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Het bestuur van Het Damesleesmuseum wenst de leden een voorspoedig en gezond 2018. Moge het leesmuseum 
nog lang voor velen een vertrouwd punt blijven. 

 
 
 
  
Lezingencyclus 
In het voorjaar van 2018 verzorgt Dr Wim Tigges - oud-universitair docent Engelstalige letterkunde in Leiden - voor 
de leden van Het Damesleesmuseum een serie van vier lezingen over de Haagse roman rond 1900. Elke lezing zal 
worden toegespitst op een enkele tekst; tekstpassages worden telkens vooraf in de vorm van een handout uitgereikt. 
De data zijn: 11 februari, 11 maart, 8 april en 13 mei van 14.00 uur tot ongeveer 15.30 uur in de bibliotheek van het 
leesmuseum, met een drankje na afloop. Het uitgebreide programma is te vinden in de bibliotheek op de ladekast 
tussen de schuifdeuren. Aanmelding per lezing kan via email bij info@damesleesmuseum.nl. Kosten € 10,- per lezing, 
te voldoen bij binnenkomst. Introducés zijn welkom.  
 
Van de penningmeester 
Bij deze Nieuwsbrief ontvangt u een factuur voor uw contributie over het jaar 2018. Het lidmaatschap bedraagt € 45.= 
Voor het duo-lidmaatschap wordt € 60.= in rekening gebracht. Vriendelijk verzoeken wij u de contributie vóór 15 
april 2018 te betalen. Na deze datum wordt  €7,50 administratiekosten in rekening gebracht. Opzeggingen dienen 
schriftelijk en vóór 1 december van het lopende jaar te geschieden.  
 
Boekwinkels 
De boekwinkels waarmee wij een overeenkomst hebben zijn Boekhandel Paagman en Boekhandel Douwes.  
 
Het Leesmuseum in de belangstelling 
Het decembernummer 2017 van het wijkblad ‘Benoordenhout’ schenkt aandacht aan onze bibliotheek door plaatsing 
van een interview met onze presidente Areke Plesman-Gerritsen. Een zeer lezenswaardig artikel. 
 
Uitleentermijn drie weken 
Omdat iedereen graag de nieuwste boeken wil lezen is het vervelend als deze te laat worden teruggebracht.  
De boeken kunnen dan niet snel rouleren. De uitleentermijn van nieuwe boeken kan daarom gedurende het eerste 
jaar na aankoop niet verlengd worden.  
 
Gereserveerde boeken 
Als u bij het terugbrengen van het door u gelezen boek van de dienstdoende vrijwilliger te horen krijgt dat het boek is 
gereserveerd, wilt u uw boek dan aan de vrijwilliger geven en niet terugleggen op de tafel van teruggebrachte boeken? 
Vrijwilliger let op: bij een verzoek om een boek te reserveren altijd nagaan of het telefoonnummer van de aanvrager 
is vermeld in de ledenlijst, die is te vinden in de linker la van het bureau van de boekentafel. Zo nodig het telefoonnr. 
met de hand op die lijst bijschrijven. 
 
Beschadigde boeken 
Als U vaststelt dat een boek beschadigd is en loszittende pagina´s heeft of andere mankementen vertoont, wilt u dit  
bij het terugbrengen aan de dienstdoende vrijwilliger afgeven? Deze zorgt ervoor dat het boek bij de boekreparateur 
belandt. Na reparatie komt het boek dan weer in circulatie.   
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AGENDA

1. Opening en mededelingen
2.  Ingekomen stukken
3.    Notulen Algemene Ledenvergadering 4 mei 2019
4.    Inleiding van de presidente 
5.    Jaarverslag van de secretaris
6.    Financieel jaarverslag 2019
7.    Verslag kascommissie  
8.    Benoeming van de commissie tot nazien der boeken
9.    Bestuurswisseling
       F. (Tieke) Stuurop, secretaris, treedt af. Het bestuur stelt voor in haar plaats als secretaris  

te benoemen M.A.C.L.M. (Marjorie) Bonn.
       Y. (Ymeke) Gernaat-Postma, commissaris huis, treedt af. Het bestuur stelt voor in haar 

plaats als commissaris huis te benoemen M. (Marjolein) Boon.
      T.D. (Dorith) van Iterson-Hazeweijer penningmeester en vice-presidente, treedt af met 

ingang van 1 december 2020. Het bestuur stelt voor met ingang van 1 december 2020 in 
haar plaats als penningmeester te benoemen E. (Emilie) Jonxis. Het bestuur stelt voor 
met ingang van 1 december 2020 tot vice-presidente te benoemen P.M. (Monique) van 
der Heijden-Sparreboom. 

10.  Jaarverslag en financieel jaarverslag 2019 van de Stichting “Vrienden van het 
       Damesleesmuseum”
11.  Rondvraag en sluiting

Na afloop van de vergadering worden de aanwezigen van harte uitgenodigd om samen het glas te 
heffen op het welzijn van Het Damesleesmuseum.
Ontvangt U niet maandelijks de email met de lijst van nieuw aangeschafte boeken, stuurt U 
dan Uw emailadres aan: info@damesleesmuseum.nl. 

VERENIGING “HET DAMESLEESMUSEUM”
te ’s-Gravenhage

NASSAUPLEIN 15 - 2585 EB ’s-GRAVENHAGE - TELEFOON (070) 363 65 68
WWW.DAMESLEESMUSEUM.NL

MAART 2020

Het bestuur nodigt u uit de Algemene Ledenvergadering bij te wonen, die wordt gehouden 
op 28 maart 2020 om 15.00 uur op het Nassauplein 15 ’s Gravenhage.



Het bestuur was gedurende het verenigingsjaar 2019 als volgt samengesteld:

Marieke Spliethoff Presidente
Tieke Stuurop                                                       Secretaris
Dorith van Iterson-Hazeweijer                            Penningmeester, vice-presidente
Miriam van Zutphen-Wijsenbeek                         Bibliothecaris
Monique van der Heijden-Sparreboom                Bibliothecaris
Mieke Eisma Bibliothecaris
Ymeke Gernaat-Postma                      Commissaris Huis

VAN HET BESTUUR
Het Damesleesmuseum is een vereniging die al honderdvijfentwintig jaar wordt gedragen door de 
leden, van wie zeer velen actief zijn als vrijwilliger. Hun enthousiasme, toewijding en trouw 
maken dat het leesmuseum ook in 2019 uitstekend functioneerde. Wij danken iedereen die het 
afgelopen jaar een bijdrage geleverd heeft van ganser harte.

STICHTING “VRIENDEN VAN HET DAMESLEESMUSEUM”
In 2006 werd voor de fondsenwerving voor de restauratie van het pand Nassauplein 15 de in 1996 
opgerichte Stichting “Vrienden van het Damesleesmuseum” weer geactiveerd.

Het bestuur van deze stichting was in 2018 als volgt samengesteld:

Isobel Liebman-Kolkman Voorzitter
Marie-Claire van Sonsbeeck-Eschauzier Secretaris
Christine d’Arnaud Gerkens-Borgman Penningmeester                          
Areke Plesman-Gerritsen Lid
Tieke Stuurop Lid

OPENINGSTIJDEN
De openingstijden van Het Damesleesmuseum zijn donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 
tot 16.30 uur.

Het Leesmuseum zal in 2020 gesloten zijn op:
donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag), vrijdag 25 december (Eerste Kerstdag) en zaterdag 26 
december (Tweede Kerstdag).

N.B. Goede Vrijdag 10 april is Het Damesleesmuseum de gehele dag geopend!



LEESTIJD BOEKEN
Leden mogen per keer vier boeken lenen. Zij mogen deze drie weken houden, met de mogelijk-
heid die periode eenmaal met drie weken te verlengen.
De nieuw aangeschafte boeken worden telkens op de eerste zaterdag van de maand om 11.00 uur 
in omloop gebracht. Nieuwe boeken mogen in het eerste jaar na de aanschaf niet langer dan drie 
weken worden gehouden, zonder mogelijkheid van verlenging. Bij overschrijding van de 
uitleentermijn is een boete verschuldigd van € 1,-- per week en per boek. 

Het Damesleesmuseum is een vereniging die alleen kan bestaan als iedereen de regels, die in 
de statuten zijn opgenomen, naleeft. Wie zich niet aan de afspraken houdt, schaadt de belangen 

van de andere leden.
Wij drukken ieder op het hart om zich bewust en nauwgezet aan de regels te houden!

CONTRIBUTIE
De contributie voor 2019 bedraagt € 45,--; voor een duo-lidmaatschap € 60,--. Willen de leden die 
nog niet hebben betaald dat zo spoedig mogelijk doen door het verschuldigde bedrag over te maken 
naar rek. NL26INGB00000 14393 t.n.v. ”Vereniging Het Damesleesmuseum” te Den Haag. 
Betaling dient te geschieden vóór 15 april 2020. Na deze datum moeten wij helaas € 7,50 
administratiekosten in rekening brengen. 

Ledenpassen  worden eenmalig uitgereikt. Deze pas is nodig voor het inscannen van de 
uitleengegevens op de computer; daarom dient men deze steeds bij zich te hebben. Bij verlies of 
beschadiging wordt € 5,-- in rekening gebracht.

Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan ingevolge art. 4, lid 2, van de Statuten slechts 
schriftelijk geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een 
opzegtermijn van vier weken (te weten: vóór 1 december).

GEVONDEN VOORWERPEN
Gevonden voorwerpen worden verzameld in een duidelijk gemarkeerde doos. 
Gevonden kledingstukken hangen aan de kapstok, eveneens duidelijk gemarkeerd. Wat na de 
ledenvergadering niet is verwijderd, gaat naar het Leger des Heils.

Het Damesleesmuseum betreurde in 2019 het overlijden 
van de leden: 
Mevrouw E.M. Mout-v.d. Mandele
Mevrouw T. v. Benthem v.d. Bergh-v.d.Vlasakker
Mevrouw N.C. Caspers 
Mevrouw E.C. Henny-Vis
Mevrouw H. de Ruyter van Steveninck
Mevrouw  A.N.N. Colt
Mevrouw A.P. v. Benthem v.d. Bergh-v. Vollenhoven 
Mevrouw L. König

Het leescomité bestond in 2019 uit de volgende leden:                                                                                                                                           
Mevrouw G.F. Aalders-Blauw
Mevrouw Ch.A.M. d’Arnaud Gerkens-Borgman                
Mevrouw L.E. Beijlsmit
Mevrouw A. van Breen-Boers
Mevrouw L.E. van Breen

Mevrouw E.M. Donner-Quanjer
Mevrouw A.B. van den Driest-Sorgdrager
Mevrouw C.M. Dijkgraaf-de Kock
Mevrouw M.A. Eisma 
Mevrouw P.M. van der Heijden-Sparreboom
Mevrouw R.M. Hoekstra-Hinze
Mevrouw T. D. van Iterson-Hazeweijer
Mevrouw M.M.J. de Jonge
Mevrouw O.A. Gaarlandt-van Voorst van Beest
Mevrouw Y. Gernaat-Postma 
Mevrouw A. de Greef
Mevrouw I. ‘t Hart
Mevrouw E. Jonxis
Mevrouw I. Liebman-Kolkman
Mevrouw C.M.G.J. Minis
Mevrouw J.P. Patijn-Blok
Mevrouw C.E. Pfaeltzer-Geersen



Mevrouw A.C. Plesman-Gerritsen
Mevrouw F.C.C. Rhodius-van Alphen
Mevrouw M.E. Spliethoff
Mevrouw F. Stuurop
Mevrouw M. van Zutphen-Wijsenbeek

Als vrijwilligers traden op: 
Mevrouw G.F. Aalders-Blauw
Mevrouw Ch. A. M. d’Arnaud Gerkens-Borgman
Mevrouw M.H. Baas-van Loon
Mevrouw E. Benders
Mevrouw L.E. Beijlsmit
Mevrouw T. van Benthem v.d. Bergh-v.d.Vlasakker
Mevrouw L.H. de Boer-Kuyl
Mevrouw M. Boon
Mevrouw A. van Breen-Boers
De Heer S.J. Dalmeijer
Mevrouw A.B. van den Driest-Sorgdrager
Mevrouw T. Drost-de Klerk
Mevrouw C.M. Dijkgraaf-de Kock
Mevrouw J.E.F.M. den Drijver-van Rijckevorsel
Mevrouw K. van Eik
Mevrouw I. van Erp-Mens
Mevrouw Y. Gernaat-Postma
Mevrouw A. de Greef
Mevrouw L.M. Gualthérie van Weezel-d’Hollosy
Mevrouw N. Hagens
Mevrouw L. Haks-de Jong
Mevrouw M. Hedges
Mevrouw P.M. van der Heijden-Sparreboom
Mevrouw R.M. Hoekstra-Hinze
Mevrouw H. Hoogendijk-Granpré Molière
E.V.A. Viscountess Huddersfield
Mevrouw P.J. Huisman-Morgan
Mevrouw G.K. Huyssen van Kattendijke-Frank
Mevrouw T.D. van Iterson-Hazeweijer
Mevrouw E.A.C. Janssens-Sinclair
Mevrouw L.E.M. de Jong
Mevrouw E. Jonxis
Mevrouw P.C.F. Kolijn
Mevrouw E. Kröner-Tamboezer
Mevrouw I. Liebman-Kolkman
Mevrouw J.A. van Loon-Kruyt
Mevrouw M. Meijer-Hezemans
Mevrouw M.R. Offers-van Haersma Buma
Mevrouw C.E. Pfaeltzer-Geersen
Mevrouw M.M.T. Philippi
Mevrouw A.C. Plesman-Gerritsen
Mevrouw A.E. Quarles van Ufford-de Roock
Mevrouw M.J. Rehm
Mevrouw J.H. Reigersman-Reijnierse
Mevrouw F.C.C. Rhodius-van Alphen
Mevrouw F.W. Rincker
Mevrouw S.M. Roelants
Mevrouw H. de Ruyter van Steveninck
Mevrouw N.B.A. van Rijckevorsel-Girardot
Mevrouw A.H.I. Saryusz Makowski-Wentges
Mevrouw I. Sandberg
Mevrouw J.A. van der Scheer-Bockwinkel

Mevrouw G.E.M. Schraven-Swart
Mevrouw M. Schuitemaker-Dalmeijer
Mevrouw E.G.M. Schweigman-van Meerwijk
Mevrouw G.C. Smits-Sonius
Mevrouw M.C.L. van Sonsbeeck-Eschauzier
Mevrouw M.E. Spliethoff
Mevrouw F. Stuurop
Mevrouw A. van Thessen-Reimers
Mevrouw J. Verhaar-van Rijckevorsel van Kessel
Mevrouw Th.K. Vermeulen-Hissink
Mevrouw J.M. de Vries
Mevrouw A.E. Wassen-Rosenboom
Mevrouw M.L. Westedt
Mevrouw J.M. Willink
Mevrouw M. van Zutphen-Wijsenbeek

Nieuwe leden
Mevrouw I.M. Abels
Mevrouw H. van Aerssen
Mevrouw A. den Boef
Mevrouw S. Bardawil
Mevrouw F.J. Bardet
Mevrouw F.A.M. van Bree
Mevrouw E. van Citters
Mevrouw L. van Deth-de Kanter
Mevrouw J. Fusfeld en de heer A. Markesteijn
Mevrouw N. Heukensfeld Jansen-Albers
Mevrouw C. Hoogewoning-de Jager
Mevrouw P. Keppler
Mevrouw M. de Kluizenaar
Mevrouw W. Kooy
De heer O.G. Lagendijk
Mevrouw M. van Loon
Mevrouw M. Oerlemans-Oudenaarde
Mevrouw O. Oomen-Bruna
Mevrouw W.M. Postma-Hoefkens
Mevrouw H.G.A.C.L. Prisse
Mevrouw M. Richel-Tuaeva
Mevrouw G.T. Rogmans-Jongbloed
Mevrouw I. Sandberg
Mevrouw A.L. Tammes
Mevrouw S. Smits
De heer C. Teiwes
Mevrouw I.L. van der Vlist
Mevrouw I.A.M. van Weering-Broek Roelofs
Mevrouw K. van de Wetering


