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Altijd het kleine met het grote verbinden 

Ella Vogelaar (1949-2019): één van de vrouwelijke pioniers bij de 
vakbeweging 

In het voorbijgaan kwamen we elkaar in Utrecht regelmatig tegen. Vaak was ze ergens mee in de 
weer. Nog altijd met dezelfde energie als toen ik haar voor het eerst ontmoette. Groen achter de 
oren begon ik als net afgestudeerde bij de FNV. Ik wist ik niet wat me overkwam, werken in zo’n 
enorme organisatie, en nog meer dan nu een mannenwereld. Ella was toen voorzitter van de 
algemene onderwijsbond. Samen met Karin Adelmund en Ieke van den Burg was zij een van de 
vrouwelijke pioniers bij de vakbeweging. Deze lichting powervrouwen hadden het hun persoonlijke 
missie gemaakt om nieuwelingen als ik bij de hand te nemen zodat die snel hun weg konden vinden. 
Verheffing in het klein zodat we samen het glazen plafond binnen de vakbond konden doorbreken. 

Zelf wist Ella hoe het was om je staande te houden in een wereld die je niet met open armen ontving. 
Als dochter van een kleine boer keken de kinderen van rijke boeren vaak 
op haar neer, vertelde ze regelmatig. Ze zal hun dedain vast met haar 
immer vrolijk en optimistisch gemoed hebben weggewuifd. Later als 
vakbondsvrouw leverde ze dezelfde strijd van verheffing. Niet alleen door 
nieuwkomers wegwijs te maken maar ook door als een van de eerste het 
belang van een leven lang leren te onderstrepen en de koppeling te 
maken tussen scholing en arbeidsmarkt. 

Niet verrassend werkte zij later in het volwassenenonderwijs. Ella wist 
altijd het kleine met het grote te verbinden. De afgelopen jaren richtte ze 
zich steeds meer op het kleine. Zo was ze minder gaan geloven in de 
landelijke politiek maar coachte ze partijgenoten op lokaal niveau in de 
afdeling Utrecht. Ik weet zeker dat die met hetzelfde plezier genoten 
moeten hebben van haar doortastendheid en vriendelijkheid als ik dat 
deed 30 jaar geleden. Ella geloofde met alles wat ze in haar had in 

emancipatie. Van vrouwen, van arbeiders, van de mensen die een duwtje in de rug nodig hadden. 
Een strijder tegen onrecht. Een vrouw die geloofde in de verheffing van allen. We gaan je missen 
lieve Ella. 

Agnes Jongerius 
Oktober 2019 

  

Agnes Jongerius: “Ella 
geloofde met alles wat ze in 
zich had in emancipatie” 

http://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/karin-adelmund-1949-2005/
http://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/ieke-van-den-burg-1952-2014/
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Herinneringen aan drie intensieve jaren bij vakcentrale FNV 

Terugkijkend is de periode 1994 
– 1997 met Ella Vogelaar als 
vicevoorzitter van de FNV en 
daarmee ook lid van 
het Centraal Bestuur 
Arbeidsvoorziening (CBA) een 
tijdvak van start of versnelling 
van tal van ontwikkelingen op 
de arbeidsmarkt waar de 
vakbeweging tot op de dag van 
vandaag mee te maken heeft . 
Ella Vogelaar groeide in het 
vakbondswerk bij de ABOP (nu 
AOb). Als voorzitter van de 
ABOP maakte ze de overstap 
naar de vakcentrale als 
vicevoorzitter naast voorzitter 
Johan Stekelenburg en volgde 
Karin Adelmund op.  Wij 
mochten Ella adviseren op het 
brede terrein van 

arbeidsmarktbeleid; Ike Overdiep als onderwijsspecialist, Lenie Scholten met de arbeidsmarktvragen 
en Simon van de Pol als plaatsvervangend lid in het Centraal Bestuur voor Arbeidsvoorziening (CBA) 
en van daaruit coördinator naar de FNV-bestuurders in de regionale besturen arbeidsvoorziening. 
Terugkijkend is het verbazend dat het maar om drie jaren ging. 

Met de werkgelegenheidscrisis in de jaren 80 en de uit de hand lopende overheidsfinanciën werd de 
uitvoering van de sociale zekerheid en arbeidsvoorziening steeds meer ter discussie gesteld. In dat 
politiek debat kwam de SER in 1985 met een advies waarin een andere taakverdeling en uitvoering 
werd voorgesteld voor de Gewestelijke Arbeidsbureaus en met het sociaaleconomisch beleid 
verknoopt moest worden. Dat SER-advies werd vooraf binnen de FNV stevig bediscussieerd. Kon het 
wel de rol zijn van de vakbeweging in die overheidstaak mee te besturen? Er was vrees dat vanuit de 
bestuurlijke verantwoordelijkheid de positie van werknemers in de knel zou komen. Van de andere 

kant zou de decentrale structuur de positie van de FNV in de 
regio enorm versterken en zou het sectorale arbeidsmarktbeleid 
versterkt kunnen worden door de sectorale Opleidings- en 
Ontwikkelings-fondsen te koppelen aan budget van Sociale zaken 
en de Europese fondsen.   ‘Arbeidsvoorziening tripartiete’ startte 
in 1991 en Ella stapte dus op een rijdende trein toen zij in 1994 
lid werd namens de FNV van het CBA. De bezuiniging van maar 
liefst 25% die de toenmalige minister Ad Melkert in datzelfde jaar 
eenzijdig oplegde aan Arbeidsvoorziening leidde tot een diepe 
vertrouwenscrisis tussen het CBA en het Kabinet. De toon was 
gezet voor haar entree. 

 
 

Ella Vogelaar in 1994, bij haar aantreden als FNV-vicevoorzitter.  
‘ANP PHOTO 1994 Fotograaf Toussaint Kluiters, Amsterdam 

Passage uit interview Ella Vogelaar met 
Trouw (5 november 1994) 



4 
 

Versoepeling sollicitatieplicht 
In 1994 kwam er gaandeweg kritiek op het beleid van het CBA.  Directe aanleiding was de enorme en 
nog steeds groeiende werkloosheid waarbij door het CBA werd voorgesteld om de sollicitatieplicht 
voor zeer langdurig werkzoekenden te versoepelen, hetgeen werd vertaald in het overlaten van de 
zorg voor hen aan de verantwoordelijkheid van de gemeentes. De rapen waren gaar, volop 
krantenkoppen en verhalen met termen als ‘mensen afschrijven’, ‘over de heg van de gemeente 
kieperen’ en ‘alleen maar kijken naar het eigen belang’. Helemaal geen begrip voor het 
achterliggende motief dat solliciteren op banen die er niet zijn zinloos is. In 1995 kwam met de 
tussentijdse evaluatie van Arbo-tripartiete door de Cie. Van Dijk nog veel meer kritiek. Maar ook 
binnen de FNV verliep het moeizaam. Publieke en private arbeidsmarktmaatregelen en – 
geldstromen bleken niet zo gemakkelijk aan elkaar te knopen te zijn. De bonden zetten zich in om tot 
afspraken voor banen te komen. Moeilijker was het om de O&O-fondsen die vanuit Cao-afspraken, 
en dus loonruimte,  werden gevuld te koppelen aan regionale en sector overstijgende maatregelen 
van Arbeidsvoorziening. 

Ella ging er met volle inzet in en zij kende haar dossiers.  Voorafgaand aan CBA-vergaderingen nam zij 
die ’s avonds in inhoudelijke en plezierige telefoongesprekken door.  Ella had veel gevoel voor het 
denken van de overheid en begreep minder als vanzelf hoe er vanuit marktbonden tegen 
arbeidsmarkt en scholing werd aangekeken. Ze vond het moeilijk om daarin een weg te vinden. Haar 
kracht was doorzetten in een zo recht mogelijke lijn, waarschijnlijk mede ingegeven door haar 
Zeeuwse achtergrond. Dat botste regelmatig zowel in het CBA als intern in het overleg met de 
marktbonden. In die gevallen hielp haar CPN-aureool ook niet echt. 

De FNV in de persoon van Ella was zeer betrokken bij de onderkant van de arbeidsmarkt. Er werden 
niet alleen acties gevoerd voor behoud van banen en voor herverdeling van werk maar waar mogelijk 
werden ook afspraken gemaakt voor instroom van vrouwen, allochtonen en langdurig 
werkzoekenden met altijd de eis dat het om banen ging met Cao-loon en tenminste het 
minimumloon. Maar in een tijd van grote werkloosheid was dat ook vechten tegen de realiteit. 
Vanuit de politiek en de gemeenten kwam het verwijt dat Arbeidsvoorziening zich vooral richtte op 
mensen met een WW-uitkering en dat sociale partners in het CBA maar bleven hameren dat extra 
banen volwaardig moesten zijn.  Voor sociale partners maakte het niet uit of het om werkzoekenden 
met een WW-, een bijstandsuitkering of om niet-uitkeringsgerechtigden ging: Het ging de 
vakbeweging erom dat werkzoekenden een voor hen passende baan konden verwerven. Passend 
werk, een van de repeterende kernwoorden onder Arbo-tripartiete. Later kwam dat begrip steeds 
meer onder druk te staan in de discussie over werken met behoud van uitkering. De huidige discussie 
over tegenprestatie staat volstrekt haaks op dat oorspronkelijke denken over passend werk. 

Melkert-banen 
In het eerder gememoreerde jaar 1994 kwamen de Melkert-
banen, deels betaald door de korting op Arbeidsvoorziening. 
Gesubsidieerde arbeid die geen gewone banen mocht 
verdringen. Er kwamen 40.000 Melkert-1 banen in sectoren 
zonder marktwerking zoals stadswacht en 20.000 Melkert-2 
banen voor de marktsector. Zo werden de FNV-instroom- en 
CNV-brugprojecten geboren. Ella was een groot voorstander 
van de Melkertbanen en zag daarin kansen mensen ondanks 
alle tegenslag toch aan goed werk te helpen en vond dat ook 

niet uitkeringsgerechtigden hier profijt van moesten kunnen 
hebben. 
Ella had affiniteit met werkzoekenden met een achterstand: 

ongeschoolden, (her)intredende vrouwen, allochtonen. Ze zag dat vakgerichte instructeurs in de 
Centra voor Vakopleiding (CVV) goede resultaten haalden met mensen uit juist die groepen. Vooral 

Loket op Regionaal Bureau 
Arbeidsvoorziening  
(foto website hi-re.nl) 
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praktijk gericht opleiden en theorie alleen als het echt niet anders kon.  Bij de CVV-s werden ook 
administratieve opleidingen gegeven. De Vrouwenvakscholen werkten in dezelfde lijn. 

In het CBA was Ella wat stugger dan Karin Adelmund die met gemak werkgevers uit loopgraven kon 
halen met iets onverwachts of een bon mot. Misschien had Karin het ook gemakkelijker:  in de 
beginperiode van Tripartiete was alles nog nieuw, de uitvoeringsorganisatie ging beter, de 
scholingsbudgetten werden goed benut ; er heerste een gevoel van optimisme. 
Het waren ook de jaren dat flex-arbeid in meer gedaantes dan uitzendwerk op kwam zetten. 
Uitzendwerk voor “Piek en Ziek” bestond al veel langer. Het uitzendbureau Start, nauw gekoppeld 
aan Arbeidsvoorziening bestond al vanaf 1977 en was samen met Randstad het grootste 
uitzendbureau. Start deed niet alleen aan “piek en ziek” maar ook aan detacheren om daarmee 
mensen weer in een reguliere baan te krijgen. 
In de loop ban het Paars I (1994-1998) ging het met de economie beter. Er ontstonden weer 
vacatures, maar werkgevers waren erg huiverig mensen in dienst te nemen. Bovendien bleek de 
uitzend-cao goedkoper dan menige gewone CAO en dus ontstond grote vraag op de markt van 
tijdelijk werk en door de flinke winstmogelijkheden kwamen er steeds meer uitzendbureaus. Bonden 
zagen ondermijning van het vaste arbeidscontract. Eind 1995 benoemde Ella in een speech de groei 
van flexibele arbeid in tal van vormen, zoals min-max of oproepcontracten, de eerste vormen van 
de zelfstandigen zonder personeel (ZZP). Een tendens die al enkele jaren aan de gang was maar 
steeds manifester werd. De FNV zocht naar een goed antwoord vanuit de positie van werknemer: 
zelfgekozen deeltijd is prima, maar bij de telefoon wachten of je opgeroepen wordt is schandelijk. 

Keukentafel-akkoord 
In februari 1996 sloot Lodewijk de Waal namens de FNV het keukentafel-akkoord.  Er was vreugde 
dat het kwaad nu getemd was, maar de geschiedenis laat helaas anders zien. De samenwerking met 
Ella was vooral inhoudelijk. Ella had een mysterieus lachje gekoppeld met een onnavolgbaar timbre 
in haar “hoi”: Hartelijk, dichtbij maar ook afstand… In die tijd werden vanuit de FNV-werkorganisatie 
bij het afscheid van een collega in een lied de markante eigenschappen uitvergroot. Bij Ella zong het 
refrein treffend: 
Ella wil in alles altijd de regie 
Wikt en weegt, maar touwtjes vieren doet ze niet 
Niets ontgaat haar elk detail wordt vastgelegd 
Zonder Ella is het laatste woord nog niet gezegd 
Wij hebben veel van Ella geleerd . 

Ike Overdiep / Simon van de Pol / Lenie Scholten. 
November 2019 

  



6 
 

 
“Er zijn toch wat heilige huisjes gesloopt” 

Ella Vogelaar (1949-2019): Vakbondsvrouw met lef 

‘Ella ging haar eigen weg’ stond er boven de rouwadvertentie 
van de familie. Het bericht dat Ella Vogelaar op 7 oktober jl. 
zelfmoord had gepleegd schokte Nederland en veroorzaakte 
een hausse aan berichten. Daarin ging het vooral over de 
periode waarin ze het meest in de schijnwerpers stond: als 
minister van Wonen, Wijken en Integratie. Maar in de jaren 
’80 en ’90 was zij als voorzitter van de Algemene Bond van 
Onderwijzend Personeel (ABOP) cruciaal: ze bracht een fusie 
op gang die iedereen voor onmogelijk hield. 

Eerste meisje 
 
Ella Vogelaar is het eerste meisje uit haar dorp Sint Philipsland 
in Zeeland dat naar de HBS in Zierikzee gaat. Ze zou in haar 
leven veel vaker de eerste of enige vrouw zijn. Toen ze in 1994 
vicevoorzitter werd van de FNV ging de aandacht in de media 
vooral uit naar haar vrouw-zijn. ‘Zeeuws meisje in FNV-

top’ kopte het Eindhovens dagblad. Toch trok ze zich weinig aan van die uitzonderingspositie. 
“Integendeel” lacht ze bij haar vertrek uit de Abop: ”ik heb mijn vrouw-zijn ge-na-de-loos uitgebuit.” 
Haar ouders hadden een veeteeltbedrijf en vooral haar moeder Corrie Vogelaar vond het belangrijk 
dat Ella ging studeren. Een eigengereide moeder, feministe avant la lettre, die ook als boerin 
economisch onafhankelijk wilde zijn en daarom een maatschap vormde met haar man. Op haar 
begrafenis in 2017 roemt Ella haar eigengereidheid en zelfstandigheid, tegelijkertijd zegt ze dat de 
hoge eisen die haar moeder aan het gezin stelde ‘niet altijd even makkelijk’ waren voor man en 
kinderen. 

Rode academie 
Het Zeeuwse meisje belandt in 1967 in Driebergen midden in de democratiseringsbeweging. Ze 
woont in het internaat van de sociale academie De Horst, de rode academie, waar studenten 
maatschappijkritisch werden opgeleid. Docent Piet Reckman, de spil van deze vernieuwingen vond 
het zijn taak om de theorie van de vakken te toetsen aan de praktijk in de wijken. Vogelaar wordt in 
die tijd lid van de Communistische Partij Nederland (CPN), waaruit ze in 1983 weer vertrekt. Ze gaat 
in Utrecht in 1974 als vormingswerker aan de slag, en blijft de rest van haar leven in die stad wonen. 
In 1980 gaat ze als bestuurder werken bij de Abop. Ze was nooit docent geweest, maar met 
kansarme jongeren had ze wel veel gewerkt. Dat was, zegt Liesbeth Verheggen, (de in oktober 2019 
afgetreden voorzitter van de Algemene Onderwijsbond AOb) een ervaring die haar hele loopbaan 
zou bepalen. “Ze was iemand die altijd opkwam voor kansarmen. Die drive heeft ze altijd 
vastgehouden.” (Onderwijsblad november 2019) 
Maakbaarheid van de samenleving 
De onderwijsbond was altijd meer een beroepsvereniging geweest, met Theo Thijssen als lichtend 
voorbeeld. Toch sloot de bond zich aan bij de FNV. In de roerige jaren ’70 en ’80 sloeg de 
hervormingsdrift toe, dat leidde wel tot spanningen en verdeeldheid in de bond. Vogelaar behoorde 
tot de groep ‘linksradicalen’ en was actief in de Vrouwengroep. Achteraf vindt ze dat het ‘heilige 
geloof in de maakbaarheid van de samenleving’ soms iets te ver doorsloeg. In 2009 schrijft ze 
bijvoorbeeld met enige ironie over de Commissie tot doorbreking van de norm van 
heteroseksualiteit waar ze zelf in zat: “Dat had een hoog theoretisch gehalte waar we niet echt raad 
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mee wisten in de vakbondspraktijk. Dat durfden we natuurlijk niet hardop te zeggen, want dan was je 
niet ‘zuiver op de graat’.” 

Geen spijt 
Op 17 maart 1988 wordt Vogelaar de eerste vrouwelijke 
voorzitter van de Abop, toen nog een mannenbolwerk. In haar 
maiden-speech zegt ze dat ze zich realiseert dat er nog steeds 
weerstanden bestaan tegen een vrouwelijk voorzitter in de 
organisatie, maar dat ze het als een ‘uitdaging ziet’ die 
weerstanden te verminderen. Ze gaat zes turbulente jaren 
tegemoet. De bond loopt al jaren op tegen de muur van 
bezuinigingen die Wim Deetman, sinds 1982 minister van 
Onderwijs, doorvoerde op salarissen en scholen. Massale acties 
en stakingen leveren niets op. Vogelaar noemt het ‘de winter’ 

van Deetman. Om uit de defensieve houding tegen de bezuinigingen te komen neemt ze direct een 
aantal onorthodoxe maatregelen. Ze laat buitenstaanders (een onafhankelijke commissie waarin 
vooral veel professoren zaten) een rapport maken over de toekomst van het onderwijs. In het 
boekwerkje de ‘Bedrijvige school’ wordt heel wat omgegooid. De docent moet de hele dag op school 
zijn en de beroemde afvloeiingsregeling (last in first out) gaat op de schop. Vogelaar omarmt het 
rapport, maar ze loopt net iets te hard voor de troepen uit (dat zou ze vaker in haar loopbaan doen), 
want de algemene vergadering in 1989 fluit haar terug. Toch zegt ze tevreden in haar 
afscheidsinterview (het Schoolblad, april 1994) dat ze niet voor niets haar nek uitstak. “Er is veel in 
beweging gekomen en daar heb ik geen spijt van. Er zijn toch wat heilige huisjes gesloopt.” Ze was 
niet bang voor debat of tegenstand. Tegen de actiegroep ‘de Nahossers’ die het kantoor van de Abop 
binnenstormde om het pand te bezetten, riep ze stralend: “Kom erin, laten we het erover hebben.” 

Fusie van de slobbertruien met de colberts 
 
Voor het starten van besprekingen over een fusie tussen de rode vakbond van onderwijzers en het 

Nederlands genootschap van Leraren, was wel enige moed 
nodig. “Ella had het lef om dit aan de orde te stellen” zegt 
Liesbeth Verheggen “omdat ze inzag dat de macht van het getal 
belangrijk was wilden de onderwijsbonden iets bereiken.” Op het 
eerste gezicht leek het een onmogelijke combinatie. De 
onderwijzers van de geitenwollen sokken en slobbertruien 
samen met het NGL, waar het beeld bepaald werd door 
eerstegraads leraren liefst in driedelig kostuum gestoken. Veel 
gesprekken en overleggen gingen eraan vooraf, maar aan het 
eind van haar voorzitterschap wordt er een 
samenwerkingsovereenkomst bekend gemaakt. De uiteindelijke 
fusie vindt plaats in 1997 en inmiddels is er al bijna 20 jaar 

sprake van een vrijwel rimpelloos verstandshuwelijk. 

Depressies 
De loopbaan van Vogelaar kende veel ups en downs. Met veel ambitie was ze vicevoorzitter van de 
FNV, deed ze de taskforce Inburgering, was ze voorzitter van een woningbouwvereniging of minister. 
Alles deed ze met een ongelooflijke inzet maar dat eiste ook zijn tol. In het boek dat ze na haar 
ministerschap samen met haar partner Onno Bosma schreef, ‘Twintig maanden Knettergek’ (2009) 
beschrijft hij de vele loodgieterstassen die dag in dag uit in huis kwamen en de paar uurtjes slaap die 
Vogelaar zich maar gunde. Haar moeheid kwam vaak terug in het boek. Het advies van Winsemius 
‘Tachtig procent van je stukken moet je blind tekenen’ was niet aan haar besteed. Ze zat er altijd 
bovenop. Die eigenzinnigheid eiste zijn tol. Aan het eind van de bijeenkomst van de FNV en AOb 

In de Rai tijdens een Algemene 
Ledenvergadering van de Abop  
(Beeld: Studio André Ruigrok) 

Gezamenlijke actie van alle  
onderwijsbonden op het Haagse 
Binnenhof in april 1992. Ella Vogelaar 
staat in het midden met links van haar 
NGL-voorzitter Gerard Moll.  
(Beeld: Studio André Ruigrok) 
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waarin Ella herdacht werd dankte Onno Bosma iedereen voor de lovende woorden. “Maar” , zei 
hij, “jullie kennen maar één kant van Ella.” De andere Ella leed al jaren onder zware depressies waar 
ze nooit met iemand over sprak, alleen intimi wisten dat ze daardoor geteisterd werd. Het werd voor 
haar steeds zwaarder daarmee om te gaan. 
 
december 2019 
Gaby van der Mee, journalist, redacteur Onderwijsblad tot 2015 
 
Meer lezen: 
Op de website van de Algemene Onderwijsbond: “Ella Vogelaar (1949-2019): Vakbondsvrouw met 
een drive” 

  

https://www.aob.nl/nieuws/ella-vogelaar-1949-2019-vakbondsvrouw-met-een-drive/
https://www.aob.nl/nieuws/ella-vogelaar-1949-2019-vakbondsvrouw-met-een-drive/
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Bekneld tussen ‘keffertje Kelder en nitwitje van Royen’ 

Twee herinneringen aan Ella Vogelaar 

Best wel een schok toen ik hoorde van het overlijden van Ella 
Vogelaar. Nee, echt kennen deed ik haar niet, maar natuurlijk 
wist ik wie ze was. Beroemd al bij de FNV, eerst als voorzitter 
bij de ABOP en later vicevoorzitter bij de vakcentrale. En ja ik 
kreeg twee keer met haar te maken. De eerste keer door de 
datum van 28 mei 1997. Wat later zou de Eurotop in 
Amsterdam plaatsvinden met o.a. een herziening op het 
verdrag van Maastricht. De Europese vakbeweging vond dat 
er een hoofdstuk in moest over werkgelegenheid en sociaal 
beleid. Toen waren er zo’n 20 miljoen werklozen in Europa. 
Op de 28ste mei werden door geheel Europa manifestaties die 
als thema hadden: “Europa must Work”of “Europa braucht 
Arbeit” zo heette dat in Osnabrück Duitsland een 40 
kilometer over de grens. Daar zou ook Ella Vogelaar 
spreken von dem FNV-Vorstand aus die Niederlanden. Niet 
dus! Ik was haar vervanger. Hoe ze op mij gekomen zijn weet 
ik niet. Misschien om dat ik in het bestuur van de EFBH 
(Europese Federatie Bouw en Houtarbeiders) zat en goed 

Duits spreek. Nee, ik kreeg er geen speech bij die moest ik nog 
maken. Kort dag, dus het mocht in het Nederlands met een 
samenvatting in het Duits. Ze waren wat teleurgesteld toen ze 

mij zagen en niet Frau Vogelaar. Maar met een grapje over kaasverkoopster Frau Antje kreeg ik de 
zaal op mijn hand. Toen ik voorstelde als jongen van de grens het maar in het plat Duuts te doen 
werd er ‘doo dat moar’ geroepen. 
Het ging over de invoering van de Monetaire Unie, erkenning van diploma’s, arbeidskosten en het 
werken over de grenzen. Het viel goed want met de afsluitende maaltijd zat ik tussen Hans-Jürgen 
Fip de Oberbürgemeister van Osnabrück en Frau Dokter Wieke Buchholz-Will, Vorsitzende van het 
Landesbezirks Niedersachsen. Ik scoorde dankzij Ella. 

Pauw & Witteman 
 

Ik ontmoette Ella in het echt op 13 november 2007 bij Pauw & 
Witteman toen ze minister van Wonen, Wijken en Integratie was. Ze had 
net haar Integratienota ingediend. Een nota waar in duidelijk werd dat er 
plaats moet zijn voor meerdere overtuigingen en culturen. Geen strenge 
aanpak zoals Rita Verdonk (VVD) dat en deed en ook niet wat Henk 
Kamp (VVD) wilde een strengere aanpak van immigranten en 
over Wilders (PVV) maar te zwijgen. Ik zat in het publiek en Ella zat aan 
tafel met o.a. Jort Kelder die in zijn roze bretels over de PC Hooftstraat 
mocht vertellen. En Heleen van Royen die een jurkje aan had wat twee 
maten te klein was mocht haar Glossy promoten. Deze twee hadden er 

plezier in de minister onderuit te halen daarin gesteund door Pauw. Ella 
klapte dicht, ze werd er ziende chagrijnig van. Ze herhaalde nog maar 
eens dat het beter is te kijken hoe je met verschillen kunt samenleven in 

plaats van allemaal het zelfde zijn. Na afloop schiet ik haar aan. Ooit waren we collega’s. Je moet wat 

Ella Vogelaar @ Onno Bosma, omslag 
Twintig maanden knettergek 

Gijs Wildeman, auteur van 
deze column 
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meer van je afbijten zeg ik. Met een wat trieste glimlach zegt ze het te harte nemen. Later in het 
boek ‘Twintig maanden knetter gek”, beschrijft haar partner Onno Bosma die avond ( blz.137-
138)  keffertje Kelder en nitwitje van Royen. Het was geen leuke avond voor Ella Vogelaar en ik had 
het met haar te doen. 
Nee, haar kennen kun je niet zeggen maar het beeld van Ella Vogelaar met mooie gekleurde en 
geborduurde omslagdoeken in plaats van saaie (mantel)pakken en van wat ik hier verteld heb maken 
dat ik Ella Vogelaar niet vergeten zal. 

Gijs Wildeman 
oktober 2019 
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Herinneringen van Wouter van der Schaaf aan Ella Vogelaar (1949-2019) 

De drang tot eigenstandig denken 

En dan komt de vraag van Ella Vogelaar. Ze kijkt me aan met vriendelijke, open blik. “Vertel eens. 
Wat ga je zeggen wanneer je bij een afdeling van de ABOP een inleiding moet houden over een 
onderwerp waar je eigen mening nogal afwijkt van het standpunt van het hoofdbestuur. Wat doe je 
dan?” Zo’n vraag. Daar zit ik dan. Als sollicitant bij de ABOP met zes bestuurders en medewerkers 

tegenover mij. Wat ik 
geantwoord heb? Ik zal wel iets 
gekronkeld hebben. 

Die vraag van Ella kwam niet uit 
het niets. Haar vraag schetste 
het dilemma waar elke 
bestuurder – en ook zij dus – 
permanent mee worstelt. Waar 
begint mijn mening te wringen 
met de mening die ik moet 
uitdragen. Als medewerker van 
de ABOP heb ik Ella leren 
kennen als een voorzitter die 
inmiddels was losgekomen van 
het centralistisch democratisch 

gedachtegoed waar zij begin jaren zeventig nog een aanhangster van was. Zij kwam los, juist door die 
drang tot eigenstandig denken. 

Duo-voorzitterschap 
Die eigenzinnigheid bracht haar op korte termijn vaak in de 
problemen. Zij ambieerde een duo-voorzitterschap van de ABOP 
met Johan Terpstra. De ABOP kon er niet achter staan, ook al 
promootte de bond een gedeeld leiderschap in de pas gevormde 
basisscholen. Waarom dan niet in de leiding van een 
onderwijsbond?, was haar redenatie. 
 
Eigenzinnigheid en durf. Want welke voorzitter zou het 
aandurven een opdracht te geven aan een stel onafhankelijke 
buitenstaanders over de toekomst van het onderwijs? Een 
verzameling meningen met als uiteindelijke titel “De bedrijvige 
school”. De bond serveerde het in al zijn behoudzucht af als ´een 

interessante bijdrage aan de discussie´. Een discussie die nooit kwam. 
 
Heilige huisjes zijn er in de vakbeweging te over. Opinies die uitharden tot dogmata. Uitgangspunten 
die leiden tot ´Prinzipienreiterei´. Naar mijn ervaring had Ella daar een behoorlijke hekel aan. Als 
voorbeeld het onderwijs in eigen taal en cultuur (OETC) aan basisschoolleerlingen met ouders uit 
Marokko en Turkije. OETC werd gekozen vanuit de gedachte dat deze leerlingen binding zouden 
blijven houden met hun achtergrond. Het was een hard standpunt van de Abop. Maar kwam dat wel 
overeen met de realiteit? Zo´n vraag boeide Ella. Op zoek naar ervaringen met integratie maakte zij 
als voorzitter van de Abop ook een reis naar Israël. Een reis die ik ervoer als typerend voor haar 
manier van werken. 

ABOP-voorzitter Ella Vogelaar (midden) tijdens de FNV-demonstratie ‘Het kan 
anders, beter! op het Museumplein 8 oktober 1988. Links van haar Mária van 
Veen (Vrouwenbond FNV) en Florian Diepenbrock (Kunstenbond FNV) 

Johan Terpstra (1947-2018), vice-
voorzitter van de ABOP / AOb 

http://www.vakbondshistorie.nl/dossiers/johan-terpstra-schuchter-flegmatiek-snelle-denker/
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Zoekend naar nieuwe antwoorden 
Waar voor andere voorzitters het internationale werk zich nogal 
vaak kenmerkt door gezelligheid, goed eten en drinken en 
risicoloze gesprekken, ging Ella alleen maar voor de inhoud. 
´Small talk´ was haar volkomen vreemd. Tijdens ons hele verblijf 
was zij mateloos geïnteresseerd, stelde dwingende vragen, zocht 
naar nieuwe antwoorden. Vooral het thema ‘hoe om te gaan met 
het onderwijs aan nieuwe immigranten’ had haar belangstelling. 
We bezochten veel scholen, spraken experts en beleidsmakers. 
Zonder uitzondering lieten zij zien dat ‘onderdompeling’ in het 
nieuwe land voor hen primair stond. Onderdompeling in de taal 
en de gewoonten van het immigratieland. Ella stelde eindeloos 
veel vragen. Kritisch, speurend, zoekend naar een antwoord. Wie 
probeerde te ontwijken kreeg met haar ongenoegen te maken. 
Ella ten voeten uit. Nooit genoegen nemend met een half of 
ontwijkend antwoord. Altijd zoekend en gravend. Daarmee nam 

zij risico’s. Niets makkelijker dan voortkabbelen met de stroom. 
Het maakte het werkleven zonder twijfel boeiend, maar even 
zozeer moeilijk. Zij was hard voor zichzelf. En hard voor mensen 

in haar werkomgeving die wél dachten te kunnen opteren voor de gemakkelijke denkroute. Die types 
kon zij niet verdragen. Kon zij hard voor zijn. Zij, altijd zoekend naar verdieping en dan na gemaakte 
keuzes voor 100% die koers aanhouden. 

Zo herinner ik mij haar en verdient zij het grootste respect. 

Wouter van der Schaaf 
Beleidsmedewerker Algemene Bond van Onderwijzend Personeel / Algemene Onderwijsbond 

November 2019 

Wouter van der Schaaf, auteur van dit 
artikel 


