nederland 
(MVVN).

Affiche: Ontwerper 
onbekend (Collectie 
IAV-Atria). 
Affiche van de 
Marokkaanse 
Vrouwenvereniging, 
1982.

Statement 
van Julia da 
Lima op de 

Winteruniversiteit 
Vrouwenstudies 

in Nijmegen. 

1983 

Julia da Lima leest de ‘Verklaring van de 
Zwarte Vrouwengroep’ voor tijdens de 
Winteruniversiteit Vrouwenstudies in 
Nijmegen. ‘Zwart’ is een politiek begrip 
dat alle vrouwen van kleur aanduidt. Na 
deze verklaring gaan Zwarte vrouwen zich 
steeds meer verenigen. 

Uit publicatie: “Vrouwen van 
Nijmegen. Twintig Jaar in 
Beweging”, De Feeks, 2000.

Voordracht Julia da Lima 
tijdens de Winteruniversiteit 
Vrouwenstudies, 17 dec. 1983. 

1984 
Oprichting 

Zwarte 
lesbische 

groep Sister 
Outsider.

Sister Outsider is een organisatie voor Zwarte vrouwen die 
van vrouwen houden. Sister Outsider is vernoemd naar een 
essaybundel van Audre Lorde. Haar rol als inspiratiebron voor 
de ZMV-Vrouwenbeweging was groot.

Foto: Robertine Romeny 
(Collectie IAV-Atria)

De oprichters van Sister 
Outsider, v.l.n.r. José Maas, 
Tania Léon, Gloria Wekker, 
Tieneke Sumter. 1984.

1986 
Oprichting Stichting 

Flamboyant, een ontmoeting- 
en documentatiecentrum voor 

Zwarte vrouwen.

Flamboyant is de 
eerste grote, landelijke 

organisatie waar Zwarte 
vrouwen kennis en 

ervaringen delen. 

Nadat de subsidie wordt 
stopgezet, besluit een 

groep vrouwen van 
Stichting Flamboyant hun 

activiteiten voort te zetten 
onder de naam ZAMI (1991).

Affiche van Stichting 
Flamboyant, 1986.

Ontwerper onbekend 
(Collectie IAV-Atria).

1994 

Oprichting Tiye 
International, de 
koepelorganisatie van 
landelijke organisaties 
van ZMV-Vrouwen.  

Tiye International is 
een overkoepelende 

organisatie van 21 
Nederlandse 

ZMV-Vrouwenorganisaties. 
Tiye strijdt nog steeds 
op wereldwijd niveau 

om gelijke kansen voor 
ZMV-Vrouwen en gelijke 

rechten voor mannen en 
vrouwen te realiseren.   

Foto: Mieke Schlaman (Collectie 
IAV-Atria). 

Plaatselijke netwerkcoördinatoren 
van Tiye International, 2005.

1995 

De vierde VN-
Wereldvrouwenconferentie 
vindt plaats in Beijing. 

De vierde VN-Wereldvrouwenconferentie in 
Beijing is een van de grootste bijeenkomsten ter 
bevordering van vrouwenrechten ooit gehouden. 

Hierbij zijn ook afgevaardigden uit Nederland 
aanwezig die namens organisaties uit de ZMV-
Vrouwenbeweging hun stem laten horen.

Foto: Mieke Schlaman 
(Collectie IAV-Atria). 

Deelnemers tijdens de VN- 
Wereldvrouwenconferentie 

in Beijing, 1995.

Zwaluw zet zich in voor emancipatie en 
integratie van vluchtelingenvrouwen in 
Nederland en wil bestaande stereotypen 
doorbreken. Activiteiten bestaan onder andere 
uit literaire cafés, politieke, sociale en culturele 
debatten en interculturele dans- en kooklessen.  

1995 

Oprichting 
Zwaluw, Ontwerp: 

Shoheila Najand 
(Collectie IAV-
Atria). 

Affiche voor de 
officiële opening 
van Zwaluw op 
20 januari 1996.

Conferentie 
‘Dansen op 

de denkvloer: 
bewegende visies 

op vrouwen in de interetnische samenleving’. 

1996 1998 

Oprichting E-Quality, 
expertisecentrum voor 
gender en etniciteit. 

Foto: Amazone Nativel (Collectie IAV-Atria).
Medewerkers E-Quality.

transculturele 
vereniging 

van vrouwelijke 
vluchtelingenorganisaties. 

De conferentie ‘Dansen op de Denkvloer’ is een belangrijk 
moment van uitwisseling en kennisvorming voor ZMV-Vrouwen 
uit verschillende domeinen. Lokale initiatieven, kunstenaars en 

wetenschappers komen samen. De bijeenkomst wordt georganiseerd 
door het Netwerk voor Inter-Etnische Vrouwenstudies (NIEUWS).  

Collectie IAV-Atria. 
Voorkant programma ‘Dansen 

op de Denkvloer’, 26 en 27 
april 1996.

Oprichting 
Turkse Vrouwen 

Vereniging 
Hollanda Türkiye 

Kadinlar Birligi (HTKB). 
Turkse vrouwen richten de Turkse Vrouwen Vereniging Hollanda 

Türkiye Kadinlar Birligi op. Ze bespreken hun gemeenschappelijke 
problemen en gaan op zoek naar oplossingen. De HTKB

organiseert o.a. taalcursussen, naailessen en spreekuren.

De MVVN focust zich 
op de rechtspositie en 

zichtbaarheid van Marokkaanse 
migrantenvrouwen. De 

MVVN wordt opgericht door 
Marokkaanse vrouwen die het 
oneens waren met het feit dat 

het Steunkomitee Marokkaanse 
Vrouwen (1977) door autochtone 

Nederlanders werd geleid.   

E-Quality is het eerste kennis- en expertisecentrum voor gender én etniciteit. Maatschappelijke 
kwesties worden niet alleen vanuit de witte norm maar ook vanuit een ZMV-perspectief belicht. 
E-Quality is in 2012 opgegaan in het huidige kennisinstituut Atria. 


