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Voorwoord
Geachte leden,

We kunnen terugkijken op een grandioos en gedenkwaardig jubileumjaar.
Met als kroon op ons 150-jarig bestaan het predicaat Koninklijk. Onze naam: de 
Koninklijke Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt. 
In het dagelijks gebruik Tesselschade. 

Ons Jaarbericht is in een nieuw jasje gestoken. Op de cover; De prachtige 
illustratie van Piet Paris die we ter gelegenheid van onze verjaardag van hem 
hebben gekregen. Deze tekening sierde de prachtige etalage van de winkel te 
Amsterdam tijdens de uitreiking van het predicaat Koninklijk.

Als vanouds kunt u erin lezen over wat er binnen onze vereniging speelt, zich heeft 
afgespeeld en waarmee we zoal bezig zijn geweest. En dat is veel. 

We zijn dus Koninklijk geworden, we hebben een nieuwe website, het lustrumfeest 
op 23 april op Slot Zeist was een groot succes en onze bewogen en bijzondere 
geschiedenis werd samengevat in een prachtig boekje, de Kroniek Tesselschade. 
Kortom: het was een bijzonder jaar.
Ik realiseer me ten volle dat we dit boven alles hebben te danken aan de 
belangeloze inzet van onze leden! Daarvoor hulde en veel dank! 

Tot ons grote genoegen hebben we het afgelopen jaar drie nieuwe ereleden 
mogen verwelkomen: Willemien Jonker, Anne Noordzij en Spoek Verstraaten. 
Een vreugdevolle constatering is dat door ons aller inspanningen onze vereniging 
steeds meer bekendheid geniet. Bijzonder fijn! 
Maar, het kan altijd nóg beter. Eigenlijk zou iedere vrouw in Nederland lid van 
Tesselschade moeten zijn. Toch?  
Als alle leden elk jaar één lid werven groeien we flink, en 
verjongen we bovendien. Dan kunnen we nog meer voor 
elkaar betekenen. Doet u mee?

Met dank voor ieders inzet en hartelijke groet,
Dorien Rookmaker, voorzitter.
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V.l.n.r.: Afryea Uiterloo, Sylvia Bouwmeister, Simone Teerling,
Dorien Rookmaker, Lian Jeene, Esther Nieboer, Wijnanda Asjes-Tydeman
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Jaarverslag van het bestuur

Het bestuur vergaderde in ons 
lustrumjaar acht keer. Vanwege 
Covid, maar ook om vergader- en 
reistijd te beperken, gebeurde het 
deels via internet. De vergaderingen 
gingen grotendeels over de viering 
van het lustrum, de nieuwe website 
en de toekomst. Ook de Algemene 
Vergadering 2021 (mei) ging online. 
We namen afscheid van twee landelijk 
bestuursleden: Anne Roos van der Elst 
(tweede penningmeester) en Ariane 
Termeulen (pr en communicatie).  

De RvA (oktober) vond zoals 
gebruikelijk plaats in Driebergen. 
In deze vergadering werd bijzonder 
functionaris Saskia van Drimmelen, 
die in samenwerking met het bestuur 
meedenkt over de toekomst van het 
handwerken, geïntroduceerd en werd 
Sylvia Bouwmeister benoemd als nieuw 
lid van het landelijk bestuur (pr en 
communicatie).

De belangrijkste zaken van 2021 waren 
naast de viering van het lustrum het 
werken aan onze bekendheid, het 
centraliseren van een deel van de 
administratie van de afdelingen en het 
werven van nieuwe leden via de media 
en onze nieuwe website.

Het landelijk bestuur mocht zich 
gelukkig prijzen met een geweldige 
lustrumcommissie, die voortvarend en 
met lef te werk ging. De samenwerking 
met de commissie was uitstekend. 
Met een resultaat waarop iedereen 
trots mag zijn. Het lustrumfeest op Slot 
Zeist (23 april jl.) was grandioos. Mede 
door de aanwezigheid van onze vele 
gasten, die aan die dag een belangrijke 
bijdrage leverden. (Meer over het feest 
vindt u verderop in het jaarbericht).

Op 17 oktober 2021 was er een 
dankjewel-dag, gecombineerd met 
de aftrap van ons lustrumjaar. Immers, 
onze vereniging werd op 17 oktober 
1871 opgericht. De dag/aftrap vond 
plaats in het TextielMuseum in Tilburg. 
De samenwerking met het museum 
kreeg een mooi vervolg: een aantal 
van onze borduursters borduren o.l.v. 
Claartje de Kreuk mee aan de nieuwe 
gordijnen voor de Chinese Zaal van 
Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.

De nieuwe website ging in oktober 
online. De leden kunnen daarop 
permanent terecht. Inloggen gaat in 
de ledenomgeving, waar ook nog extra 
informatie is te vinden.
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Commissaris van de Koning de heer Van Dijk reikt het predikaat Koninklijk voor 
Tesselschade uit aan voorzitter Dorien Rookmaker.
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Ook werd in 2021 de 
ledenadministratie gecentraliseerd. 
Alle afdelingen zijn erop aangesloten. 
Dit centrale systeem maakt 
onze administratie efficiënter, 
completer en veiliger. 

In december kreeg Tesselschade het 
predicaat ‘Koninklijk’. Een hoogst 
bijzondere statuur. We zijn nu de 
Koninklijke Algemene Nederlandse 
Vrouwenvereniging Tesselschade-
Arbeid Adelt. Een kroon op het werk 
van alle vrijwilligers die zich anderhalve 
eeuw belangeloos voor Tesselschade 
hebben ingezet. 

Ook financieel was 2021 een heel goed 
jaar. Hoge koerswinsten en giften van 
afdelingen, de Helpende Zon en Aere 
Salus droegen daaraan bij. Net voor 
de neergang van de beurskoersen 
maakten we een groot bedrag vrij om 
aan onze verplichtingen voor 2022 te 
voldoen. (Een financieel overzicht vindt 
u achterin het jaarbericht). 
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Aangenaam kennis te maken!

Mijn naam is Simone Teerling. Woonachtig te 
Haarlem met mijn hond Lola en kater Paco. 
Ik werk als recovery officer bij ABN AMRO. 
Daar houd ik me bezig met faillissementen en 
wanbetaling van zowel zakelijke als particuliere 
relaties. Financiële zelfstandigheid is voor mij 

een groot goed. Voorheen hielp ik jongeren 
als mentor of als Schuldhulpmaatje met hun 

financiën en toekomstinvulling.  

Tijdens het jubileumfeest van Tesselschade, maar 
ook bij de afdeling Haarlem waar ik ondertussen 
lid van ben geworden en in de winkels te Haarlem 
en Amsterdam, zag ik het enthousiasme en de 
passie waarmee invulling gegeven wordt aan de 
doelstellingen. Met plezier ga ik ook een bijdrage 
hieraan leveren door deel uit te maken van het 
landelijk bestuur van Tesselschade Arbeid Adelt. 
Graag maak ik nader kennis bij een volgende 
gelegenheid.  
Tot ziens, hartelijke groet Simone Teerling.

Maak kennis met de nieuwe leden 
van het landelijk bestuur
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Mijn naam is Esther Nieboer, ik ben woonachtig 
te Rotterdam en ondertussen ook lid van de 
Tesselschade-afdeling Rotterdam. Ik werk als Financial 
Director bij het architectenbureau Powerhouse 

Company. Via Aafje, een goede vriendin vanaf 
studententijd, ben ik in contact gekomen met 

Tesselschade. Ook voor mij betekent het doel 
van Tesselschade iets speciaals, als klein 
meisje werd de financiële onafhankelijkheid 
er via mijn moeder en grootmoeder met 
de paplepel ingegoten. Het is voor mij 
belangrijk dat dit een mogelijkheid wordt 
voor alle vrouwen met ambitie of een droom! 

Ik heb Tesselschade tijdens het lustrum beter 
leren kennen en ben onder de indruk van alle 

mooie initiatieven die de vereniging rijk is. Ik kijk 
er naar uit om hieraan mee te werken!

Afgelopen juni zijn in de Algemene 
ledenvergadering drie nieuwe bestuursleden 
geïnstalleerd. 2e Secretaris; Simone Teerling, 
1e Penningmeester; Esther Nieboer, 
2e Penningmeester; Afryea Uiterloo. De nieuwe 
leden stellen zich graag aan u voor!

Mijn naam is Afryea Uiterloo, ook wel bekend 
als Aafje. Ik woon in Brussel en ben werkzaam 
als politiek adviseur voor het Europees Parlement. 
Ik ben lid van Tesselschade Rotterdam, omdat ik 
voorheen verbonden was aan de stad Rotterdam waar ik 
ook heb gestudeerd en voor lange tijd hebt gewoond. Ik heb 
Tesselschade leren kennen via onze voorzitter van het Landelijk bestuur 
met wie ik samenwerk in het Europees Parlement. Vooral het doel van 
de vereniging, financiële onafhankelijkheid voor vrouwen, gaat mij aan 
het hart. Ik vind dit een prachtig doel waar ik mij met veel enthousiasme 
voor wil inzetten. Het is voor mij belangrijk dat vrouwen elkaar helpen 
in de maatschappij en daar draag ik graag mijn steentje aan bij. Ik doe 
dat met alle liefde en kijk daar erg naar uit. Net zoals het ontmoeten van 
alle leden van onze prachtige vereniging!
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Tesselschade Studiefonds 

Er zijn diverse oorzaken waarom 
vrouwen een beroep doen op financiële 
ondersteuning door onze vereniging. 
Weinig kansen in het verleden, 
moeilijkheden in de privésfeer en 
andere vormen van tegenslag. Er is één 
overeenkomst: ze werken aan financiële 
onafhankelijkheid; voor zichzelf, maar 
vaak ook voor een betere financiële 
positie van hun gezin.

In 2021 steunden we mbo-studentes 
(21), hbo-studentes (31) en universitaire 
studentes (17). Het aantal studentes dat 
vertraging bij de studie heeft, liep op. 
Covid had negatieve gevolgen voor 
stageplekken. 

Het studiefonds keerde in totaal 
€ 105.563 uit, aangevuld met een 
bijdrage van € 2499 uit de Helpende 
Zon. 

De studentes zijn niet alleen blij met 
de financiële bijdrage, maar ook met 
de begeleiding van de afdelingen. Het 
vertrouwen dat de begeleidsters in de 
studentes stellen, maakt het verschil.

Enkele voorbeelden:

M. is een alleenstaande moeder 
met een kind van anderhalf. Na 
een verblijf in een Blijf-van-mijn-
lijf-huis volgt ze een opleiding tot 
doktersassistente.

D. is een alleenstaande moeder 
met een kind van 5 en volgt een 
opleiding tot beveiliger.

N. is samen met twee broers 
mantelzorger voor hun ernstig 
gehandicapte moeder. We helpen 
om haar studie pedagogische 
wetenschappen af te maken.

K. studeert fashion design, en 
wordt beschouwd als een groot 
talent. We ondersteunen haar 
om af te studeren, waarvoor veel 
kostbaar materiaal nodig is. 

De commissieleden zijn:  
Nina Kalker, voorzitter | Agaath Mauritz 
| de Jong, penningmeester | Antoi-
nette Stockmann-van Rij, secretaris | 
Mary-Ann Meijer-van den Assum, lid 
| Marie-Jose Platzer, lid | Melanie van 
Mierlo, lid en Ankje Grapperhaus, lid.

Verslag van de commissies
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Dankberichten van studentes 
geholpen door Tesselschade:

Dit bericht nav lustrum dateert van 
23-4 jl. Vanwege privacy haar naam 
weggelaten. 

‘Ik wil jullie hartelijk bedanken voor 
zo’n leerzame, inspirerende en 
interessante ochtend. 

Het heeft mij geholpen om meer 
vertrouwen in mezelf te krijgen 
en mij doen realiseren dat ik altijd 
moet blijven luisteren naar mijn 
intuïties.

Maar vooral ook mijn grote passie 
te volgen om de gezondheidszorg 
te willen helpen bij het innoveren 
van de zorg, de kwaliteit van zorg 
te waarborgen en de zorg toegan-
kelijk te blijven houden voor de 
samenleving.

Dankzij jullie kan ik dit realiseren! 
Ik ben daar heel dankbaar voor. 
Persoonlijk hoop ik meer op zulke 
dagen vol inspiraties en vrouw-
en-empowerment.’

maart 2022
Beste medewerker,

Via deze weg geef ik aan u door dat ik in maart 2022 mijn studie HEAO-CE heb 
afgerond. Hierbij wil ik heel het team van Tesselschade hartelijk bedanken voor 
hun steun en de twee jaar aan collegegeld. Ik ben erg blij dat ik, mede door uw 
hulp, op latere leeftijd alsnog heb kunnen afstuderen.

 Met vriendelijke groet,

nov 2020
Ontzettend bedankt voor de kans 
die jullie mij hebben gegeven! Ik 
heb er nog steeds geen woorden 
voor. De studie gaat erg goed. Ik 
heb mijn allereerste tentamencijfer 
terug: een 9.1!

Ik kan jullie niet genoeg bedank-
en. Ik heb nu een mogelijkheid 
om mijn toekomstdroom waar te 
maken. Een studie doen en hopelijk 
daarna een goede baan vinden 
om eindelijk financieel onafhanke-
lijk te zijn. Mijn eigen plekje in de 
samenleving.

Vanuit het diepst van mijn hart, 
dankjulliewel!
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Zegers Veeckensfonds
Het fonds keert kleine toelagen uit 
aan vrouwen die voor onze vereniging 
handwerken, hebben gehandwerkt 
of depothoudster zijn geweest. 
De afdelingen doen hiervoor de 
aanvragen. In 2021 is aan 21 vrouwen 
€ 1700 (gespreid over twee termijnen) 
uitgekeerd. Ook ondersteunde het 
fonds twee studentes met € 800 
voor de aanschaf van een laptop. 
Dat gebeurde op verzoek van het 
Tesselschade Studiefonds. 

We vragen de afdelingen -ook wanneer 
ze zich opheffen- aandacht te blijven 

schenken aan de handwerksters die 
voor hen hebben gewerkt. Het is 
belangrijk om met hen in contact 
te blijven en zo nodig financieel te 
ondersteunen. 

De ZVF-leden zijn: 
Matty Vehmeyer-Gohres, voorzitter | 
Emilie Smit-Pauli, penningmeester | 
Jacqueline Douglas Kraaij, secretaris en 
Marijn van Hovell tot Westerflier-Steins 
Bisschop, lid.

Depot
Woensdag 22 september 2021 is 
er na een lange Corona-tijd weer 
een depotdag in de Weistaar in 
Maarsbergen. Naast het uitwisselen 
en handelen door de afdelingen 
hield Corrie Swinkels een zeer 
onderhoudende lezing. Mevrouw 
Swinkels begon haar loopbaan als jong 
meisje bij de afdeling textielrestauratie 
van het Rijksmuseum. Jarenlang 
restaureerde ze antiek textiel, o.a. 
kledingwandkleden en kant. Met 
humor vertelde zij o.m. over de 
kantcollectie van Koningin Emma. 
Commissievoorzitter Anne Marie van 
den Wijngaart startte in de periode 
van Corona en lockdowns met de 

Estafettebrief om ondanks het gemis 
van fysieke contacten toch van elkaars 
reilen en zeilen op de hoogte te blijven. 
De periode van lockdowns ligt achter 
ons, de Estafettebrief is blijven bestaan. 
Alle Estafettebrieven zijn terug te 
vinden op de website. 
 
De commissieleden zijn: 
Anne Marie van den Wijngaart-Carriere, 
voorzitter | Lya Mak van Waay-Keislair, 
secretaris | Corinne Akersloot-van 
der Knoop, lid | Corinne van der 
Wyck-Mulder, lid en Paula Terstappen, 
lid.
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Communicatie en PR
Er is in verband met het lustrum veel 
werk verzet. Extra aandacht ging uit 
naar een huisstijl van de vereniging, 
die sprak uit onze correspondentie, 
wervings- en informatiefolder en 
website. Onze contacten met de pers 
werden geïntensiveerd, wat o.a. leidde 
tot interviews in kranten (Parool en 
Volkskrant) en een interview op een 
landelijke radiozender (programma 
Nieuwsweekend). 

Ook is een aantal videoportretten 
gemaakt van vrouwen die dankzij 
Tesselschade een opleiding hebben 

kunnen volgen. Deze video’s zijn op de 
website te zien (www.tesselschade.nl). 
Om de aandacht te kunnen vasthouden 
is een vacature opengesteld voor een 
social-media redactrice, om samen met 
ons een nog grotere bekendheid van 
Tesselschade te bewerkstelligen. 

De commissieleden zijn: 
Sylvia Bouwmeister, voorzitter en Conny 
van der Hoek, lid.

Website
Er is hard gewerkt aan de inrichting en 
lancering van de nieuwe website. Op 
17 oktober was het zover. Tegelijkertijd 
werd de oude website in de lucht 
gehouden en bijgewerkt. Een hele klus.

De nieuwe website kreeg een 
eigentijds uitstraling. We kunnen nu 
snel reageren en berichten aanpassen. 
We ontvangen nu met regelmaat 
nieuws uit de afdelingen, dat we 
op de site plaatsen. Alle leden van 
Tesselschade kunnen inloggen bij 
‘mijn vereniging’ en zich op de hoogte 

stellen van verenigingszaken als 
estafettebrieven, vergaderingen en 
fotoalbums. Bovendien kan iedereen 
de eigen persoonlijke gegevens inzien 
en eventueel zelf wijzigen. 

De websitecommissie bestaat nu uit 
twee leden: 
Carla Oostergo en Quirine Bouma.  
We zien de commissie graag uitgebreid 
met enkele nieuwe, creatieve leden met 
affiniteit met IT.
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Webwinkel
De webwinkel is goed bezocht, 
mede door Corona. Er zijn 249 
orders geplaatst, waarvan de meeste 
meerdere artikelen bevatten. De 
slaaphaas blijft favoriet: 194 vonden 
hun weg als kraamcadeautje of ter 
vervanging van een oude knuffelhaas. 

Voor een webwinkel uitzonderlijk: we 
hebben geen enkele retourzending 
gehad! De overgang naar de 
nieuwe webwinkel (als onderdeel 
van de nieuwe website) gaf wat 
aanloopproblemen, maar draait nu 
goed. Dankzij de goede samenwerking 
tussen de websitebouwer en de 
beheerder van de webwinkel, 
Willemien Jonker. 

Bibliotheek
De Mary Korthals Altes Bibliotheek 
is gevestigd boven onze winkel 
aan het Leidseplein in Amsterdam. 
Er worden patronen, tijdschriften 
en boeken bewaard die we krijgen 
van afdelingen en anderen. Van de 
Tesselschade-artikelen die we ook 
vaak krijgen toegestuurd, wordt een 
beperkte collectie aangehouden. We 
zijn bezig om met een nieuwe scanner 
de bibliotheek te digitaliseren. Het 

bestand kan dan via de website worden 
geraadpleegd, en patronen kunnen 
via de website worden aangevraagd. 
Maar zover is het nog niet. Zoekt u nu 
een bepaald patroon? Vraag het ons 
bibliotheek@tesselschade.nl We helpen 
u graag! 

De bibliotheekbeheerders zijn:
Claartje de Kreuk, Cissiy van Tol-de Rijk 
en Ineke Siewertsen.
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Maria Tesselschade-prijs
Het benodigde aantal voordrachten 
voor uitreiking van de Maria 
Tesselschade-prijs werd niet gehaald. 
Daarom heeft de commissie de 
MT-prijs aan een grondige evaluatie 
onderworpen. Deze evaluatie heeft 
geleid tot een advies over de toekomst 
van de prijs aan het landelijk bestuur. 

De commissie is ontbonden.  
Leden waren:
Romee Wouters, voorzitter en Monique 
van Hattum en Frederique Patijnen, 
beiden lid.

Lustrum
Bij het verschijnen van het Jaarbericht 
ligt de viering van het lustrumfeest 
achter ons. 

Op 17 oktober 2021 werd 
het lustrumjaar gestart in het 
TextielMuseum in Tilburg, in 
combinatie met een dankjewel-
dag voor onze vrijwilligers. Karin 
Bloemen verzorgde een spetterend 
optreden. Een van onze studentes 
bood haar de lustrumsjaal aan.

Op 8 december volgde de feestelijke 
uitreiking van het predicaat Koninklijk 
in Amsterdam. De etalage van onze 
winkel was hiervoor koninklijk ingericht. 
De wereldberoemde illustrator Piet 
Paris gaf ons ter gelegenheid van 

het 150-jarig bestaan een prachtige 
tekening cadeau, die zijn liefde voor 
Tesselschade verbeeldt. Ze siert terecht 
de voorkant van het Jaarbericht.

Daarnaast is hard gewerkt om 
op 23 april op Slot Zeist een 
indrukwekkend lustrumfeest te 
kunnen houden. Het Jaarbericht 
laat uitgebreid zien hoe het 
verliep en hoe mooi het was. 

Leden van de lustrumcommissie: 
Anne Noordzij, voorzitter | Maria 
aan de Stegge, penningmeester | 
Willemien Jonker, secretaris | Madelon 
Sonneveldt, lid | Joy Freriks, lid | Sylvia 
Bouwmeister, lid en Inga Wolffram, lid.
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Ter gelegenheid van ons 150 jarig bestaan blikten we nog een keer 

terug. Voor de “Kroniek Tesselschade” zijn een aantal hoogtepunten uit 

ons 150 jarig bestaan bijeengebracht. De teksten zijn verzorgd door Rein 

van der Sleen en de illustraties zijn van de hand van Anna Wijnands. 

Door een gift is dit boekje voor (alleen!!) leden 

van Tesselschade beschikbaar.

Het kan worden besteld door €5,- 

verzendkosten over te maken op rekening 

NL72 INGB 0000 0330 62 ovv Kroniek naam 

en adres en afdeling waar men lid is.

Hiernaast treft u een interview met Anna 

Wijnands die zo prachtig onze geschiedenis 

in beeld heeft gebracht.

Tesselschade
150 jaar!
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Carrièrewegen 
kennen 
curieuze 
kronkels en 
afslagen. 
Neem Anna 

Wijnands (33) 
uit Utrecht. 

Na haar studie 
Internationaal 

Recht en Strafrecht 
in haar stad rolde ze in ‘een 
kort juridisch baantje’: het 
beoordelen van parkeerboetes. 
Het blijkt echt een baan te zijn… 

Tijdens haar studie liep Anna 
stage bij Buitenlandse Zaken, 
en na haar studie belandde 
ze er opnieuw: ‘een half jaar 
een communicatiebaantje’. 
Dat betrok haar in 2014 
bij de Nuclear Security 
Summit (voorkomen van 
nucleair terrorisme, red.) in 
Den Haag. Barack Obama 
vertegenwoordigde er toen de 
Verenigde Staten. Beider paden 
kruisten elkaar ‘in de verte’.

Het gewoel in het 
communicatiewereldje deed 
bij Anna een oude liefde weer 
opbloeien: tekenen. ‘In 2016 

werd dat zelfs professioneel. Al 
had ik er toen nog wel een baan 
bij. Maar in 2019 zette ik de stap 
naar professioneel tekenaar. Ik 
werd toen fulltime illustrator. Een 
heel leuke baan, waarvan ik goed 
kan leven.’

En dan is het begin 2021. 
Voorzitter Dorien Rookmaker 
van Tesselschade krijgt een heel 
apart boekje in handen dat haar 
op het idee brengt alle leden van 
Tesselschade ‘iets soortgelijks’ 
te geven ter gelegenheid van 
het 150-jarig bestaan van hun 
vereniging. Dat valt in 2021, 
maar Corona duwt dat feest een 
jaar verderop. Rookmaker gaat 
op zoek naar een illustratrice en 
vindt die via het Fries Museum: 
Anna Wijnands, die daar contact 
heeft met de conservator.

Rookmaker vindt ook een 
schrijver, Rein van der Sleen, 
en die twee gaan aan de slag. 
Het wordt voor beiden een 
stevige, maar boeiende klus. 
Rein stuurt Anna voortdurend 
aangevulde en herziene teksten. 
Daarop volgt aaneengesloten 
overleg. Ze delen elkaars ideeën 
en suggesties, en zo groeit in 

Van beoordelen parkeerboetes 
via Obama naar 
Kroniek Tesselschade

Anna Wijnands
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beider handen De Kroniek van 
Tesselschade in woord en beeld.
Beiden duiken in massa’s 
historisch materiaal, waarbij 
Google een hoop hand- en 
spandiensten vervult. Anna: 
‘Ik heb alle historische 
data gecheckt. Vooral de 
ensceneringen uit die tijd. (En 
dan praten we over de periode 
van eind 16e eeuw tot heden). 
Bijvoorbeeld Roemer Visscher, 
die in 1593 te maken krijgt met 
die enorme scheepsramp bij 
Texel. Begin 1594 moet hij als 
assuradeur veel geld uitkeren 
aan verzekernemers. Dat geeft 
hem kopzorgen.’

‘Ik heb een tekening gemaakt 
waarop hij met de handen in 
het haar zijn schade overdenkt. 
Ik ben op zoek gegaan om 
hem zo historisch getrouw 
mogelijk te tekenen. Ik wilde 

een beeld hebben van zijn 
kleding, schoenen, de inrichting 
van zijn kamer, zelfs de schouw. 
Gelukkig zijn er veel 17e-eeuwse 
schilderijen.’

Heel wat dingen uit die tijd zijn 
er niet meer, constateerde Anna. 
‘Ik heb dus onderzocht hoe 
het (in 2015 afgebrande, red) 
huis waarin Maria Tesselschade 
in Alkmaar woonde er uit kan 
hebben gezien. Dat vond ik 
niet, maar wel het huis waarin 
haar zus Anna heeft gewoond. 
Dat bestaat nog.’ (Nu het 
Huis Bellevue-Tesselschade in 
Alkmaar, red.).

‘En dan het schoentje van Maria 
Tesselschade. Hoe zou dat er 
uitgezien hebben? Op mijn 
zoektocht kwam ik terecht in 
Engeland, maar stemde de mode 
uit die tijd daar overeen met 
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die in Holland? Allemaal vragen 
waarop ik zo goed mogelijk 
passende antwoorden probeerde 
te vinden. Was leuk, maar 
tijdrovend werk.’

Wat de kleding uit-die-tijd betreft 
bracht de site van Modemuze 
(www.modemuze.nl) vaak 
uitkomst. Modemuze is hét 
platform voor mode en kostuums 
met een keur aan museale 
modecollecties en textiel. 
Collecties van velerlei formaat 
die vanwege hun kwetsbaarheid 
vaak niet permanent voor 
publiek toegankelijk zijn. ’Ik 
was heel blij met die database, 
vol met historisch betrouwbaar 
materiaal.’

Anna heeft veel heel positieve 
reacties gekregen op haar 
kleurrijke aandeel in de Kroniek 
Tesselschade. Onder meer 
van de relationship manager 
van de Tefaf, een van ’s 
werelds beroemdste kunst- en 
antiekbeurzen (Maastricht). Die 
pikte er -het zal niet verbazen- de 
tekening van Helene Kröller-
Müller met haar Van Goghs uit. 
Anna’s tekening van het 
Muiderslot leverde een 
leuke reactie uit het 
slot zelf op.

Het zal wel toeval zijn, 
maar Anna’s Kroniek-tekening 
van het Texelse kruidenbittertje 
‘Tesseltje’ ligt in het voorportaal 
van een opdracht waaraan 

Anna momenteel werkt: ‘Ik ben 
nu bezig voor een Amerikaans 
tequilamerk.’ In dat Mexicaanse 
godenelixer behoort minstens 35 
%.vol alcohol te zitten. Daar kan 
‘Tesseltje’ met 14,9 %.vol niet 
tegenop… 

Maar, oh coïncidentie, dat 
tequilamerk, Inspiro Tequila, 
ademt… Tesselschade! Inspiro 
Tequila is namelijk ‘fully women 
owned’, volledig eigendom 
van vrouwen. Alles bij I.T. wordt 
gedaan door vrouwen, die 
andere vrouwen ondersteunen in 
hun werk en carrière.

De Kroniek is alleen voor 
de leden en kan worden 
besteld door € 5 over 
te maken naar rekening 
NL40INGB 0000 0330 63 o.v.v. 
Kroniek, naam en adres en de 
afdeling waarvan men lid is. 
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Vroeg op
In de vroege ochtend van 23 april worden 
er drie Tesselschade vlaggen gehesen 
bij Slot Zeist. De marktkraampjes op het 
plein worden ingericht met Tesselschade 
handwerk. 

Welkom
De Lustrumcommissie staat bij de 
ingang om de leden in te schrijven.
Voorzitter Dorien Rookmaker verwelkomt 
de gasten bij de ingang van het Slot.

Kopen en lopen 
Alle leden van Tesselschade zijn 
uitgenodigd voor ontvangst op het 
Slotplein met koffie en een petitfour. Daar 
kunnen ze shoppen bij de Tesselschade 
handwerkkraampjes. Daarbij maken veel 
leden gebruik van de mogelijkheid om een 
van de vier excursies te volgen in en om 
Slot Zeist.

Lustrumfeest
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Inspiratie 
‘De macht en kracht 
van vrouwen’
Alle Tesselschade studenten 
van de afgelopen 5 jaar en 
hun studentenbegeleiders van 
Tesselschade zijn uitgenodigd voor 
de inspiratieochtend. Daarnaast 
mogen zij ook introducees 
meenemen die de intentie hebben 
om lid van Tesselschade te worden 
of een donatie te doen. 

Voorzitter van deze ochtend is  
Lisa Loeb, cabaretier en winnaar van 
‘De slimste mens’.

In jezelf geloven
In een video laat pas afgestudeerd 
Tesselschade studente Eveline 
Biesemaat trots haar bloeiende 
Verloskundigenpraktijk zien en vertelt 
wat Tesselschade voor haar leven 
heeft betekent. Aansluitend geeft zij 
een korte peptalk aan de studenten 
uit het publiek om door te zetten.
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Het gaat niet vanzelf
Houda Loukili, voormalig Nederlands 
kampioen kickboksen, spreekt over 
incasseren, omgaan met tegenslagen 
en hoe je het beste uit jezelf kunt halen.

Maar als het lukt mag je 
ook trots zijn
Nancy Poleon, eigenares van ‘Branded 
Personalities’, begeleidde jarenlang 
wereldberoemde artiesten uit de 
muziek- en filmindustrie. Zij vertelt hoe 
vrouwen hun zichtbaarheid kunnen 
vergroten en pleit voor een ‘Rock-’n 
Roll Branding’ die wij kunnen leren van 
deze artiesten.

25Jaarbericht 2021 | Tesselschade Arbeid Adelt



Lu
st

ru
m

d
ag

Lu
st

ru
m

Lu
st

ru
m

d
ag

Keuzes maken is 
belangrijk
Marry de Gaay Fortman is 
topadvocaat en expert op het 
gebied van bestuur en toezicht, 
commissaris bij De Nederlandse 
Bank en oud commissaris bij de 
KLM. In haar vrije tijd vervult ze het 
voorzitterschap van Toneelgroep 
Amsterdam. In de lijst van de 200 
meest invloedrijkste mensen in 
Nederland van de Volkskrant staat zij 
op plek 10.

Zij wordt door Sylvia Bouwmeister 
geïnterviewd over haar boek 
‘Verdrink geen dooie eend’, waarin 
zij haar persoonlijke verhaal vertelt 
over haar carrière als vrouw in een 
mannenwereld. Haar advies is geen 
energie te verspillen aan negatieve 
situaties ‘dooie eendjes’ en te kiezen 
voor beminnelijkheid en ‘getting 
to yes’. Zo geeft zij een inspirerend 
voorbeeld van hoe je in moeilijke 
situaties, elkaar de ruimte geeft om 
een positief gezamenlijk doel te 
bereiken. Op verzoek van het publiek 
geeft ze een aantal belangrijke en 
praktische onderhandelingsadviezen.
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Lisa Loeb optreden
De ochtend wordt afgesloten met een 
hilarische voorstelling van Lisa Loeb, die 
eerst overtuigend bewijst dat zij met 
recht ‘De slimste mens’ heeft gewonnen 
door vragen uit het publiek over Einstein 
te beantwoorden en vervolgens zichzelf 
en haar onzekerheden op ontroerende 
wijze op de hak neemt. 

Lunch
Het is heerlijk om elkaar weer te spreken 
tijdens de lunch. Deze inspirerende
ontmoeting tussen leden, bestuursleden 
studenten en studentenbegeleiders sluit 
het ochtend programma af.

Historie
Tussen de verschillende zalen geeft de 
tentoonstelling die is opgezet onder 
leiding van oud-voorzitter Mieke van 
Leeuwen, een mooi overzicht van 
tastbare Tesselschade geschiedenis.
Het lustrumverslag sluit af met een 
interview met Mieke over hoe deze 
tentoonstelling tot stand is gekomen
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en samenwerken 
geeft plezier 
Na de lunch volgen de 
bestuursleden en afdelingsereleden 
een workshop of lezing naar keuze.

28 Jaarbericht 2021 | Tesselschade Arbeid Adelt

Beter fotograferen met 
je mobiel is zo populair 
dat er nog een extra 
workshop hiervan werd 
geregeld

Karikatuur tekenen lijkt 
gemakkelijk, maar het 
duurt even voordat de 
deelnemers het een 
beetje onder de knie 
krijgen. Er wordt wel 
veel gelachen natuurlijk.
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Een flessentuin maken 
geeft veel rommel en 
zand in Slot Zeist maar 
het resultaat mag er 
zijn. Een zelfgemaakte 
blijvende herinnering aan 
het lustrum.

Tijdens de workshop 
singer song writer gaan 
de deelnemers helemaal 
los met de zangoefenin-
gen. Omdat ze te veel 
lawaai maken wordt hen 
vriendelijk verzocht een 
andere ruimte te zoeken. 
Dat wordt de tentoon-
stellingsruimte van 150 
jaar Tesselschade.

Voor diegene die geen zin 
hadden in een workshop zijn 
er 2 lezingen te volgen: 

• ‘Werkende vrouwen in de kunst’, 
door Camée van Blommestein en 

• ‘Berthe Morisot’ de enige 
vrouwelijke impressioniste, door 
Gerda van Ham.

De middag wordt afgesloten met 
een gezellige borrel.
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Een onvergetelijke 
avond
De handwerksters, commissies, 
bijzondere functionarissen, voorzitters 
van de afdelingen, landelijke ereleden 
en het landelijk bestuur, worden 
verwelkomd door voorzitter Dorien 
Rookmaker met de geschiedenis van 
150 jaar Tesselschade in vogelvlucht, 
aan de hand van slides, met prachtige 
illustraties uit de kroniek van 
Tesselschade die speciaal voor deze 
gelegenheid is gemaakt. 

Camée van Blommestein en  
Lydia Goudeket
Presentatrice van deze avond is Camée 
Blommestein die een video aankondigt 
over Lydia Goudeket, de oudste oud- 
studente van Tesselschade. 
Lydia is 78 jaar en runde tot 
2 jaar geleden nog een bloeiende 
fysiotherapiepraktijk, met daarin altijd 
een klein winkeltje met Tesselschade 
handwerk voor de verkoop.
Lydia is als eregast aanwezig tijdens 
het feest en krijgt na afloop van 
de video een applaus voor haar 
doorzettingsvermogen en inzet voor 
Tesselschade.

Camée haalt het Tesselschade 
kookboek te voorschijn waar zij 
graag uit kookt en vertelt dat de 
lustrumcommissie ervoor gekozen 
heeft om tenminste 1 gerecht uit dit 
kookboek deze avond te serveren en 
dat is geworden: Komkommer- en 
muntmousse/ saumon fumé aux poires 
a léstragon.
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Soraya Gerrits
Daarna volgt een video met een portret 
van onze jongste net afgestudeerde 
studente Soraya Gerrits, een musical 
ster in ‘Diana and Sons’. Zij heeft niets 
dan lof voor de afdeling Tesselschade 
Utrecht. Op deze avond heeft zij een 
musical voorstelling, maar ze belooft 
bij een volgende gelegenheid, graag 
voor ons op te komen treden.
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Ellen ten Damme
Een bruisende Ellen 
ten Damme geeft een 
sprankelend optreden, 
waarbij acrobatiek en 
zang prachtig worden 
gecombineerd.
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Karin Bloemen
Tot slot treedt Karin Bloemen op, 
in een gewaad dat helemaal is 
afgestemd op Tesselschade.
Met haar worden de bloemetjes 
uitbundig buiten gezet.
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Ereleden
Ter gelegenheid van dit 
bijzondere lustrum worden 
maar liefst 3 nieuwe ereleden 
benoemd voor hun bijzonder 
verdiensten voor Tesselschade.

Van harte gefeliciteerd:
Spoek Verstraaten, Anne 
Noordzij en Willemien Jonker

Kroniek en Tesseltje
Alle gasten van deze dag en avond 
krijgen een mooi aandenken mee.
Een gebonden kroniek 
van Tesselschade en het 
kruidenbittertje Tesseltje.
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Drie nieuwe ereleden!

Onze vereniging bestaat 150 jaar, 
vooral dankzij de belangeloze 
inzet van vele vrijwilligers. Alleen 
dankzij hen kunnen studenten en 
handwerksters worden ondersteund. 
Vrijwilligerswerk is -het woord zegt 
het al- vrijwillig, maar niet vrijblijvend. 
Het schenkt voldoening, is leerzaam 
en geeft plezier, maar soms is het ook 
frustrerend. 

We zijn blij dat veel vrouwen 
verantwoordelijkheid nemen voor 
functies binnen Tesselschade. 

Het lustrum was aanleiding voor 
de benoeming van drie nieuwe 
ereleden. Dezen hebben zich lange 
tijd ingezet voor onze vereniging, 
binnen afdelingen en op landelijk 
niveau. Een beschrijving van onze 
nieuwe ereleden doet natuurlijk altijd 
de betrokkenen tekort. Zouden we 
de drie dames in een paar woorden 
moeten samenvatten dan zouden de 
begrippen doortastend, wellevend 
en een zeer hoog ontwikkeld gevoel 
voor verantwoordelijkheid enigszins de 
lading kunnen dekken.

Spoek Verstraaten 
was 25 jaar bestuurslid 
in Nijmegen, lid van 
de Tesselschade 

Studiefonds-commissie 
.Als landelijk voorzitter 

van onze vereniging heeft 
zij goede resultaten neergezet, o.a. 
als redder van de afdeling Rotterdam. 

Haar wijze van besturen verwierf de 
benaming `spoekiaans’, wat zoveel 
betekent als: je nek uitsteken en 
je werk doen. Spoek is nog steeds 
actief en vaak een klankbord voor 
bestuursleden. Bovendien organiseert 
zij samen met anderen het jaarlijkse 
golftoernooi.

Ook Anne Noordzij 
heeft haar sporen 
binnen Tesselschade 
verdiend. Als 
voorzitter van de 
lustrumcommissie 
heeft zij een geweldige 
prestatie geleverd. Anne is al vele jaren 
landelijk vertrouwenspersoon. Behalve 
bestuurslid van de afdeling Leiden 
was zij ook lid van de Tesselschade 
Studiefonds-commissie en van het 
landelijk bestuur.

Willemien Jonker is 
bestuurslid van de 
mooie afdeling Ede. 
Ze is secretaris van 
de lustrumcommissie 
en heeft in die 
hoedanigheid een enorme 
inspanning geleverd. Bovendien 
is Willemien verantwoordelijk voor 
de webwinkel die zij in haar eentje 
bestiert. De webwinkel had niet de 
huidige vorm kunnen krijgen zonder 
haar inzet en betrokkenheid. In het 
verleden was Willemien ook secretaris 
in het landelijk bestuur. 
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Zeist, zaterdag 23 april, aangenaam zonnetje, 
ietwat fris windje, drukte van belang. Op Slot Zeist 

is Tesselschade vandaag de baas. Enkele honderden 
vrouwen vieren er het 150-jarig bestaan van hún 

vereniging: de Koninklijke Algemene Nederlandse 
Vrouwenvereniging Tesselschade – Arbeid Adelt. De vorige 

landelijk voorzitter en erelid van de afdeling Tilburg Mieke van 
Leeuwen loopt er met ingehouden trots rond.

Alles in het slot ademt Tesselschade, en in de hal en een zijkamer 
verleidt een prachtige tentoonstelling – ‘Pardon: een memory lane, 
Tesselschade door de jaren heen’ – de bezoekers. ‘Alles is herkenbaar; 
van toen en nu.’ 

Met dank aan Mieke, de drijvende kracht die alle nostalgie en 
pracht en praal bijeen organiseerde. ‘Oud blikgoed, gemaakt 
door echte blikslagers, beschilderd, koektrommels, prullenbakken, 
paraplubakken. Alles heel mooi. De kinderen zeiden, nee, mam, 
toch niet onze oude koektrommel? Een bijna vijftig jaar oud 
verlovingscadeau.’

Mieke van Leeuwen mag dan de drijvende kracht achter het 
verzamelen van alle expositiegoed zijn geweest, zonder steun-en-
toeverlaat Petra van der Reep was het niet voor elkaar gekomen. ‘We 
hebben er samen vier maanden hard aan gewerkt.’ Het resultaat: een 
schitterende verzameling Tesselschade-spullen.

Een waterval van ‘borduursels 
en ‘eigenaardigheden’. 
Zoals de Bruintje Beer-
collectie. De originele 
boekjes gecombineerd met 
gebreide en geborduurde 
beesten. ‘Uniek spul.’ Een 
tafel met prenten van Maria 
Tesselschade en Betsy 
Perk. Een handgemaakte, 
geborduurde lijst om een 

Op ‘Memory Lane’ in Slot Zeist
Mieke van Leeuwen
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portret van Betsy. ‘Heeft 
Claartje voor gezorgd.’

‘Claartje’ is Claartje de Kreuk, 
min of meer het wandelende 
historische geweten van 
Tesselschade. Een vraag? 
Stel haar aan Claartje. ‘Ik 
heb in de voorbereiding alle 
afdelingen aan hun jasje 
getrokken en om spulletjes 
gevraagd, maar Claartje 
bracht het meest in. Zij heeft heel veel.’ Maar ook Joan Patijn leverde 
veel voor de memory lane. ‘Ze was er met haar moeder, al 96, geloof 
ik.’

Zo’n 46 jaar geleden raakte Mieke verzeild bij Tesselschade? ‘Door 
mijn schoonfamilie. Mijn schoonmoeder was voorzitter in Den Bosch, 
mijn schoonzusje depothouder. Toen ik later in Tilburg kwam wonen, 
werd ik daar in het bestuur actief. Ik vond handwerken wel leuk, maar 
het studiefonds (toen het Betsy Perk Opleidingsfond, red.) raakte me. 
Mijn dochters konden studeren, en ik vond en vind dat dat voor veel 
meer vrouwen moeten zijn weggelegd. Borduren was niet zo mijn 
ding; heb ik geen geduld voor.’

Dan wordt Mieke gevraagd landelijk voorzitter te worden. ‘Het werd in 
het gezin besproken, en mijn zoon gaf de doorslag.’ Hij wees erop dat 
het leven meer verantwoordelijkheid met zich brengt dan zich met-
twee-vingers-in-de-neus voort te bewegen.

Maar terug naar de memory lane. ‘Er waren notulenboeken uit 
1896, handgeschreven, jaarstukken, stalenboekjes met lapjes 
en beschrijvingen, uit de jaren 1890 tot 1946. Heel veel historie. 
Topstukken met familiegeschiedenissen. Allemaal geborduurd. 
Fantastisch. En dan de replica’s van de smokjurkjes waarin de prinsjes 
terugkwamen uit Canada (aug. ’45, red.), geborduurd met appeltjes 
van Oranje.’

37Jaarbericht 2021 | Tesselschade Arbeid Adelt



Lu
st

ru
m

d
ag

Lu
st

ru
m

‘En dan waren er de 
cadeaulades van oud-
bestuursleden. Vol met 
spullen als slaaphazen, 
sokken; gekocht om cadeau 
te geven. Een zoon bracht 
uit het huis van zijn moeder 
een la met 20, 25 artikelen.’ Heel veel bezoekers beleefden 23 april 
herkenningen die emoties ‘van thuis’ opriepen. Vaak betrof het spullen 
die nu worden gekoesterd door (klein)kinderen van leden en oud-
leden. 

‘Hoe de reacties waren? Heel veel ahs en ohs. Vooral bij de tafel met 
winkeldochters.’ ‘Winkeldochters?’ ‘Ja, winkeldochters, dat zijn niet-
verkoopbare dingen. Die werden natuurlijk niet weggegooid. Dan 
moet je denken aan een schortje met twee handschoenen eraan om 
mee te poetsen. Dan was er een tafel met Tesselschade-parafernalia, 
blikjes, sleutelhangers, zilverpoetshandschoenen, alles met het logo 
van Tesselschade. Iedereen van Tesselschade kent die dingen.’ 

‘Hoeveel inbrengers er waren, los van individuele leden en Claartje? 
Elf afdelingen, als ik me goed herinner.’

‘Bijzonder was ook een grote ingelijste oorkonde van een expositie 
in Brussel (1910) waaraan Tesselschade meedeed. Dan de tekening 
die Piet Paris maakte voor ons 150-jarig bestaan, en merklappen, 
heel veel merklappen. En niet te vergeten de geborduurde 
verjaardagskalender van Ank Bos (ook erelid) uit Zwolle. Het origineel. 
Een uniek stuk. En, theemutsen, heel veel theemutsen. Een hele 
vensterbank vol.’

En uiteraard: slaaphazen, veel slaaphazen, een van dé klassiekers 
van Tesselschade. ‘In verschillende uitvoeringen. Ook halve, met 
afgekloven oren of zonder lijf. Letterlijk kapot geknuffeld.’
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Dag bestuur van Tesselschade Oplei-
dingsfonds, Erg blij met de uitnodiging 
van het Lustrumfeest op Slot Zeist op 
zaterdag 23 april 2022, deel ik u mede 
dat ik aanwezig zal zijn bij de inspira-
tie-ochtend en lunch. Heel erg bedankt 
voor de uitnodiging en de financiële 
steun om mijn studie en toekomst te 
kunnen waarborgen en succesvol met 
een mooi diploma af te kunnen ronden. 
Hartelijke groet,

Geacht bestuur van Tesselschade, Har-
telijk dank voor de uitnodiging voor de 
feestelijke avond. Hoewel het programma 
er verleidelijk uitziet, heb ik besloten om 
toch niet deel te nemen. Mijn keuze zou 
zijn om eerder meer studiebeurzen toe 
te kennen. Desalniettemin wens ik u een 
prachtig feest. Met vriendelijke groet, 

Fantastisch om samen het 150 jarig 
bestaan van TAA te vieren! Om dat 
mogelijk te maken liggen veel jaren van 
hard (hand)werken hieraan ten grondslag. 
Proficiat met deze volharding bij zoveel 
betrokkenen!

Hartelijk dank voor de uitnodiging voor 
de lustrumviering van de Koninklijke 
vereniging Tesselschade-Arbeid Adelt. 
Een eerbiedwaardige oude dame, die 
nog volop aan haar toekomst werkt. Wat 
een feest om het 150-jarig bestaan zo te 
kunnen vieren.

Goedemorgen dames TAA,
Veel dank voor de uitnodiging voor dit 
bijzondere feest . Honderdvijftig jaar is 
toch geweldig en heel fijn dat ik er 30 
jaar met veel plezier een deel van mijn 

tijd aan heb kunnen geven. Nog meer 
bijzonder zijn de mooie contacten met de 
handwerksters en de mede bestuursleden 
. Ben ook heel dankbaar dat de afdeling 
Friesland mij al jaren geleden eerde als 
erelid en later volgde ook nog de konink-
lijke onderscheiding. Een prachtige tijd 
om op terug te zien. Ik wens jullie alle-
maal een hele fijne dag toe en blijf graag 
op de hoogte van alles wat TAA is.

Jammer : dat er geen verzamel bus 
gaat voor de mensen die graag op deze 
avond aanwezig willen zijn, maar er alleen 
niet in staat zijn er naar toe te gaan! Dus 
helaas jammer dat ik helaas hierdoor niet 
aanwezig kan zijn op deze feestelijke 
avond. Graag wil ik wel in aanmerking 
komen voor het geschenk als blijvend 
aandenken……

Goedenavond bestuur, Gefeliciteerd met 
dit lustrum! Bedankt voor de uitnodi-
ging. Helaas ben ik verhinderd, ik had 
het graag bij willen wonen. Ik borduur al 
vanaf jongs af aan en ben vermoedelijk 
de jongste telg (48 jaar) borduurster van 
de afdeling Friesland. Maar het is zo 
mooi dat met het verkopen van borduur-
werken, mijn hobby, anderen geholpen 
kunnen worden. Ik draag jullie een warm 
hart toe! Alvast fijne avond en wie weet 
tot ziens.

Geacht bestuur Hartelijk dank voor uw 
uitnodiging Helaas kan ik niet komen, 
het is een lange reis en dat lukt mij niet 
meer . Morgen word ik 87 jaar en dat 
brengt wel eens wat problemen mee. Dit 
jaar borduur ik al 40jaar voor TAA en nog 
steeds met veel plezier. Ik wens u allen 
een fijne dag. Vriendelijke groeten

Quotes
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Lieve dames van het 
Tesselschadebestuur en uiteraard beste 
Lustrumcommissie,
Van harte geef ik jullie een 
groot compliment en stuur mijn 
welgemeende dankbetuiging voor een 
prachtig georganiseerde lustrumdag in 
Slot Zeist, jl. zaterdag.
Ik heb, alhoewel enigszins vertraagd 
door parkeerperikelen, na het 
afzetten van mijn medereizigsters, 
helaas de rondleiding door het 
slot moeten missen, maar dankzij 
moedige dames van de afdelingen 
Lochem, Deventer, Ede, Nijmegen, 
Alkmaar en Leiden was er op het 
middenterrein meer dan genoeg te 
zien en te genieten (en te koop!) van 
hetgeen zovele handwerksters voor 
de vereniging maakten. Ook het terras 
was gezellig, we hebben genoten 
van een lekker kopje koffie, alvorens 
we ons naar binnen begaven om de 
tentoonstelling te bekijken. Hoe leuk 
was het om zoveel spullen uit de oude 
en soms zelfs antieke doos te mogen 
bewonderen. Ook het archiefmateriaal 
is ongelooflijk. Met zo veel zorg 
opgeschreven, bijgehouden, bewaard, 
en nu ter lering en vermaak voor 
ons allemaal klaargelegd. We boften 
natuurlijk ook wel heel erg met het 
lentezonnetje. 
Tijdens de gezellige walking lunch 
was meer dan voldoende te drinken 
en te eten, bijkans té veel, denk ik, 
terugkijkend. Daarna waren er weer 
twee heel leuke en goed in elkaar 
gezette lezingen over Berthe Morisot 
en over Krachtige en Prachtige 
vorstinnen geportretteerd, allebei 
enige en leerzame voordrachten. 
Wat een talent hebben we binnen de 
vereniging, laten we daar met elkaar 
trots en zuinig op zijn.
Ook de avond is succesvol en 
genoeglijk verlopen, zo vertelden 
enkele medebestuursleden mij 
na afloop. Jullie kunnen met trots 
en dankbaar terugkijken op een 
welgeslaagd lustrumfeest.

Hartelijk dank dat we Tesslschades 
gast mochten zijn en ook zeer 
bedankt voor de leuke tas met een 
lekker warm ‘Tesseltje’ en het leuke 
kroniekboekje. Wij gaan door en 
hopen dat onze bijzondere vereniging 
over 150 jaar haar 300 jarig bestaan 
met evenveel plezier zal mogen 
vieren. Wees zo vriendelijk dit 
bericht te delen met alle anderen die 
hebben meegeholpen om de dag 
tot zo’n succes te maken. Nogmaals 
van harte een groot compliment en 
dank voor de gulle gastvrijheid.Lieve 
lustrumcommissieleden! Dank voor 
een prachtig Lustrumfeest, mede 
namens mijn medebestuursleden van 
de afdeling Utrecht, Amersfoort en 
Omstreken. Wat zullen jullie lekker 
geslapen hebben, vannacht! Hartelijke 
groet,

Beste dames van de 
Lustrumcommissie, 
Graag wil ik jullie bedanken voor het 
organiseren van een geweldige dag 
voor Tesselschade op Slot Zeist. 
Wat een gedenkwaardige dag en wat 
fijn dat ik daar bij mocht zijn. Ik heb er 
enorm van genoten en ik hoop velen 
met mij. 
De locatie was helemaal top, de 2 
lezingen die ik meemaakte waren echt 
heel goed en interessant. Alles was 
goed verzorgd, we kwamen niets te 
kort. 
Fijn voor Tesselschade dat drie dames 
zich nu landelijk erelid mogen gaan 
noemen. 
Het boekje dat wij cadeau kregen 
is echt een erg leuk boekje, heel 
interessant om het tijdspad van 
Tesselschade zo te lezen. 
Nogmaals mijn dank!
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Beste dames, 
Een dankjewel is op zijn plaats na de 
geslaagde Lustrumviering gisteren 
in Zeist. Een gevarieerd programma 
en een fraaie doorsnee van leden, 
studentes en sponsoren was aanwezig. 
Inspirerende lezingen en optredens 
en genoeg ruimte om te netwerken 
maakte het samen met de goede 
zorgen voor de inwendige mens tot 
een feestelijke dag.
Nogmaals dank en hartelijke groet, 

Lieve commissie,
Via deze weg wil ik jullie heel hartelijk 
bedanken voor het fantastische 150 
jaar Tesselschade in Slot Zeist 23 april 
jl.
Geweldig de binnenkomst op 
het voorplein met de artikelen 
voor verkoop en in Slot Zeist de 
tentoonstelling!
Alles was met zorg gedaan, 
interessant, inspirerende lezingen, 
amusant en heerlijk allemaal!
Nogmaals veel dank voor deze 
enorme traktatie! 
Hartelijke groet,

Lieve dames,
Wat een topdag hebben jullie voor 
het lustrum in elkaar gedraaid! Van de 
vroege ochtend tot de late avond, een 
en al feest.
Hulde hulde, petje af. Jullie kunnen 
met genoegen op deze dag 
terugkijken. De locatie, catering, 
sprekers, artiesten, attentie na afloop, 
allemaal leuk. De sfeer was er dan ook 
naar, allemaal blije gezichten en het 
mooie weer was bonus.
150 jaar en koninklijk is dan ook wel 
zo’n topdag waard. Hulp daarbij was 
natuurlijk een goed netwerk met 
handige connecties. Hoe dan ook mijn 
dank en complimenten.
Met hartelijke groet,

Lief bestuur & Lustrumcommissie,
Wat is van dit 150 jarig bestaan een 
geweldig feest gemaakt. Het was 
gezellig, interessant, amusant en 
heerlijk allemaal + dat we elkaar in 
deze ambiance mochten ontmoeten. 
Veel dank voor deze enorme traktatie! 
Op naar 155 jaar.........
Hartelijke groet,

Beste Lustrumcommissie
Dank voor de magistrale dag, ik 
was van ‘s ochtends vroeg tot ‘s 
avonds laat van de partij en heb van 
alle onderdelen genoten! Het moet 
een titanenklus zijn geweest om dit 
allemaal voor elkaar te krijgen, het was 
van A tot Z tot in de puntjes verzorgd!
😀 Moe maar voldaan ging ik weer naar
huis… Hoop dat jullie nog lang mogen 
nagenieten van deze bijzondere 
prestatie!
Hartelijke groet,

Geachte Lustrumcommissie,
Geacht Bestuur,
Wat was dat een knalfeest ter ere 
van het 150-jarig bestaan van onze 
vereniging!
Ik geniet nog steeds na van de 
heerlijke dag in Zeist.
De perfecte organisatie, locatie, 
originele programma met al die 
gezellige mensen die TAA een warm 
hart toedragen, maakte het tot een 
supergeslaagde dag.
Het was voor mij enig om vele ‘oudjes’ 
weer te zien, te spreken en te beseffen 
dat wij van een hele bijzondere 
vereniging lid te zijn.
Dank voor jullie buitengewone inzet, 
het vele werk en de verrassende party 
bag!
Moge jullie ook zo na genieten van dit 
feest als ik dat doe!
Met vriendelijke groet,
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1. 
De vereniging geeft vrouwen 
een bijdrage in de opleidings- 
of studiekosten en stelt hen in 
staat een vak- of beroepsoplei-
ding te volgen.

2. 
De vereniging biedt vrouwen 
de mogelijkheid tot het ver-
vaardigen van handgemaakte 
artikelen die door Tesselschade 
zonder winstoogmerk en voor 
rekening en risico van Tessel-
schade worden verkocht.

3. 
De Vereniging geeft (oud-) 
depothoudsters van winkel-
houdende afdelingen en (oud-) 
handwerksters extra financiële 
ondersteuning als zij die nodig 
hebben en aan kandidaten van 
het opleidingsfonds, indien zij 
extra ondersteuning behoeven. 

4. 
De vereniging stelt zich voorts 
ten doel te bevorderen dat 
handwerktechnieken worden 
bewaard.

Doelstellingen 
Koninklijke
algemene 

vrouwenvereniging 
Tesselschade
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Baten Lasten

€ € € €

Rente en dividenden 16.086 Kosten

Koersresultaat effecten 347.726 Jaarbericht 5.895

Afdracht afdelingen 11.715 Vergaderingen 4.004

Kosten Effecten 23.799

Giften Kostprijs Voorraadbeheer 1.526

Algemene kas 18.884 Kostprijs Voorraadbeheer 
webshop

11.148

Tesselschade Studiefonds 59.000 Overige Kosten 66.553

Zegers Veeckensfonds 0 112.925

Opbrengst overige Besteed aan doelstelling

Advertenties 0 Uitkeringen Helpende Zon 2.499

Omzet webshop 9.600 Toelagen Tesselschade 
Studiefonds

105.563

Omzet Voorraadbeheer 513 Uitkeringen Zegers Veec-
kensfonds 

36.100

144.162

Totale baten 463.524 Totale lasten 257.087

Voordelig saldo voor 
reserveringen

206,437

Grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aan-
vaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, in het bijzonder RJK C1 ‘Organisaties 
zonder winststreven’.

De gezamenlijke algemene reserves en kapitalen bedroegen: 

per 31 december 2021 € 3.109.408

tegenover 

per 31 december 2020 € 2.902.971

Verkorte jaarrekening
Verkorte gecombineerde rekening van baten en lasten over 2021
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leden contrib        toelagen opleidingen door giften aan  
alg. kas fondsen

aantal 
handw. omzet ZVF

                  afdeling TSF              

afdeling student   bedrag student bedrag kand. bedrag

Alkmaar      137 2.246 8 3.543

Almelo 159 2.118 1 1.811 1 400 2.000 5 7.368

Amsterdam       505 2.210 21 24.415 1.395 49 28.476 5 8.500

Apeldoorn          135 2.594 1 1.092 2.153 20 6.213

Arnhem e.o.      241 3.572 2 3.000

Breda             159 3.137 3 2.150 2 4.336 13 7.835 2 3.250

Deventer e.o.   103 1.810 7 704

Ede e.o. 57 855 7 7.030

Friesland 268 4.427 1 7 5 10.520 2.000 11 6.895 3 4.200

’s-Gravenhage   272 4.080 15 26.836 17 24.690 1 1.700

Groningen          67 1.445 3 3.418 9 480

Haarlem           289 4.270 5 7.568 1 2.143 25.000 16 20.641 1 1.650

’s-Hertogenbosch 150 1.905 8 7.379 2 3.350

Leiden            211 2.983 5 10.644 250 8 3.880 3 5.000

Nijmegen        215 4.260 1 390 2 5.311 5.000 14 5.972 2 3.400

Rotterdam       226 1.650 18 21.817 3 5.436

Tilburg-Eindhoven 218 2.913 8 14.384 3.000 5 2 1.700

Twente           195 1.090 0 1 400

Utrecht, Amersfoort e.o. 294 4.410 13 12.945 16 24.144 7.500 2 3.350

W-Friesland e.o. 78 1.340 0 11 5.500

Zeeland            105 1.575 1.780 1 5.754

Zuid-Limburg  158 1.065 3 1.997 6 13.222 1.500 7 5.407

Zwolle 125 1.755 5 8.088 2.000 0 851

Totaal 4.367 57.710 82 101.028 59 105.046 53.578 217 149.018 23 36.100

Financieel jaaroverzicht
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leden contrib        toelagen opleidingen door giften aan  
alg. kas fondsen

aantal 
handw. omzet ZVF

                  afdeling TSF              

afdeling student   bedrag student bedrag kand. bedrag

Alkmaar      137 2.246 8 3.543

Almelo 159 2.118 1 1.811 1 400 2000 5 7.368

Amsterdam       505 2.210 21 24.415 1395 49 28.476 5 8.500

Apeldoorn          135 2.594 1 1092 2.153 20 6.213

Arnhem e.o.      241 3.572 2 3000

Breda             159 3.137 3 2150 2 4336 13 7.835 2 3.250

Deventer e.o.   103 1.810 7 704

Ede e.o. 57 855 7 7.030

Friesland 268 4.427 1 7 5 10.520 2000 11 6.895 3 4.200

’s-Gravenhage   272 4.080 15 26.836 0 17 24.690 1 1.700

Groningen          67 1.445 3 3418 9 480

Haarlem           289 4.270 5 7.568 1 2.143 25000 16 20.641 1 1.650

’s-Hertogenbosch 150 1.905 8 7.379 2 3.350

Leiden            211 2.983 5 10.644 250 8 3.880 3 5.000

Nijmegen        215 4.260 1 390 2 5.311 5000 14 5.972 2 3.400

Rotterdam       226 1.650 18 21.817 3 5.436

Tilburg-Eindhoven 218 2.913 8 14.384 3.000 5 2 1.700

Twente           195 1.090 0 1 400

Utrecht, Amersfoort e.o. 294 4.410 13 12.945 16 24.144 7500 2 3.350

W-Friesland e.o. 78 1.340 0 11 5.500

Zeeland            105 1.575 1780 1 5.754

Zuid-Limburg  158 1.065 3 1997 6 13222 1.500 7 5.407

Zwolle 125 1.755 5 8.088 2.000 0 851

Totaal 4367 57710 82 101028 59 105046 53578 217 149.018 23 36.100

leden aantal
2020:  4.772
2021:  4.367

giften
2020:  43.894
2021:  53.578

omzet
2020:  104.274
2021:  149.018

aantal studenten
2020:  137
2021:  141

toelage studenten 
2020:  104.274
2021:  149.018

aantal handwerksters
2020:  188
2021:  217

ZVF
giften handwerksters

2020:  34.600
2021:  36.100
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We waren te gast bij de afdeling 
Tesselschade Zuid Limburg.

De afdeling had voor de locatie 
het museum van de Vrouw te Echt 
gekozen.
De dag begon met een kop koffie of 
thee en natuurlijk vergezeld met een 
stuk echte Limburgse vlaai!

Het was na twee jaar 
zoombijeenkomsten weer fijn om de 
vergadering op locatie te houden. Het 
gezelschap was niet groot, maar wel 

een uiterst gemotiveerde Tesselschade-
club. Er heerste een ongedwongen, 
positieve sfeer, waar gezellig gekletst 
werd met elkaar. 

De vergadering bestond uit het 
uitwisselen van wederzijdse informatie 
met een energieke inbreng. Na de 
twee uur durende vergadering kon 
men genieten van de lunch, deze keer 
zonder de kroket.

Na de lunch werd de groep gesplitst. 
Een gedeelte volgde een wandeling 

Afdelingen in de schijnwerper 
Afdeling Zuid-Limburg Verslag AV 21 mei 2022
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Afdeling Deventer 
en Omstreken 

Nu de Afdeling Lochem-Zutphen niet 
meer bestaat is een belangrijk deel 
van de leden in 2022 overgegaan naar 
‘Deventer’. Wij hebben op een druk 
bezochte voorjaarsverkoop ook een 
aantal van hen kunnen ontmoeten bij 
Keukenstudio Stormink in Gorssel. 
Er is een goede samenwerking 
ontstaan met de twee oud-
bestuurders en de handwerksters van 
‘Lochem’ terwijl zij ook zorg blijven 
dragen voor de vitrines van Hotel 
Bakker in Vorden.
Na twee jaar geen verkoop vanwege 
corona, was het dit keer een extra 
feestelijke lustrumverkoop!

We hebben weer een studente blij 
kunnen maken door haar financieel 
te ondersteunen met haar studie 
Toegepaste Psychologie aan het 
Saxion in Deventer, waar zij hoopt in 
het studiejaar 2022-2023 de lessen 
minder online te moeten volgen.

Door de publiciteit rondom het 
150-jarig bestaan hebben wij veel 
positieve reacties gekregen: dames 
die willen handwerken, maar helaas 
nog te weinig nieuwe leden. De 
contributies zijn hard nodig om nog 
meer studentes te kunnen steunen.

door historisch Echt onder leiding van 
een gids. De andere groep bezocht het 
museum.

Na een uurtje werd de dag afgesloten 
met een borrel en ging men huiswaarts, 
vergezeld van een uniek zakdoekje met 
Maria Tesselschade.
De spreuk op onderstaande afbeelding 
uit het museum, in het Limburgs dialect 
(en nu de handen in elkaar en aan de 
slag) geven we eenieder graag mee.

Het was een geslaagde dag, die 
omgevlogen is. Uit de vele positieve 
reacties, die we de dag erna ontvingen, 
concluderen we dat velen van de 
Limburgse gezelligheid genoten 
hebben.

Bestuur Tesselschade Zuid Limburg

en noew de henj inein en aa n’m
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Landelijk bestuur
D. Rookmaker  voorzitter

W.L. Asjes-Tydeman  eerste penningmeester (tot juni 2022)

D.H. Jeene-Rothuizen tweede penningmeester (tot juni 2022)

I.D. Wagenaar eerste secretaris 

S. Bouwmeister PR & externe communicatie

E. Nieboer eerste penningmeester (vanaf juni 2022)

A.K. Uiterloo tweede penningmeester (vanaf juni 2022)

S.C.J. Teerling tweede secretaris

Ereleden
A.E.G. Bos- van Epenhuysen

J.A. Patijn-Bijl de Vroe

H.J.G. Hoogendijk- Bol

C. de Kreuk-Schoemaker

R. Wouters-Rutgers van der Loeff

W. Jonker- Barends

A. Noordzij-Gregory

J.C.M. Verstraaten-Exler

Overzicht bestuursleden en ereleden
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Overzicht afdelingen

Alkmaar alkmaar@tesselschade.nl

Almelo almelo@tesselschade.nl

Amsterdam amsterdam@tesselschade.nl

Arnhem arnhem@tesselschade.nl

Apeldoorn apeldoorn@tesselschade.nl

Breda breda@tesselschade.nl

Deventer e.o. deventer@tesselschade.nl

Ede e.o. ede@tesselschade.nl 

Friesland friesland@tesselschade.nl

Den Haag denhaag@tesselschade.nl

Groningen groningen@tesselschade.nl

Haarlem haarlem@tesselschade.nl 

Leiden leiden@tesselschade.nl

Nijmegen nijmegen@tesselschade.nl

Rotterdam rotterdam@tesselschade.nl

Tilburg-Eindhoven tilburg-eindhoven@tesselschade.nl.

Twente twente@tesselschade.nl

Utrecht-Amersfoort e.o.  utrecht-amersfoort@tesselschade.nl

West-Friesland e.o. westfriesland@tesselschade.nl

Zeeland zeeland@tesselschade.nl

Zuid-Limburg zuidlimburg@tesselschade.nl

Zwolle zwolle@tesselschade.nl
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Overzicht winkels
Deze winkels worden bemand 
door bestuursleden en vrijwilligers 
en hebben daarom afwijkende 
openingstijden. Zie ook onze website.

AMSTERDAM
Leidseplein 33, 1017 PS, 
T 020-6236665
E amsterdam@tesselschade.nl

dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00-17.00 uur

BREDA
Ginnekenweg 52-54, 4818 JG,
E tessel@schade.nl
I www.tesselschadebreda.nl

Bij boekhandel van Kemenade en 
Hollaers een kleine verkoop,  
muv juli en augustus.
Elke tweede vrijdagmiddag van de 
maand van 13.00-18.00 uur

DEN HAAG
Noordeinde 92, 2514 GM, 
T 070-3463211
E  denhaag@tesselschade.nl

De winkel opent in najaar 2022
Tot die tijd zijn de openingstijden:
vrijdag en zaterdag 
van 11.00 -16.00 uur

HAARLEM
Grote Houtstraat 119, 2011 SJ, 
T 023-5311626
E haarlem@tesselschade.nl

Dinsdag t/m zaterdag 
van 12.00 tot 16.00 uur
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Contactgegevens

Algemene informatie
taa@tesselschade.nl

Tesselschade bestuur – secretariaat
bestuur@tesselschade.nl
Vergierdeweg 20
2025 TJ Haarlem 

Rekeningnummer 
NL72 INGB 0000 0330 62
t.n.v. Bestuur Tesselschade- Arbeid Adelt

Tesselschade Studiefonds
Tesselschade.studiefonds@tesselschade.nl

Ledenadministratie
leden@tesselschade.nl

Websiteredactie
website@tesselschade.nl

PR commissie
bestuur@tesselschade.nl

Archief Tesselschade
archief@tesselschade.nl

Contributie
De minimale contributie bedraagt 
€ 15,00 per jaar. 
Wilt u meer storten? Dan kan altijd!
De contributie kunt u voldoen aan 
de penningmeester van de afdeling 
waar u lid van bent. Tesselschade zou 
graag nog veel meer vrouwen via haar 
fondsen financieel willen steunen. De 
fondsen worden gevoed door giften 
van de afdelingen, giften van derden, 
legaten en door een groot deel van de 
contributiegelden. 

Rekeningnummer van 
de Vereniging

Tesselschade- Arbeid- Adelt te Zwolle
NL72 INGB 0000 0330 62 
Tbv giften aan de Algemene kas, 
het Tesselschade Studiefonds en het 
Zegers Veeckens Fonds.

Ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 40532237
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