
ZICHTBAARHEID VOOR VROUWEN 
DOOR MIDDEL VAN KUNST 
22 Vrouwenportretten en 22 vrouwenverhalen in 22 weken 

Ronduit Uitgesproken is een project van kunstenares Marieke Warmelink om vrouwen uit 
Noord-Holland zichtbaar te maken door middel van kunst. 
Zichtbaarheid zorgt voor herkenning, erkenning van het bestaan van vrouwen en de rol 
die zij spelen in onze samenleving en maatschappij. Een rol die ook in Nederland nog 
steeds ongelijkwaardig is. 
Ronduit Uitgesproken heeft geleid tot 22 geschilderde portretten van vrouwen, 22 
vrouwenverhalen, twee tentoonstellingen, een lezing, een presentatie op Internationale 
Vrouwendag, een publicatie, diverse artikelen in de media, en een Mastermind. 
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José Hoekstra 
‘De wereld is niet 
lineair’ 

Monique Bonsen 
‘Laat je talenten 
zien’ 

Mieke 
Spoorenberg 
‘Iedereen is gelijk’ 

Mareike 
Bestenbreur    
‘Ga de strijd aan als 
het moet’ 

PORTRETTEN 
Uit 75 nominaties 

werden 22 vrouwen 
gekozen

22
VERHALEN 

Bijzondere persoonlijke 
verhalen zijn onderdeel 

van het project

22
WEKEN 

In 22 weken schilderde 
Marieke Warmelink 22 
portretten; 1 per week
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https://www.internationale-vrouwendag.nl/events/ronduit-uitgesproken-vraagt-aandacht-voor-vrouwen-in-noord-holland/
https://www.internationale-vrouwendag.nl/events/ronduit-uitgesproken-vraagt-aandacht-voor-vrouwen-in-noord-holland/
http://WWW.MARIEKEWARMELINK.COM


Reizende 
tentoonstelling 
22 vrouwen uit 13 gemeentes in 
Noord-Holland 

Marieke Warmelink koos voor het project 
Ronduit Uitgesproken, uit meer dan 70 
nominaties, specifiek 22 vrouwen uit de 
provincie Noord-Holland.  
Deze 22 vrouwen zijn noemenswaardig door de 
positie die ze innemen en hoe ze bijdragen aan 
een positieve verandering in de maatschappij. 
Het project ging van start met een feestelijke 
opening van de tentoonstelling bij Cultureel 
Centrum Geesterhage in Castricum. Momenteel 
is de tentoonstelling te bezichtigen in het 
gemeentehuis van Koggenland in De Goorn van 
17 oktober tm 29 december 2022. Het doel van 
het project is om de 22 vrouwen zoveel mogelijk 
zichtbaarheid te geven en hen daarmee te eren. 

Daarom is de wens ontstaan om in alle 13 
gemeentes waarin de vrouwen van het project 
wonen het werk te exposeren. 

“Op een creatieve manier met 
elkaar in gesprek gaan over 
de positie van vrouwen in de 
maatschappij” 

Daarbij wil de kunstenaar graag ook het debat 
over gendergelijkheid levend houden.  
“Het liefste organiseer ik bijeenkomsten, 
lezingen en teambuilding events waarbij je op 
een creatieve manier met elkaar in gesprek kan 
gaan over de positie van vrouwen in de 
maatschappij. Zichtbaarheid is daar een 
belangrijk onderdeel van.” 
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GENDERGELIJKHEID IN NEDERLAND 
Gendergelijkheid is een illusie in Nederland: Nederland staat op de 28e plaats van de wereldwijde 
gendergelijkheid index en is dus bepaald geen koploper. "De ongelijke positie van vrouwen komt 
onder meer tot uiting in de loonkloof, de representatie van vrouwen in leidinggevende functies en 
zwangerschapsdiscriminatie. De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen raakt het recht op gelijke 
behandeling en is daardoor een vorm van discriminatie.  

Deze discriminatie belemmert vrouwen zich te ontplooien en volledig deel te nemen aan de 
samenleving.  En dat maakt dat genderongelijkheid  een probleem van de maatschappij is, wat we met 
elkaar kunnen oplossen. 

http://www.mariekewarmelink.com


Ronduit uitgesproken 
in de media 
Het belang van zichtbaarheid 

V r o u w e n z i j n n o g s t e e d s 
ondervertegenwoordigd op de radio en televisie 
in kranten en digitaal nieuws: slechts 28% van 
alle personen die in het nieuws voorkomen is 
vrouw en 22% van de experts in het nieuws is 
vrouw (bron Women Inc). Vrouwen worden veel 
vaker dan mannen in verband gebracht met hun 
privéleven en familierol in plaats van hun 
professionele expertise; een reflectie van de nog 
altijd traditionele rolpatronen in Nederland.  

Ronduit Uitgesproken heeft vooral positieve 
berichtgeving als doel waarbij de expertise en 
kennis van de deelnemers centraal staat. Het 
project heeft gelukkig veel media aandacht en 
zichtbaarheid gekregen. Diverse artikelen over 
het project werden gepubliceerd in verschillende 

lokale en regionale kranten waaronder het 
Noord-Hollands dagblad. Warmelink werd 

uitgenodigd voor de talkshow ‘Couleur Locale’ 
en was twee keer te gast bij Radio Noord-
Holland Lunchroom. Er werden verschillende 
reportages gemaakt in de studio van de 
kunstenaar en het project kreeg online veel 
vermelding.  Warmelink is blij dat ze op deze 
manier kan bijdragen aan een positieve 
beeldvorming van vrouwen in Noord-Holland.  
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Bakkum " Zoals wel meer dingen
in het leven is dit project het resul-
taat van ’een aaneenschakeling van
toevalligheden’. ,,Mijn leven heeft
een behoorlijke ’U-turn’ gemaakt.’’
In een notendop: na een beëindig-
de relatie verhuisde ze anderhalf
jaar geleden van Bali naar Bakkum,
waar ze nu samen met haar vierja-
rige zoon in een tot knusse woning
omgebouwde koeienstal op een
minicamping woont. Tijd voor wat
vragen aan de goedlachse kunste-
nares met het zilveren haar.

1 Hoe kwam het idee om 22
vrouwen te portretteren tot
stand?
,,Als mijn zoontje in bed lag, was
ik op zoek naar voorbeelden van
vrouwen die me kracht gaven. Die
schilderde ik dan, en al vrij snel
had ik een hele serie. Het werk
paste niet allemaal in mijn huis,
dus toen heb ik aan de campingbe-
heerders gevraagd of we een expo-
sitie in de algemene ruimte kon-
den houden. Maar ik wilde niet dat
het een raadspelletje zou worden
met alleen maar portretten van
bekenden. Een bezoeker zag Mi-
chelle Obama aan voor de cam-
pingschoonmaakster, we identifice-
ren ons met mensen uit onze eigen
omgeving.’’
,,Ik ben eigenlijk pas begonnen
met het maken van portretten toen
een vriend me vroeg om zijn moe-
der te schilderen. Zij bleek een
getalenteerde, maar onbekende
schrijfster, Orsine Koorndijk. Ik
raakte geïnteresseerd in haar ver-
haal, dat ik ongelofelijk vond, en
stuurde het schilderij in voor een
tentoonstelling over gendergelijk-
heid. Een poster van het schilderij
belandde samen met haar verhaal
op het VN Vrouwenhoofdkwartier
in New York. Vanuit die kick dat
een schilderij zo’n enorm bereik
kan hebben dacht ik: Dan kan er
dus nog veel meer!’’

2 Waarom 22 portretten?
,,Aanvankelijk wilde ik er vijftig
maken, maar dat is bijna niet haal-
baar. 22 refereert aan het jaar waar-

in ze gemaakt worden, 2022. En
het zijn er alsnog best veel, gemid-
deld moet ik een schilderij per
week maken. Ik kan wel snel schil-
deren, en vind dat ook fijn. Vaak
begin ik te schilderen en neem dan
wat afstand, kijk er opnieuw naar.
Misschien doe ik er wel een paar
tegelijk. Ik heb heel veel zin in het
proces.’’

3 Je wilt vrouwen zichtbaarder
maken door je werk, waarom is
dat nodig in Nederland? Gaat
het hier over het algemeen niet
best goed met de positie van de
vrouw?
,,Het is precies die illusie waardoor
genderongelijkheid bestaat. Zelfs
vrouwen zijn eraan gewend ge-
raakt. We hebben al honderd jaar
vrouwenkiesrecht, maar in het
parlement is de verhouding tussen
mannen en vrouwen nooit een
afspiegeling van de samenleving
geweest. Over vrouwen wordt ook
anders geschreven dan over man-
nen, ze worden anders beoordeeld,
vaak op hun uiterlijk. Ik wil vrou-
wen niet ophemelen, maar ze weer-
geven zoals ze zijn. Wereldwijd is
maar 24 procent van de mensen die
in de media in beeld komen, vrou-
welijk. Met mijn project wil ik die
beeldvorming helpen rechttrek-
ken.’’

4 Hoe kan kunst helpen om de
zichtbaarheid van vrouwen in
de samenleving te vergroten?
,,Daar moet je aan werken. Ook in
kunst zelf bestaat er genderonge-
lijkheid. Al worden vrouwen daar-
in wel steeds zichtbaarder. Hoe
meer bedrijven en organisaties zich
willen verbinden aan dit project,
hoe beter het is. Ik wil het eigenlijk
niet over The Voice hebben maar...
macht kan veranderd worden. In
kracht, wat een onafhankelijke
vorm is van macht.’’
,,Ik werk echt hard aan publiciteit,
maandag mocht ik op NH Radio
een oproep doen. Ik wil de hele
provincie bereiken. Het is leuk als
je als vrouw thuis je werk maakt,
maar je mag jezelf ook op de voor-
grond plaatsen. Wat soms eng is.
Soms gaat het veel makkelijker dan
je denkt, dan hangt een schilderij
ineens op een plek waar het door
iedereen gezien wordt.’’

5 Dit project lijkt vooral maat-
schappelijk ingegeven. Vind je
vrouwen ook in esthetisch op-
zicht interessanter als onder-
werp dan mannen?
,,Achter je hangt een man aan de
muur, haha. Schildertechnisch is er
geen verschil. Maar voor mezelf

schilder ik vanuit mijn eigen rode
draad... vanuit de behoefte om
dingen vast te leggen. Wat belang-
rijk is bij de keuze voor een onder-
werp, is de gedachte erachter. Die
moet oordeelvrij zijn. Een naakt
zelfportret is bijvoorbeeld een hele
mooie daad van lichaamsbewust-
zijn. Mannen en vrouwen zijn even
geschikt, maar mijn focus ligt op
vrouwen.’’

6 Stel, over vijftig jaar hebben
we een perfecte samenleving

gecreëerd. Hoe verhouden man-
nen en vrouwen zich in zo’n
samenleving tot elkaar?
,,Gelijkwaardig. Er is dan geen
misbruik meer, in welke vorm dan
ook. Gelijkwaardigheid betekent
ook dat vrouwen zich niet meer
onveilig hoeven te voelen. Mis-
schien is het iets dat mannen zich
moeilijk kunnen voorstellen, maar
ik denk dat elke vrouw weet wat ik
bedoel. Het heeft ook met erken-
ning van het probleem te maken.
Laatst las ik een artikel over de tijd
van Alfred Hitchcock, waarin heel

’Ik wil de weegschaal in
evenwicht brengen’

Marieke gebruikt de zolder van haar ’koeienstal’ als atelier. FOTO RONALD GOEDHEER

zes vragen aan Kunstenares Marieke Warmelink

Vrouwen met een krachtig verhaal kunnen zich tot
eind deze maand melden bij kunstenares Marieke
Warmelink (44). Voor haar nieuwe project ’Ronduit
Uitgesproken’ zal ze 22 portretten schilderen met
als doel om vrouwen zichtbaarder te maken in de
samenleving. ,,Ik had ook humanitair werk kunnen
doen, maar ik ben kunstenares.’’

•i
Castricum
Het project ’Ronduit
Uitgesproken’ is mede mogelijk
gemaakt door de gemeente
Castricum en heeft als doel de
zichtbaarheid van vrouwen in
de samenleving te vergroten.
Vrouwen die door Marieke
geportretteerd willen worden,
kunnen zich tot 31 januari
aanmelden op
mariekewarmelink.com. Op 8
maart, Internationale
Vrouwendag, worden de 22
verhalen gepresenteerd,
waarna de productie van de
schilderijen begint.

##Vrouwen
worden anders
beoordeeld dan
mannen, vaak

op hun uiterlijk

Tina Turner is een van de inspirerende vrouwen die Marieke begon te schilde-
ren. FOTO RONALD GOEDHEER

veel goede films werden gemaakt.
Er waren toen ook goede vrouwe-
lijke filmmakers, maar die zijn
totaal onderbelicht. Het is goed om
zoiets te lezen, dat je denkt: Hé, zie
je nou wel!’’
,,Ik denk dat veel mannen ook
lijden onder de machtsstructuur. Ik
ben niet antiman of antivrouw. Ik
wil de weegschaal in evenwicht
brengen.’’

Oscar Spaans
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PUBLICATIE 
De publicatie van de tentoonstelling met de 22 portretten en verhalen is 
te bestellen in het Engels en Nederlands via www.mariekewarmelink.com 
en bestaat uit 45 pagina’s. Alle pagina’s hebben een QR code met een 
link naar het schilderproces. 

De publicatie is ook te vinden in de Centrale Bibliotheek van Castricum 
en Alkmaar.

http://www.mariekewarmelink.com
http://www.mariekewarmelink.com
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WORKSHOPS, LEZINGEN EN ADVIES  
Voor bedrijven, instanties en organisaties 

Wil je het debat over gendergelijkheid levend houden of zoek 
je naar manieren om vrouwen meer ruimte geven binnen je 
organisatie of in een bedrijf?  

Wil je weten wat er onder de werknemers speelt of welke 
thema’s groei voor vrouwen tegenhouden of belemmeren? 

Warmelink organiseert in samenwerking met bedrijven 
projecten, tentoonstellingen en workshops. 

Warmelink heeft veel ervaring met het organiseren van events 
waarbij de mening van het individu ruimte kan krijgen door 
middel van een creatieve context.  

Door middel van kunst kan het thema gendergelijkheid op een 
ongedwongen manier besproken worden. 

Samen wordt gekeken naar vervolgtrajecten om specifiek te werken aan gendergelijkheid op langere 
termijn. 

WORKSHOPS, LEZINGEN EN ADVIES 
Één op één advies trajecten 

Ben je ZZP-er en wil je met jezelf of je eigen bedrijf meer zichtbaar 
maken? Zoek je naar je maatschappelijke meerwaarde en wil je 
die op een creatieve manier inzetten? 

Kijk je op tegen sociale media of vind je het niet zo nodig om in 
de schijnwerpers te staan? 

Marieke kijkt in een adviestraject mee met jou bedrijf en 
ondersteund je in manieren om jezelf meer op de kaart te zetten. 

Hierdoor kom je vaker in de radar te staan en zul je je jou kennis 
vaker kunnen inzetten. 

Warmelink kan je helpen met presentatie technieken, je doel en 
boodschap duidelijk maken, het maken van een jaarplanning en 
helpt jou met je zichtbaarheid. 

MARIEKE  WARMELINK             INFO@MARIEKEWARMELINK.COM                 TEL NR 0622582361 WWW.MARIEKEWARMELINK.COM

mailto:info@mariekewarmelink.com
http://WWW.MARIEKEWARMELINK.COM


5

   ALLE PORTRETTEN, VERHALEN EN SCHILDERPROCESSEN  ZIE JE OP WWW.MARIEKEWARMELINK.COM
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