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INDIVIDU & SAMENLEVING

Boekpresentatie over vriendschap

Bestuur en 
medewerkers van CISA 

wensen u alle goeds voor 2018

Dertigjarig 
jubileum 
van CISA
Op 19 juli 2018 bestaat CISA 
dertig jaar. Daar willen wij op 
gepaste wijze aandacht aan 
besteden. Wij stellen ons voor, 
onder het motto ‘Van fami-
lierecht naar persoonsrecht’, 
ditmaal het thema ‘vriendschap’ 
voor het voetlicht te brengen. 
Volgens CISA behoort het 
begrip vriendschapsrecht 
te worden opgenomen in de 
Grondwet en te worden toege-
voegd aan het familierecht in 
het Burgerlijk Wetboek. Nadere 
bijzonderheden worden later 
bekendgemaakt.

Op 14 september mocht Lenie de Zwaan in Amsterdam als eerste van 
Alma Mathijsen haar boek Vergeet de meisjes in ontvangst nemen. De 
titel is een beetje misleidend, want het boek behandelt de waarde en 
het fundamentele belang van vriendschap en veelal het beginsel van 
duurzaamheid daarvan. Volgens de schrijfster laat Vergeet de meisjes 
een nieuw licht schijnen op vriendschap, die minstens zo intens en 
ingewikkeld is als een liefdesrelatie. De aanleiding voor het boek was 
volgens de schrijfster de discussies over vriendschap, waaraan in 
CISA-verband, onder andere in de nieuwsbrief Individu & Samenle-
ving, veel aandacht is en wordt besteed.

Mathijsen, Alma (2017). Vergeet de meisjes. Amsterdam: De Bezige Bij. 

ISBN 9789023499404.

Onderstaande samenvatting van het boek is afkomstig van de uitgever.
De Amerikaanse journalist Fields reist met enige tegenzin naar Voorhorst om de beroemde 
schrijver Iris Kouwenaar te interviewen. Al gauw wordt hij overrompeld door een fascinatie 
voor de raadselachtige relatie tussen Iris en haar huisgenoot Kay.
Hij dringt hun leven binnen en observeert de totale toewijding waarmee Kay haar steeds 
zieker wordende vriendin verzorgt. In hun eigen kleine wereld, tussen de muren van een 
slaapkamer in West-Friesland, zijn de twee vrouwen aan elkaar overgeleverd.
Vergeet de meisjes laat een nieuw licht schijnen op vriendschap, die minstens zo intens en 
ingewikkeld is als een liefdesrelatie.
Alma Mathijsen verkent in deze roman de grenzen tussen toewijding en obsessie, tussen 
zelfopoffering en egoïsme.
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DOELSTELLING

CISA is een kenniscentrum dat, onderbouwd met wetenschappelijke kennis, wil bereiken dat de alleenstaande status 
als leefvorm politiek en maatschappelijk wordt erkend. CISA zet zich in voor een rechtvaardige samenleving en voor 
gelijke behandeling van alle burgers, ongeacht leefvorm, sekse of seksuele voorkeur. Dat doen wij door onderzoek en 
studies om de maatschappelijke positie van alleenstaanden te verbeteren en om het overheidsbeleid te beïnvloeden.

Contact
Wilt u nieuwe mensen leren 
kennen? Zoekt u een maatje 
voor een gezamenlijke 
activiteit? Kijk eens op deze 
websites:
- actief4weduwe.nl
- aktivo.nl
- kennissenkring.nl
- nieuwemensenlerenkennen.nl

De website singlestamtam.nl 
noemt zich “De wegwijzer 
voor singles” en biedt op 
verschillende gebieden een 
inventarisatie van initiatieven 
voor singles. Laat u niet 
afschrikken door het begrip 
‘date’ maar kijk even verder!

En als u van kamperen houdt, is 
de Nederlandse Alleenstaanden 
Kampeer Club (NAKC) 
misschien wel iets voor u:
nakc.nl.

Wij zoeken versterking
CISA biedt ruimte aan enthousiaste vrijwilligers. We zijn onder meer op zoek naar schrijvers, 
correspondenten en vertalers. Wilt u, geregeld of incidenteel, iets schrijven voor I&S, de 
website en/of de sociale media of kunt u op een andere manier een bijdrage leveren? 
Stuur dan een berichtje naar cisa@cisasite.nl. U hoeft geen schrijverstalent en redactionele 
ervaring of kennis van websites, sociale media en digitale middelen te hebben.

Diversen
Nog steeds ontvangen we graag 
uw e-mailadres, dat u via 
cisa@cisasite.nl aan ons door 
kunt geven. Als u dat al eens 
gedaan hebt, hoeft dat natuurlijk 
niet nog een keer.

CISA en 
de sociale media
U weet het toch?
www.facebook.com/cisasite
www.twitter.com/cisasite

Goed 
nieuws
Fletcher Hotels biedt een 
3-daagse ‘Winterknaller’ aan, 
geldig t/m februari 2018. 
Fletcher: “Bij enkele (10, red.) 
hotels betaalt u voor deze actie 
geen eenpersoons toeslag op 
de eenpersoonskamers. Indien 
er geen eenpersoonskamer 
beschikbaar is, worden 
de prijzen voor een twee-
persoonskamer getoond.” 
Alle informatie is te vinden op: 
� etcher.nl/nl/arrangementen/
3-daagse-winterknaller

Onze nieuwe 
website
Hebt u de nieuwe CISA-website cisasite.nl al eens 
bezocht? En wat vindt u ervan? Wij zijn benieuwd 
naar uw mening en suggesties.

Dat geldt trouwens ook voor onze Facebook-pagina.

De Vakantiebeurs 
(10 t/m 14 januari 2018) 
heeft op haar website een 
apart overzicht van spe-
ciale reizen voor singles 
onder de naam ‘Soloreiziger 
Route’. Deze is te vinden 
op vakantiebeurs.nl/nl-NL/
Bezoeker/Activiteiten/Solo-
reiziger-Route.

Vakantiebeurs Vakantiebeurs Vakantiebeurs Vakantiebeurs 


