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VOORWOORD
De aanleiding tot het maken van dit boek was niet direct het jubileum van de Vrouwenbond.
In 2011werd tijdens de Algemene Ledenvergadering uitleg gegeven over de aankomende nieuwe vakbeweging en
de plaats daarbinnen voor de vrouwenbond. om een en ander te illustreren maakten drie bestuursleden een diapresentatie. een terugblik op het verleden, vooral met veel oud beeldmateriaal, uitleg over het heden, en natuurlijk
die blik op de toekomst van onze vrouwenbond. razend enthousiast waren de aanwezige vrouwen bij het zien van
de oude foto’s. natuurlijk vierhouten met de vlaggenparade, de landdagen, de projecten, de congressen en
scholingsdagen. Het riep zoveel herinneringen op. Ze raakten niet uitgepraat, het ene verhaal volgde op het andere.
Genietend zat ik te luisteren. en weet je nog dit? en weten jullie wel dat? wat hebben deze vooral oudere vrouwenbondsvrouwen toch allemaal een prachtig verhaal. dat mag toch niet verloren gaan? dit is toch de geschiedenis van
ruim 60 jaar vrouwenbond? deze vrouwen van het eerste uur, pioniers mag je ze gerust noemen. en wat hebben ze
veel gedaan en bereikt. en tegelijkertijd realiseerde ik me dat deze vrouwen al op hoge leeftijd zijn. en dat ze er
over een poosje niet meer zullen zijn. en wie kent dan deze prachtige verhalen nog? die verhalen moeten opgeschreven worden; bedacht ik.
en wat doe je dan met al die opgeschreven verhalen, vroeg ik me zelf af. Ik realiseerde me dat de vrouwenbond een
ﬁnancieel arme bond is. een boek zat er niet in. Maar aan verhalen en geschiedenis is de vrouwenbond stinkend
rijk. Geen nood, eerst de vrouwen laten vertellen en dan zien we later wel wat we ermee kunnen doen. Gelukkig
reageerde het dagelijks bestuur van de vrouwenbond positief op mijn idee. Ik kreeg toestemming om de vrouwen
te benaderen. Ik koos vrouwen uit het hele land uit verschillende geledingen. Gewone vrouwenbondsvrouwen. Graag
vertelden ze hun verhaal, hoewel ze het eigenlijk niets bijzonders vinden, hun vrouwenbondsverleden. veel dank
aan deze vrouwen die me wilden ontvangen en soms diep in hun verleden moesten graven om hun herinneringen
op te halen. en ja, vrouwen, jullie verhalen zijn zeker wel bijzonder, ze vormen een groot deel van onze geschiedenis.
Ze laten zien hoe sterk, sociaal en vindingrijk vrouwen zijn.
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Prachige verhalen kreeg ik te horen. Ik heb ze opgeschreven en meteen een foto van de vrouwen gemaakt. Zodat
hun beeld en hun Vrouwenbondsleven voor altijd bewaard zullen blijven. Geen stapel A4 uit de printer, maar dank
zij het 65 jarig jubileum toch een boek. Hierin zijn die verhalen te lezen. En ik weet zeker dat het een feest van herkenning zal zijn. Namen en gebeurtenissen zullen bij iedereen mooie herinneringen oproepen. Wapenfeiten van de
Vrouwenbond komen langs. Wat hebben we op veel plaatsen mee mogen denken en invloed kunnen uitoefenen.
Ieder verhaal is een stukje Vrouwenbondsgeschiedenis. Daar maken wij met ons allen deel van uit.
Veel leesplezier,
Siska Caneel
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TEUNIE VAN SOELEN-BOOGAARD (1929)
LID SINDS APRIL 1974
Dordrecht Mei 2012
“Dan deed ik speciaal een rok aan, om het verschil met al die mannen te laten zien”

InTervIew MeT TeunIe vAn ZoeLen-booGAArd

net weduwe geworden van haar vakbondsman kreeg Teunie van
soelen in 1974 bezoek van drie vrouwen uit de buurt. of ze misschien
lid van de vrouwenbond nvv wilde worden? verbaasd reageerde ze:
“bestaat dat dan?” en na enige uitleg van de vrouwen over de vrouwenbond en haar plaatselijke activiteiten werd Teunie lid van de afdeling
dordrecht. Ze genoot van de activiteiten, toen vooral ook veel scholing,
vos cursussen, en daarnaast de gezelligheid van haar afdeling. Twee
jaar later bleek er een nieuwe afdelingsvoorzitter nodig te zijn en kwam
Teunie in het bestuur. Ze bleef voorzitter tot 1993. Ze was ook lid van het districtsbestuur samen met Truus Arends
en later met Lieke rieu. veel activiteiten werden in gang gezet, vaak naar aanleiding van projecten en thema’s door
‘Amsterdam’ (het hoofdbestuur van de vrouwenbond zetelde in Amsterdam en werd in de afdelingen vaak kortweg
als ‘Amsterdam’ omschreven) ingegeven. scholingsdagen waren er ook vaak in de born op de veluwe. daar herinnert
Teunie zich ook vooral het plezier, bijvoorbeeld tijdens de hoedjesavond, waar de vrouwen zich presenteerden met
de origineelste zelfgemaakte hoedjes. Het was heerlijk om even met de vrouwen bij elkaar te zijn en naast de
scholing je ook samen te kunnen ontspannen. er werden acties gevoerd o.a. in den Haag tegen de nieuwe nabestaandenwet. Ze mocht de vrouwenbond vertegenwoordigen in andere bondsbesturen. “dan deed ik speciaal een
rok aan, om het verschil met al die mannen te laten zien. en je zag ze kijken, ze stootten elkaar aan, zo, die durft wat
te zeggen!” Ja, maar dat had Teunie bij de vrouwenbond wel geleerd. “we deden ook veel aan districtsscholing.” Ze
herinnert zich nog de projecten over discriminatie en over europa. “daar hebben we zoveel van geleerd, je verruimde
je blik, je praatte er met elkaar over, kreeg andere inzichten”.
Teunie komt uit een echt rood nest, zoals veel van de vrouwenbondvrouwen. Ze kijkt terug op een ﬁjne jeugd in
een warm gezin. Iedereen stond voor elkaar klaar en ze heeft veel van haar vader geleerd. ook dat je alles mag zeggen, je niet je mond hoeft te houden, je nooit een mindere bent. Haar vader was glasblazer in Leerdam.
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Toen hij daar werd ontslagen kwam de vakbond voor hem op. Hij wilde ook dat zijn kinderen lid en liever nog kaderlid
van de vakbond werden. “Als hij had geweten wat Teunie allemaal binnen de bond gedaan heeft, zou hij vast reuze
trots geweest zijn”, mijmert ze. samen met haar broer uit Zwijndrecht richtte Teunie daar een vrouwenbondsafdeling
op. ook maakte Teunie deel uit van het Centraal bestuur. Ze vergaderde onder leiding van diverse voorzitters op
het kantoor op sloterdijk. noemt Truus als vaste kern op het kantoor daar, “die kent echt iedereen”. en met plezier
denkt ze terug aan vrouwen als Mária van veen en Tineke van der Kraan.

je mening over de activiteiten van de bond te geven, je kwam vrouwen uit het hele land tegen en het was meteen
ook een beetje een reünie en een uitstapje.” Hele ﬁjne herinneringen heeft Teunie aan de Paasheuvel. “de lange
reis met trein en bus er naar toe, liep je nog een eind met je koﬀer en sliepen we in een tent.” en dan die vlaggenparade. dat had ze nooit willen missen. Het 50 jarig jubileum van de vrouwenbond werd daar in 1998 gevierd. er
was geen betere plaats te bedenken, net als lang geleden, de vele bussen uit het hele land op de parkeerplaats. en
dat geweldige gevoel van saamhorigheid. dat kun je een buitenstaander niet uitleggen.
“Jammer dat de huidige vrouwenbond zo op afstand zit en dat heeft niets met mijn leeftijd te maken. de onderwerpen
waarmee de vrouwenbond in deze tijd bezig is spreken ons ouderen niet aan. Het gaat veel over andere culturen en
over betaald werk en kinderopvang. Het Magazine lees ik bijna niet meer. de binding ja, daar keek je vroeger naar
uit, dat spelde je, nam je mee naar de afdeling en besprak je met elkaar.” en nee, haar kleindochter is geen lid van
de vrouwenbond. daar zien de jongeren tegenwoordig het nut niet meer van. “Ze hoeven nergens meer voor te
knokken, dat hebben wij al gedaan”. bij haar afscheid als voorzitter van de afdeling kreeg Teunie een mooie pentekening van haar woonplaats. deze hangt aan de wand in de kamer en daar is zij trots op. nog steeds is ze lid van
de vrouwenbondafdeling dordrecht. “natuurlijk, het clubje is kleiner geworden, maar we zien elkaar regelmatig en
bespreken dan de actualiteiten. en we kijken terug op een mooie en leerzame tijd. de vrouwenbond was een
belangrijk deel van mijn leven, ik had het niet willen missen.”
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CORRY VAN DER WOUDEN (1933)
LID SINDS OKTOBER 1973
Papendrecht mei 2012
“Vrouwen zijn wel gelijkwaardig, maar niet aan de man”
bovenstaande tekst is aomstig van een raadslid van de sGP in Papendrecht. Toen ze dat in de krant las dacht Corrie
InTervIew MeT Corry vAn der wouden

van der wouden dat er daar in dat Papendrechtse nog heel wat voor vrouwen moest gebeuren. “de rolverdeling voor
de vrouw, dat is toch zo on-bijbels”, zegt ze terwijl ze me het goed bewaarde krantenartikel laat lezen. “Het was een
reactie op de aanvraag voor subsidie voor vos-cursussen in de gemeente. dat vond men niet nodig, er was toch al
zo’n groepje PvdA-vrouwen, een breigroepje werd het genoemd. Maar gelukkig waren er ook andere en verstandige
raadsleden en de subsidie kwam wel”. Corrie was als kind aangesloten bij de Jonge strijd en volgde daar al de kaderschool. na de oorlog veranderde alles. sinds 1965 woont Corrie in Papendrecht en toen haar jongste kind in 1973
naar de middelbare school ging meldde Corrie zich als lid van de vrouwenbondsafdeling. daar kon ze haar bestuurservaring goed inzetten. deze afdeling was nog in oprichting en met de steun van de mannenbonden kwam een
en ander tot stand. veel hulp kregen de vrouwen ook van dien vellekoop uit rotterdam. de afdeling had ruim 50
vrouwen en het bestuur van 5 vrouwen zit al bijna 40 jaar. Toen haar man ernstig ziek werd en later overleed heeft
Corrie de vrouwenbond even op een laag pitje gezet. Maar ze kwam
met plezier terug. Corrie is al vele jaren de penningmeester. voor het
symbolische bedrag van 1 gulden per jaar huurden ze vroeger met
andere bonden een gebouwtje van de gemeente. Helaas brandde dat
gebouwtje vorig jaar af. Ze kregen een ander lokaal in ‘de spil’ en daar
betalen ze nu 25 euro per dagdeel. om hun huur te betalen houden ze
het gebouwtje schoon en schenken ze koﬃe bij activiteiten zoals bijvoorbeeld het invullen van de belastingpapieren. dan blijft er weer geld
over voor hun uitstapjes en excursies. een excursie naar een bekende
zuivelfabriek leverde onlangs nog nieuwe leden op. de bus was nog
niet vol en dat vond Corrie jammer. Tijdens haar dagelijkse zwemuurtje
vroeg ze aan de andere aanwezige vrouwen of ze zin hadden om mee
te gaan. en jawel, nieuwe vrouwenbondleden dus.
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vroeger moest je als penningmeester nog zelf de contributie bij de leden gaan ophalen. dat duurde tot begin van
de jaren 80. “dan zag je de vrouwen en ze zagen jou. Je was een soort vraagbaak. Ik kon dan wel geen oplossingen
voor alles bieden, maar kon de mensen wel doorverwijzen naar de benodigde instanties. we deden veel aan scholing
van de vrouwen, vroegen sprekers en hadden onze reisjes”. namen die naar boven komen zijn rita Twigt en oud
voorzitter Gre eerland. er werd ook districtsscholing gegeven als voorbereiding op de afdelingsbijeenkomsten. de
vrouwen reisden dan per bus en Corrie herinnert zich nog goed een optreden van Cobi schreijer op zo’n dag. brood
en rozen, ze zongen de liedjes graag mee. via ‘Amsterdam’ werden de onderwerpen voor scholing en discussie aangegeven en daar werd uitgebreid aan meegewerkt. op tafel ligt een fotoalbum van het jubileumfeest. 25 jaar bestond
uitnodigingen toen genoemd. en de vrouwenbondsvrouwen brachten ze zelf met de ﬁets rond bij de leden. dat
scheelde weer veel postzegels. nog steeds komt de afdeling 9x per jaar bij elkaar. Inleiders zijn te duur geworden.
Ze vragen deskundige vrouwen op het gebied van politiek en samenleving voor een avond. er zijn nog bijna 30
leden. Ze maken ﬁetstochtjes en bespreken de dingen van de dag met elkaar. Jonge leden komen er helaas niet meer
bij. Ze missen het oude vrouwenbondsblad binding, een handreiking voor discussie in de afdeling. “Het nieuwe
magazine spreekt onze generatie helemaal niet aan.” enkele leden van de afdeling Papendrect zijn al heel lang lid
van de vrouwenbond en kregen daarvoor een speldje. die stuurt ‘Amsterdam’ met de post. “omdat wij graag persoonlijke waardering willen uitspreken organiseren wij dat op onze jaarvergaderingen. we nodigen dan ook de andere
afdelingen uit de buurt uit en maken er een feestelijke bijeenkomst van”.
naar de landelijke jaarvergaderingen gaan ze niet meer. vroeger waren die druk bezocht en heel gezellig, tegenwoordig is dat allemaal anders. Liever organiseren de vrouwenbondvrouwen activiteiten in eigen omgeving. Maar
ze doen nog wel mee met de projecten in de buurt. Zoals onlangs bij het project ‘wonderen doen met weinig geld’.
een samenwerking met vrouwen van andere culturen, dat was een hele mooie dag. een groot succes. Corrie blijft bij
de vrouwenbond zolang ze kan. “Anders kan ik mijn ei niet kwijt, de vrouwenbond is een beetje mijn kind.
Mijn kinderen zijn lid van de vakbond, mijn kleinkinderen helaas niet. Je lijkt wel gek zeggen sommige mensen, al
dat vrijwilligerswerk, waar doe je het voor?” dat weet Corrie heel goed: “Het was een verrijking van mijn leven, het
heeft me mee gevormd en me bij de actualiteit gehouden”.
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de afdeling en dat werd gevierd. een kopie van de uitnodiging roept ook herinneringen op. Convocaties werden de
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GREET BOS–KET (1930)
LID SINDS MAART 1956
Bilthoven augustus 2012
Ik heb me bij de Vrouwenbond goed kunnen ontwikkelen en heb veel vrouwen kunnen stimuleren
“Ha, een rood nest” concludeer ik wanneer ik naar de voordeur van Greet bos loop. de 2e Kamerverkiezingen komen
eraan en een grote poster met de foto van diederik samson siert het erkerraam. dat zie je niet veel meer, mensen
die voor hun politieke voorkeur uitkomen met een poster op hun raam. Ik voel me meteen thuis. ”de afdeling de
bilt/bilthoven bestond sinds 1956 en werd opgericht door riek renes–spierenburg, echtgenote van de districtsInTervIew MeT GreeT bos-KeT

voorzitter van het nvv in utrecht. Alle vrouwen van de nvv-leden in de omgeving werden bijeengeroepen om een
vrouwengroep te organiseren, net als in andere steden van nederland. Greet was er niet vanaf het begin bij maar
werd later uitgenodigd door vrouwen die ze kende vanuit de PvdA-vrouwengroep waar ook haar moeder al lid van
was. de geboren utrechtse bezocht voor en tijdens de oorlog de Hbs totdat deze door de duitsers in beslag werd
genomen op dolle dinsdag in 1944. na de oorlog kon ze in versneld tempo haar diploma halen. Haar vader werkte
voor het familieboekbindbedrijf en stimuleerde dat Greet haar school zou afmaken. Tijdens de Hbs tijd leerde Greet
haar man kennen, ze speelden allebei koral. Jan was ook lid van het nvv en secretaris van Mercurius. beiden komen
uit echte sdAP families. Ze waren lid van de jongerenorganisatie ‘de nieuwe Koers’. daar ontmoette ze o.a. André
v.d. Louw en Koos Postema. Greet werkte tot haar huwelijk als
‘postzegelmeisje’ bij het Groen witte kruis.
Al gauw na haar aanmelding voor de vrouwenbond werd ze gevraagd voor het
bestuur. door haar werkervaring konden ze haar goed gebruiken. Toen later de
kinderen kwamen gingen deze gewoon mee naar de vergaderingen en stonden
bijvoorbeeld in de kinderwagen in de tuin bij riek renes. de vrouwenbondafdeling
was bijzonder actief. er werd huishoudelijke voorlichting gegeven op de locatie
van de huishoudschool. de vrouwen leerden o.a. tafel dekken en bedienen.
Ze leerden een goede lichaamshouding aan te nemen, hoe je je kind het
beste kon dragen, enz. er werden linnenpakketten samengesteld om uit
te lenen aan arme vrouwen die dit erg nodig hadden.
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Maar ook waren de vrouwen creatief, er werd volop geknutseld en regelmatig een middag bloemschikken. dankzij
Teun renes hadden de vrouwen ook een poosje een eigen gebouwtje waar ze konden samenkomen. via het hoofdbestuur in Amsterdam kwamen jaarlijks de lijsten binnen met de onderwerpen om te bespreken tijdens de maandelijkse bijeenkomsten. Later werd dat ondersteund door het ledenblad binding. daar koos men dan onderwerpen uit
voor discussie. sinterklaas werd altijd bij iemand thuis gevierd. Het moest een surprise zijn en liefst ook nog een
gedicht. dolle pret natuurlijk. Greet maakte meestal de aﬃches met aankondigingen voor de bijeenkomsten en ze
trokken altijd volle zalen. er werden sprekers uitgenodigd, bijvoorbeeld van het Ivoren Kruis over gebitsverzorging,
de nvsH over het toen nog onbespreekbare homo-zijn, politici over de gemeenteraad en later zelfs internetcursussen.
“Heel enthousiast hebben we meegedaan aan het voorbereiden van de vrouwenconferentie in beijing in 1995.”
natuurlijk waren er de jaarlijkse reisjes, voor ontspanning maar zeker ook educatief. Het moest allemaal wel verantduur en moest dus vol. dus mobiliseerden we buurvrouwen, moeders, zussen en vriendinnen. we deden mee met een
project om zorgvakken voor jongens op het schoolprogramma te stimuleren en natuurlijk moesten de technische vakken
ook voor meisjes beschikbaar zijn. naast de discussieprojecten gingen we vooral veel bloemschikken en kaarten maken.
A. van emmerik en Jannie Grendel begeleidden dat”. er werd een eigen vrouwenbondsvlag gemaakt en in de born werden cursussen gevolgd. voor besturen, voor discussiegroepen, voor projectbegeleiding. Greet herinnert zich nog goed
haar eerste overnachting daar. Haar moeder was thuisnaaister en had een mooie pyama voor haar genaaid. Toen ze
de volgende ochtend wakker werd bleek haar hele bed verkleurd, de stof had lelijk afgegeven.
er waren veel contacten met bijvoorbeeld de plaatselijke vrouwenraad en daarmee werd ook samengewerkt toen
er subsidie voor de vrouwenorganisaties in de bilt moest komen. Zo ontstond in 1986 het Harriet Freezercentrum.
er hoefde niet meer in kerkzaaltjes vergaderd te worden, er was nu een echt vrouwencentrum. er waren afvaardigingen bij van o.a. de bestuurdersbond en Greet maakte deel uit van het bestuur van de kruisvereniging. “eigenlijk
vroegen ze mijn man als bestuurder, maar die had niet zoveel tijd. dankzij de vrouwenbond durfde ik mijn mond wel
open te doen en toen heb ik mezelf opgeworpen.” er kwamen ook andere bestuurders, Ans schippers volgde riek
renes op als voorzitter, Magda verhage werd secretaresse, Annie van de Kraats penningvrouw. ook was er Lenie
van dijk, die zat overdag aan de kassa van het zwembad. Greet was eerst meer manusje van alles maar werd later
voorzitter. dat zou ze blijven, tot de afdeling in 2010 werd opgeheven. “Tja, het was eigenlijk geen doen meer, een
vereniging van scootmobiels, rollators en stokken bij de deur. Met elkaar wordt je steeds ouder, jonge vrouwen
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woord zijn. ”we bezochten fabrieken zoals bijvoorbeeld het productschap voor Groente en Fruit in Tiel. de bus was
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kwamen er niet meer bij. voor sommige leden werd het steeds moeilijker om naar de bijeenkomsten te komen, al
hebben we de vrouwen nog heel lang opgehaald van huis en terug gebracht. ook de mannen en zonen van leden
werden daarvoor ingeschakeld. Maar op een gegeven moment zijn die ook oud en rijden die ook geen auto meer.
ondanks het moeilijke besluit de afdeling op te heﬀen hebben we nog wel contact met elkaar. we gaan bijvoorbeeld
wel bij elkaar op verjaardagsvisite.”
nee, net als bij veel vrouwenbondsvrouwen van Greet haar generatie zijn ook haar dochters niet actief of lid van de
vrouwenbond geworden. een van de dochters was nog wel docent aan de Alida de Jong school, de vrouwenvakschool
in utrecht. “Ze zijn wel geëmancipeerd, maar zien ons vrouwenbondsvrouwen nu toch meer als een paar oude wijﬁes,
InTervIew MeT GreeT bos-KeT

gniﬀelt ze. Het huishouden doen ze samen met hun partners, maar dat is tegenwoordig toch ook wel gewoon.” Zelf
is Greet blij dat de vrouwenbond een deel van haar leven was. “Ik ben er veel zelfverzekerder door geworden, heb
me goed kunnen ontwikkelen en heb vanuit mijn functie in het bestuur ook vrouwen kunnen stimuleren dingen te
gaan doen. Je kunt zelf je mogelijkheden scheppen. en ook al was ik opgegroeid met de politiek, vroeger toch wel
meer iets voor mannen, (mijn man was raadslid en wethouder) heeft de vrouwenbond me toch veel meer politiek
bewust gemaakt.” op mijn vraag of en hoelang ze nog lid van de Fnv vrouwenbond blijft, antwoordt ze bijna verontwaardigd:.. “zolang mogelijk natuurlijk, ik heb er zoveel aan te danken”.
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RENS VAN GINKEL–WIELENGA (1917)
LID SINDS JULI 1947
Leeuwarden juni 2012
“Met de boot over het IJsselmeer naar de vergaderingen in Amsterdam”
Het is nog steeds niet duidelijk of Leeuwarden of nijmegen nou de eerste afdeling van de nvv vrouwenbond heeft
opgericht. Maar voor de vrouwen van de afdeling Leeuwarden is er geen twijfel mogelijk, natuurlijk waren zij dat.
InTervIew MeT rens vAn GInKeL-wIeLLenGA

rens van Ginkel (erelid van Leeuwarden) bijvoorbeeld weet het zeker. “Ik
was er zelf bij!” Genietend kijkt ze terug op haar leven in de vrouwenbond.
direct na de oorlog stuurden de nvv-bonden vanuit Amsterdam pakketten
naar de Friese vakbonden, met slaapzakken, sigaretten, snoep en nog veel
meer. er werd een vakantieweek aangeboden voor mensen die moesten aansterken. Ze had een geweldige tijd daar in vierhouten, het was mooi weer
en de vrouwen kregen heel veel informatie. Het land, de maatschappij moest
opnieuw worden opgebouwd, daarbij waren de vrouwen onmisbaar. “Het viel
me toen op dat veel vrouwen niet of amper iets over de bonden wisten”
vertelt ze. Terwijl hun mannen toch lid waren, bleken de vrouwen soms minder geinteresseerd. na die week in vierhouten werd alles anders.
bij thuiskomst konden ze pakketten ophalen bij de bestuurdersbond. deze
werden uitgedeeld en dat gaf rens van Ginkel al gauw het idee dat er meer
gedaan moest worden voor de vrouwen. de heren organiseerden een avond.
er was een gebouw van de Centrale bond voor Transportarbeiders en daar in een zaaltje kwamen de vrouwen
binnendruppelen. “Maar al gauw waren het er zoveel dat we moesten uitwijken naar de bovenzaal. er werd een
bijeenkomst gehouden om over het oprichten van een vrouwenbondafdeling te praten. “Het was 1947 en er waren
voornamelijk heren. Ik kreeg potlood en papier in mijn hand gedrukt en kon gaan schrijven”. Ze herinnert zich Jan
van Zutphen en meneer venema. de dag na de vergadering werd ze opgebeld, er moest echt een vrouwenbond
worden opgericht. de startsubsidie werd door de gemeente royaal toegewezen. en de vrouwen gingen aan de slag.
rens van Ginkel werd eerst secretaris. Later koos men haar als voorzitter. Het bleef niet bij afdeling Leeuwarden, al
gauw volgden sneek, stiens en Harlingen. steeds meer vrouwen organiseerden zich. “op een dag werd ik opgebeld
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vanuit het bondskantoor in Amsterdam. of ik niet eens met hen wilde komen praten? dat werd een hele reis, want
ik moest met de boot over het IJsselmeer en verder met bus en trein, maar het was goed om te doen. Ik werd gevraagd
voor het hoofdbestuur. daar heb ik jaren ingezeten. Alleen toen ik zwanger was en een kleine baby had kon ik niet
naar de vergaderingen, maar verder ondernam ik die reis eens per maand om in Amsterdam mee te besturen. Ik had
een hele lieve buurvrouw die me stimuleerde, zij pastte wel op mijn kinderen. Mijn man werkte bij de Leeuwarder
Courant en werkte ook niet binnen kantooruren. Maar we hebben het altijd kunnen regelen. via het landelijk bestuur
kwam ik in het solidariteitsfonds van de vrouwenbond.” vele functies volgden. een afvaardiging in de bestuurdersbond, lid van de ledenraad, ziekenfonds, afvaardiging in TbC fonds, enz. enz. vaak sprak rens van Ginkel op
hebben zeker die eerste jaren zo ontzettend veel voor vrouwen kunnen doen.”
de vrouwenbond in Leeuwarden heeft veel voor elkaar gekregen binnen de gemeenschap. er is naschoolse opvang
opgezet, vakantieontspanning voor de jeugd, gesprekken met de gemeente over een project voor vrouwen in achterstandswijken, en natuurlijk ook de afdelingsavonden zelf. daar werd gesproken over de opvoeding van de naoorlogse jeugd, over het bijhouden van de ﬁnanciën en andere zaken. en dan waren er natuurlijk alle projecten welke
via ‘Amsterdam’ werden aangereikt al dan niet via het ledenblad ‘binding’. enthousiast werd meegedaan aan de
projecten en scholing van de vrouwenbond. de afdeling bestond uit ruim 100 vrouwen en er werd dus heel wat
gediscussierd over al die onderwerpen. soms werd er ook wel gemopperd natuurlijk maar dan zei ik: “Jongens, hou
op met zeuren, daarvoor zijn we hier niet bij elkaar.” “vaak werden er sprekers uitgenodigd voor allerlei onderwerpen.
Het gaf je inzicht en verrijkte je. Leeuwarden heeft tot op de dag van vandaag hele trouwe leden. vrouwen zijn lid
van de PvdA en van de vrouwenbond. de huidige afdelingsvoorzitter Minke wassenaar is een prima vrouw en soms
kan ik haar nog wel eens raad geven”. daarnaast heeft rens van Ginkel prettige herinneringen aan de born in
bennekom. daar kregen de bestuurders van de vrouwenbond training en scholing voordat het in de afdeling werd
besproken. “Ik heb daar nog naast Koos vorrink gezeten, heel bijzonder”. de herinnering aan de landdagen in vierhouten zijn geweldig. er werd een bus gehuurd en die zat gewoon vol. Het waren geweldige bijeenkomsten en dan
die vlaggenparade. Trots als een pauw liepen al die vrouwen met de vlag van hun afdeling over de hei. op mijn vraag
waarom ze dat deed en hoe ze het voor elkaar kreeg om daar zoveel tijd en energie in te steken antwoordt ze “nou,
dat was voor mij heel gewoon om te doen, het hoorde bij het leven. en dank zij mijn moeder en zuster die op de
kinderen pasten als ik weg was, kon het ook. Het heeft mijn leven zoveel rijker gemaakt. we hebben zoveel voor
vrouwen kunnen betekenen. vaak wordt ik nog uitgenodigd om over dat leven te vertellen.”
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congressen over de ingediende amendementen of in het openbaar, bijvoorbeeld voor het gemeentebestuur. “we
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Het 50 jarig jubileum in vierhouten was een groot feest. oude tijden leken te herleven. bijna de hele afdeling
Leeuwarden was aanwezig en heeft enorm genoten. op 1 mei jl werd rens van Ginkel gehuldigd voor 65 jaar
vrouwenbondslidmaatschap tijdens een bijeenkomst van de PvdA in haar woonplaats. voor jubilea bij de bond werd
vroeger een zaal gehuurd bij de Harmonie in de stad en dan kwam er altijd iemand van het hoofdbestuur. dat is
helaas tegenwoordig anders. een speldje met de post, niet leuk. In de seniorenﬂat waar ze nu woont praat ze mee
in de bewonerscommissie over de op stapel staande nieuwbouw, ze doet mee aan de Humanitas-gespreksgroep,
zit bij de handwerkgroep en maakt deel uit van het ontvangstcomité voor nieuwe bewoners. Als die binnenkomen
InTervIew MeT rens vAn GInKeL-wIeLLenGA

staat er een rode roos voor ze klaar.
vaak denkt rens van Ginkel terug aan al die afdelingsbijeenkomsten en de goed bezochte jaarvergaderingen. “Tja
dan zat de hele zaal vol en er werd zoveel gezegd, je kwam helemaal enthousiast weer thuis. Ik heb veel landelijke
voorzitters meegemaakt en ieder doet het op haar manier. Karin Adelmund vond ik een schat van een vrouw. Ik vind
het leuk dat we nu zo’n jonge en zelfs Friese voorzitter hebben. Zij heeft mij mijn speldje opgespeld bij het jubileum
en is bijna altijd nog aanwezig op de afdelingsbijeenkomsten”. Haar dochters en kleindochters zijn geen lid geworden
van de vrouwenbond. wel kozen ze voor de vakbond en de PvdA, maar dat is ze ook met de paplepel ingegeven.
Tegenwoordig zou zij zelf ook geen lid meer worden. vrouwen kunnen tegenwoordig best voor zichzelf zorgen. Het
ledenblad Magazine leest ze niet meer, “Ik heb er niks mee. Alleen de column van de voorzitter Anya wiersma, die
is leuk en wil ik niet missen. een boodschap voor het huidige bestuur? nee, ik heb mijn steentje bijgedragen, er zijn
nu zulke andere onderwerpen, daar kan ik niet zoveel meer mee. Ik hoop wel dat de vrouwenbond haar plaats kan
houden binnen de nieuwe vakbeweging. natuurlijk blijf ik ook na een fusie lid, we hebben de vrouwenbond niet
voor niets opgericht! Ik hoop dat er een aparte plaats blijft voor vrouwen, dat was nodig, dat is nodig en dat zal altijd
nodig blijven”.
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ANNIE MENSINK–MOMAN (1924) LID SINDS MAART 1969
MARIE WIJNEN–VAN RIESEN (1930), RIE EIJLANDER–DE GRAAF (1942)
EN HANNEKE JURRIËNS (1951)
Hattem juni 2012
“Je portemonee op tafel? Dat gaat anderen toch niks aan?”
Al vanaf de eerste dag zijn ze lid van de afdeling Hattem van de vrouwenbond nvv. In de gezellige huiskamer van
Annie Mensink zijn ze samen gekomen en kijken rie, Maria en Annie terug op de afgelopen 43 jaar. Later voegt ook
bouwbond nvv vonden dat het tijd was voor de vrouwenbond. Alle vrouwen van de vakbondsmannen in het dorp
werden op 1 maart 1969 uitgenodigd en uitnodigingen werden van deur tot deur in de brievenbus gedaan. Je kon
alleen lid worden wanneer je man lid was van een van de nvv bonden. Het was een drukke avond, maar erg veel
leden schreven zich vooralsnog niet in. vanuit het hoofdbestuur was mevrouw renes uit utrecht aanwezig. Zij kon
wel een bestuur aanstellen. Mevrouw barneveld werd de eerste voorzitter en rie werd secretaresse/penningmeester. Het was een heel bijzonder gebeuren in deze Christelijke dorpsgemeenschap. een organisatie van niet Christelijke
vrouwen, rode vrouwen werden ze in het begin genoemd. In gebouw ‘de eekhoorn’ kwamen ze maandelijks op dinsdagavond bij elkaar. Annie en ook rie werden afgevaardigd naar andere bonden om de vrouwen te vertegenwoordigen.
de naam van de erg linkse voorzitter Kitty noorbergen valt. Zij was diegene die er voor zorgde dat het onderzoek naar
baarmoederhalskanker in Hattem kwam. er was en is veel waardering voor de vrouwenbondsvrouwen. Ze namen plaats
in diverse gemeentelijke commissies. er werd naar hen geluisterd. ook in de vrouwen Advies Commissie (in de bouw)
kwam een zetel, in de marktcommissie, bij de lokale omroep, in de Commissie voor bijstand, de Gehandicapten raad
en de wMo raad. en nog steeds zijn in deze overlegorganen de Fnv-vrouwen aan de bestuurstafels terug te vinden.
wanneer de gemeente zich buigt over het grote bezuinigingsvoorstel worden de vrouwen gevraagd mee te denken.
Ze laten van zich horen en ze laten zich zien in Hattem. bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad bijvoorbeeld,
delen ze rode rozen uit aan de nieuw beëdigde vrouwen in de raad.
wat ze zoal deden op de maandelijkse bijeenkomsten werd vanzelfsprekend vooral aangereikt door het hoofdbestuur
in Amsterdam. Jaarlijkse projecten en scholing. In de regio werkten ze vaak samen met Apeldoorn en vaassen en er
was ook ooit een afdeling in wapenveld. speciale cursussen voor bestuur werden gevolgd, bijvoorbeeld door rie en

JAAR

5

InTervIew MeT AnnIe MensInK-MoMAn

de huidige voorzitter Hanneke zich bij ons. de herinneringen vliegen over de tafel. de mannen van de plaatselijke
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Annie als penningmeesters. vroeger gingen ze op de ﬁets bij alle leden de contributie persoonlijk ophalen. er werden
dan zegeltjes in de ledenkaart geplakt. vanaf de jaren 80 moest dat allemaal via de bank, en de penningmeesters
werden daarvoor geschoold. de leden kregen voorlichting hoe met hun geld om te gaan, iets wat we tegenwoordig
budgetteren noemen. oude wijn in nieuwe zakken dus. Marie had van lege luciferdoosjes een mooie spaarpot
gemaakt. “de zijkanten met lijm aan elkaar geplakt, een mooi gekleurd lint eromheen” vertelt ze beeldend. “In elk
laatje werd geld voor een speciaal doel gespaard. de laatjes konden open gemaakt door een klein touwtje erin te
maken dat eruit hing.” nou, dat deed rie iets anders. Zij verzamelde de weekloonzakjes van haar man en schreef er
keurig op welk zakje waarvoor diende, en spaarde op die manier. Annie: “ik had zo’n langwerpige metalen brabantia
de kast. Ja, sparen werd er na de oorlog met de paplepel ingegoten. Als je vakantiegeld kwam, dan vulde men de tekorten aan of reserveerde het geld voor de winter om kolen te kopen.” “nee”, zegt rie, “mijn vader was heel modern.
vakantiegeld moest je uitgeven aan vakantie zo leerde hij ons. we gingen al jong op vakantie naar het buitenland.”
en dat doet rie nog steeds. voor de afdeling hadden ze een potje ‘lief en leed’ om een kaart of een bloemetje te
sturen wanneer een lid dat nodig had. Ze hebben zich ook verdiept in het huidige project van de Fnv vrouwenbond,
‘wonderen doen met weinig geld’. “daar hebben sommige ouderen toch wel moeite mee” vertelt voorzitter Hanneke.
“je portemonnee op tafel? dat gaat anderen toch niks aan? Ze willen alles van je weten, hoorde ik ze mopperen. en
dan moet je even uitleggen dat het slechts een kennismakingsspel is. Maar het doel van het project vinden de leden
wel prachtig, ook de samenwerking met vrouwen uit andere culturen”.
Ze vinden het jammer dat de congressen van de begintijd nu echt ver achter ons liggen. “we gingen allemaal samen,
huurden een bus, we hadden onze eigen vlag en we liepen mee met de vlaggenparade” legt Annie uit. Tegenwoordig
zie je niemand meer als er een landelijke ledenvergadering is. de saamhorigheid is verdwenen constateren ze. naast
alle projecten en scholing van de vrouwenbond organiseerden ze ook jaarlijks een reisje voor de leden. “we zochten
altijd naar iets leerzaams en natuurlijk ook iets gezelligs, iets leuks. nu na veertig jaar (en ouder wordende leden)
is het steeds moeilijker een bestemming te zoeken. de vrouwen willen niet te ver meer van huis.”
op afdelingsavonden zongen ze vroeger de liedjes uit de nvv zangbundel. Maar wie kent nu het lied ‘Ze zullen ons
in 1000 tallen zien’ nog? Ze zijn het er over eens dat er in hun afdeling veel saamhorigheid is. Ze komen nog steeds
samen en halen de leden die minder mobiel zijn zelf op. er wordt gepraat over vakbondsgerelateerde zaken. vroeger
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doos met allemaal gleues en daar stond al op waarvoor het was. Anderen hadden een rijtje kleine busjes achter in
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nodigde je nog vrouwen van het landelijk bestuur uit voor een inleiding. Jenny Zwanepol is hier nog geweest. Maar
ook Tineke van der Kraan en Anya wiersma zijn graag geziene gasten in Hattem. “we leerden vrouwen omgaan met
acceptgirokaarten en pinautomaten. nu soms best moeilijk om nog onderwerpen te vinden. Maar het verleden heeft
beslist meegewerkt aan de ontwikkeling van de vrouwen. Hun lidmaatschap heeft ze veel gebracht”. een heel actief
lid van hun afdeling willen ze niet vergeten te noemen, Geertje eijlander. Zij zat namens de afdeling in vele besturen
o.a. bij de AMbo, het rode Kruis en de gemeentelijke commissie.

InTervIew MeT AnnIe MensInK-MoMAn

Alle drie hebben Marie, Annie en rie jarenlang in het bestuur gezeten. Hanneke is straks al 25 jaar voorzitter. “vroeger werd je benoemd voor drie jaar“ legt rie uit. “en dan mocht je drie perioden in het bestuur blijven. en als je 65
was, mocht je niet meer in het bestuur”, valt Marie bij. “Maar die regels zijn er allang niet meer. Je gaat toch geen
voorzitter wegsturen omdat ze 65 is geworden? en je kunt je penningmeester niet laten gaan wanneer er geen vervangster is?” Zodoende is rie al bijna 40 jaar (een kleine onderbrekening) 1e penningmeester en Annie de 2e. op
een grootse 1 mei markt in 1981 maakte Hanneke kennis met de vrouwenbond. Ze was enthousiast geworden door
de toespraak van dominee André van den Heuvel, de toenmalige voorzitter van de vara. Ze werd lid en toen niet
lang daarna de voorzitter nel van sloten afscheid nam kon Hanneke al snel achter de bestuurstafel aanschuiven. en
nu, 30 jaar later zit ze er nog. Ze zijn ook geen van allen van plan af te haken. “welnee”, zegt Marie. “Ik hoor bij de
vrouwenbond en de bond bij mij.” dat beaamt rie, het werk voor de bond heeft haar veel gebracht en daar hoort
ook gezelligheid bij. ook Annie is blij deel uit te maken van deze hechte club vrouwen. waarschijnlijk komt het ook
doordat we in een relatief kleine afdeling zitten, we kennen elkaar allemaal en komen elkaar overal tegen. Hanneke
vertelt dat Annie ondanks haar hoge leeftijd nog altijd overal mee naar toe gaat. de regiobijeenkomsten in nijverdal,
de scholing in deventer, de bijeenkomsten in Zwolle. Annie is erbij. rie heeft zich dankzij de vrouwenbond goed
kunnen ontwikkelen. “Je komt nog eens ergens en het is allemaal reuze interressant”. Marie geeft aan door de
vrouwenbond veel politiek bewuster te zijn geworden.
Ze zijn het erover eens dat hun lidmaatschap van de vrouwenbond hun veel heeft gegeven. Ze kregen veel aangereikt en hebben hun kennis kunnen verbreden. de laatse jaren is dat veel minder. Zoals bijvoorbeeld het project over
de kinderplaza’s. Tja wat moeten we daarmee hier in Hattem? Jonge vrouwen zijn er ook niet toe te bewegen om lid
van de vrouwenbond te worden. Ze hebben geen tijd, moeten allemaal werken, hebben vaak een gezin, ze moeten
sporten en zijn gewoon veel te druk. Ze hebben een rechtsbijstandverzekering en dus geen vakbond meer nodig.
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Maar ze missen wel wat! Tijdens hun werkzame leven waren Hanneke en rie ook lid van een vakbond. uit solidariteit
met de vrouwen zonder betaald werk bleven ze lid van de vrouwenbond. rie:“Je moest ook wel lid van de vakbond
zijn, anders kon je geen lid van bijvoorbeeld de ondernemingsraad zijn”.
de Fnv zit nu in zwaar weer. wat zal er van de vrouwenbond terecht komen? Is er straks in die nieuwe vakbeweging
nog wel plaats voor een vrouwenbeweging? wat kunnen ze nog voor ons doen? en eigenlijk maakt het niet zoveel uit
voor deze vrouwen uit Hattem. Ze blijven hun afdelingsavonden organiseren, zullen zich verdiepen in actuele zaken en
daarnaast ook vooral veel napraten over alle mooie bijeenkomsten waar ze in die 40 jaar aan deelgenomen hebben.
InTervIew MeT AnnIe MensInK-MoMAn
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MEVROUW KEYZER–BESSELINK (1928)
LID SINDS JANUARI 1964
Hummelo juli 2012
“Ik heb bij de Vrouwenbond geleerd eens verder te kijken dan Hummelo”
In de Achterhoek was het allemaal anders, mevrouw Keyzer herinnert zich de vrouwenbond vooral als een gezelligheidsvereniging. en als de voorzitter er dan op aandrong dat er ook aandacht voor scholing en projecten moest zijn
InTervIew MeT Mevrouw KeyZer-bessLInK

dan werd dat wel gedaan, maar niet van harte. net 84 jaar geworden probeert ze de beginjaren uit haar herinnering
op te halen. In 1962 trouwde mevrouw Keyzer en omdat haar man lid was van de vakbond werd zij lid van de
vrouwenbond. Haar zus was ook al lid. een kennisje
(waarvan ze de naam is vergeten) nam haar mee naar
de afdeling Hummelo. Ze voelde zich er meteen thuis.
“Ik was heel blij dat er iets werd gedaan voor de vrouwen uit de arbeidersklasse. Het gaf een enorme verbondenheid dat daar gelijkgestemde en gelijkdenkende
vrouwen waren. daar ben ik nog blij mee”, benadrukt ze.
na een tijdje werd ze gevraagd voor een bestuursfunctie,
maar dat heeft ze afgewimpeld. “In de eerste plaats
dacht ik dat ik zoiets niet zou kunnen”, legt ze uit. “Maar
vooral omdat mijn man ziek was geworden en ik hem
verzorgde had ik er domweg geen tijd voor. naast de
zorg voor mijn man en onze twee kinderen, had ik ook nog een paar werkhuizen, het waren drukke tijden.
wiesje eisenga was onze voorzitter, zij heeft heel veel gedaan voor de vrouwenbond. Ze stimuleerde ons bijvoorbeeld om mee te gaan naar de regiobijeenkomsten in Arnhem. dan gingen we met de trein naar station velperpoort
en vandaar naar ‘de opbouw’ aan de velperweg (Indertijd een echt rood bolwerk). daar werden dan de projecten
voorbereid en besproken. soms was er iemand van de scholingscommissie en ook wel van het landelijk bestuur. ook
ontmoetten we daar weer veel vrouwen uit de hele regio en dat gaf mij weer dat ﬁjne gevoel van verbondenheid.
we wisselden samen veel ervaringen uit. Het waren ﬁjne bijeenkomsten. ook hebben we veel gehad aan Gerrie
Jolink uit wish, zij wist veel over de politiek en gaf ondersteuning. Zelf ben ik tot mijn spijt nooit in vierhouten
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geweest, dat was te ver weg voor me. Maar ik probeerde wel bij de afdelingsbijeenkomsten te zijn. even weg van
thuis. en wiesje loodste ons door de projecten heen. Zij benadrukte altijd hoe belangrijk het was en dat we beslist
meer dan een gezelligheidsclub moesten zijn. daar heb ik ook wel van geleerd toch wat verder te kijken dan Hummelo. Al vonden sommigen dat wij ons hier niet druk hoefden te maken over de situatie elders in de wereld. Ik heb
toen ook nog eens meegelopen met een grote vredesdemonstratie”.
ook waren er bijeenkomsten met andere afdelingen uit de buurt, zoals Terborg en doesburg. Men maakte samen
uitstapjes, bijvoorbeeld naar een kaasfabriek in steenderen, heel informatief, maar dat gezamenlijke werd toch geen
succes. de wensen liepen soms erg uiteen en de kosten werden te hoog. een andere voorzitter was nog nel Janssen
en met hand en spandiensten geholpen. de convocaties werden in het dorp rondgebracht en ze bedacht ook het
winterprogramma mee. dan werden belangrijke mensen uit het dorp uitgenodigd om iets te vertellen over hun werk.
Iemand had een broer die gemeenteraadslid was, die werd bijvoorbeeld gevraagd, net zo als een notaris en de politie.
Mevrouw Keyzer vond de samenkomsten geweldig: “ Ik kreeg dan zo’n ﬁjn gevoel, veel vrouwen samen, samen sterk,
samen ergens voor staan. de vrouwenbond was onze ruggensteun”.
Tot haar spijt is haar dochter nooit lid geworden van de vrouwenbond, erger nog, haar schoonzoon is er tegen en
vindt het helemaal niks. Hij begrijpt niet waarom mevrouw Keyzer nog steeds lid is van die vrouwenbond. “nou, ik
blijf lid zolang ik mijn beide ogen nog open heb. Ik voel me een verrader als ik zou besluiten mijn lidmaatschap op
te zeggen. Al heb ik er nu niet zo veel meer aan, ik kijk wel altijd uit naar het Magazine. dan blijf ik tenminste op de
hoogte van de vrouwenzaken, je raakt veel kwijt als je ouder wordt”.
Mevrouw Keyzer is al een tijdje ziek en komt haar huis niet meer uit. daardoor is ze wel alle sociale contacten kwijt
geraakt. de vrouwen van de vrouwenbond die er nog moeten zijn, hebben zelf ook al hoge leeftijden bereikt en
komen allang niet meer samen. Ze mist het wel. “de vrouwenbond was belangrijk voor vrouwen en is ook nu nog
nodig. wie doet er nu echt iets voor vrouwen? Ik vind het zo jammer dat ik niet actiever kon zijn. Ik had me willen
verdiepen in veel maatschappelijke zaken, ik zag zoveel mogelijkheden voor vrouwen zoals ikzelf, om te groeien.
Maar het ging niet vanwege de thuissituatie”. Mevrouw Keyzer heeft wel gehoord en gelezen over alle actuele
perikelen van de bond maar ze is heel duidelijk: “de bond is belangrijk omdat ze opkomt voor de positie van vrouwen
en de vrouwenbond moet blijven!”
Drie weken na dit interview met mevrouw Keyzer ontving ik het bericht van haar overlijden op 3 augustus.
JAAR
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van voorst, maar daar weet mevrouw Keyzer niet veel meer van. Zelf heeft ze nog wel een secretarisfunctie gehad

Boekje 65 jaar_Opmaak 1 5/27/13 8:24 AM Pagina 26

26

de vrouwenbondsvrouwen 1948 - 2013

GEESJE VAN WIEREN–JAGT (1934) EN DE AFDELING EMMEN
LID SINDS APRIL 1964
Emmen oktober 2012
ook in emmen krijg ik een gezellige ontvangst. bij de oudvoorzitter
Geesje van wieren zijn een aantal vrouwen van de afdeling bij elkaar
gekomen. er liggen fotoboeken op tafel van bijna 57 jaar vrouwen-

InTervIew MeT GeesJe vAn wIeren-JAGT

bond in deze plaats. een hele geschiedenis, met de oprichtingsnotulen erbij. ook de zelf gemaakte afdelingsvlaggen zijn meegenomen en voordat de regen naar beneden plenst zet ik de vrouwen met
hun vlag op de foto. Ze raken niet uitgepraat deze vrouwen. Het lijkt
wel een reünie, terwijl ze elkaar toch iedere veertien dagen op een
afdelingsbijeenkomst zien. Maar de foto’s roepen zoveel herinneringen op. en de namen die genoemd worden….ze staan even stil bij al
die vrouwen die er niet meer zijn. Geesje van wieren heeft zich goed
op het gesprek voorbereid. ondanks dat de vrouwenbondsafdeling
al in 1956 werd opgericht, werd ze zelf pas in 1964 lid. nog geen
jaar later werd ze 2e secretaris. dat duurde nog geen jaar en toen
trad ze toe tot het dagelijks bestuur als secretaris. In 1977 kreeg ze
na 17 jaar huwelijk met haar man Jan eindelijk een kind. Toen is ze
een poosje teruggetreden. Maar in 1980 was ze terug en wel als 2e
voorzitter in het district drenthe. Meerdere functies volgden, en van 1999 tot 2009 was Geesje voorzitter van de
afdeling emmen. Ze werd opgevolgd door de huidige voorzitter Grietje Zuidema – Masselink. op het plaatselijke postkantoor zat Geesje namens de afdeling wekelijks zomerzegels te verkopen. Ze zat in de Commissie Leermarkt, in de
werkgroep buitenlandse werknemers, werkgroep Politieke scholing, de Hartstichting, nvv bestuur afdeling emmen,
in de plaatselijke vrouwenraad en in de Groep van Zeven (voorbereiding 1 mei bijeenkomsten).
Grietje Zuidema, diny Kuik en Grietje Jeuring vullen de verhalen van Geesje aan en vertellen ook hun verhalen. Ze
kennen elkaar al jaren. niet alleen van de vrouwenbond, maar ook van andere organisaties, politiek, scholing, koor
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enz. Ze lezen voor uit het notulenboek van de oprichting. Zoals op meerdere plaatsen kwam ook hier het initiatief
van de bestuurdersbond van het nvv. er werd een oproep gedaan voor de oprichting van een vrouwenafdeling. Ze
kwamen samen in het nvv gebouw emmermeer. er kwamen 11 vrouwen op af en een voorzitter werd benoemd.
Aaf strik oorhuis (“dat was een echte mevrouw, daar keken we tegen op”) was de eerste voorzitter en Aaltje Aalders
- Fokkinga werd de secretaris. er werden regels afgesproken en steeds meer vrouwen sloten zich aan. ooit waren
er in emmen zelfs twee afdelingen omdat het een groot gebied betreft en sommigen de afstand tot de bijeenkomsten
te ver vonden. op het hoogtepunt had de afdeling ruim 125 leden. vanaf het begin komen de vrouwen elke veertien
dagen bijeen. “er zijn door de jaren heen soms hevige discussies over geweest“ vertelt Geesje. ”regelmatig kwamen
dan een keer niet kunt, spreek je elkaar 2 maanden niet. we dronken 2 koppen thee voor 10 cent en om de kas
te spekken hielden we een verloting. de prijzen bracht men zelf mee van huis. dus vaak levensmiddelen of andere
kleinigheden. Het bondslied werd ingestudeerd onder begeleiding van een mondharmonica. om bij de tijd te blijven
deden we altijd ook even wat hersengymnastiek.”
er werd regelmatig samengewerkt met de districten Friesland en Groningen. In de drentse regio waren 24 afdelingen
actief en werd eens per jaar een gezamenlijke gezellige avond georganiseerd. dit hebben de vrouwen nog tot 2008
volgehouden. “Maar de vrouwen worden ouder, en gaan niet graag meer ver van huis, dus dat is nu afgelopen”,
vertelt Geesje en herinnert zich dat ze ook nog een deur aan deur actie heeft gehouden. “Toen kwam Jenny
Zwanepol van het hoofdbestuur en gingen we alle afdelingen af. Ja, we zijn hier altijd zeer actief geweest.” de andere
vrouwen vullen het lijstje aan. “er werden door de gemeente leermarkten georganiseerd en daar hadden wij altijd
een stand. daar stonden allerlei niet commerciële onderwijsinstellingen, tegenwoordig zou je het educatief noemen.
Je zag daar het arbeidsbureau, de streekschool, de muziekschool, de open school, de volksuniversiteit en dan stonden
wij daar tussen“. de vrouwenbond was alom in de gemeente vertegenwoordigd, de vrouwen bekleedden bestuursfuncties en zaten in vele commissies. Hun stem werd graag gehoord. Zoals in de werkgroep buitenlandse werknemers. “bussen vol Joegoslavische meisjes kwamen hier, om te werken in de kousenfabriek van danlon. er waren
erg slechte arbeidsvoorwaarden, daar konden wij wat aan doen.” verder lieten ze hun stem horen in de stichting
ontwikkelings samenwerking, bestuur Hartstichting, de nvv afdeling, de ontslagcommissie van het Arbeidsbureau,
vrouwenvakschool, en hielpen ze buitenlandse vrouwen inburgeren. een ﬂink aantal vrouwen haalde een diploma
nieuwe technologieën, een bijspijkercursus en computerles.
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er weer voorstellen om slechts eens per maand bij elkaar te komen. Maar dat hebben we nooit gewild, want als je
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Het afdelingsbestuur deed mee aan de scholing in oosterhesselen, Havelte en Assen. de schoonmoeder van Geesje
paste dan op de kleine. Ze namen liefst zelf hun brood mee, want op een terras gaan zitten was geldverspilling. dat
vond iedereen ook heel gewoon. “er was daar altijd zoveel te eten, dan vroegen wij ons af wie dat toch allemaal
betaalde? net als alle vakbondsvrouwen die ik heb gesproken kijken ook deze vrouwen heel enthousiast terug op
de landelijke bijeenkomsten, met name in vierhouten, maar ook in Musis sacrum te Arnhem en in een grote hal in
Hilversum. deze afdeling heeft maar liefst drie zelfgemaakte vlaggen. Met Coby schreijer werden de strijdliederen
ingestudeerd. vanzelfsprekend werd er ook actie gevoerd, daarvoor gingen ze zelfs een keer naar belgië. Ze waren

InTervIew MeT GeesJe vAn wIeren-JAGT

erbij tijdens landelijke Anw-acties in november 1996. Maar ze wierpen ook een barricade op toen de plaatselijke
viswinkel met sluiting werd bedreigd. 1565 handtekeningen werden opgehaald en de winkel bleef en is er nog
steeds. de congressen werden bezocht, ze herinneren zich Apeldoorn, Zutphen en Amersfoort. Ze deden mee aan
de scholingsprojecten van de vrouwenbond en gebruikten daarvoor het ledenblad binding. Geesje vertelt “we zijn
er zoveel wijzer van geworden, we bleven op de hoogte van alles wat er op de wereld gebeurde, we konden meepraten. nee, ik had het niet willen missen, ik zou zo weer lid worden.” daar zijn de andere dames het zeer mee eens.
Meimerend halen ze nog wat herinneringen op: “ vroeger had je de convocaties, die werden huis aan huis bezorgd.
nu komen de uitnodigingen vaak per e-mail. we speelden bingo, we maakten leuke uitstapjes, sint en kerst werden
gevierd en demonstraties van beroepen. er waren gezellige ﬁetstochtjes en natuurlijk werd er samen gegeten. nu
wordt het allemaal steeds minder, we zien leden om ons heen wegvallen. “Toch worden alle vrouwen, jubilarissen,
of ze nog actief komen of niet, tijdens een feestelijke bijeenkomst gehuldigd. Ze krijgen dan ook bloemen. Amsterdam
heeft dan al het speldje per post gestuurd, dat spelden wij niet meer op”. Grietje Zuidema de huidige voorzitter zegt:
“Geesje is de motor van de afdeling, ze houdt de boel goed bij elkaar. daar zijn we blij mee.” natuurlijk protesteert
Geesje, die in april 2002 overigens werd benoemd als lid in de orde van oranje nassau, voorgedragen door haar
Fnv-vriendinnen. voor al haar werk voor de Fnv.
bladerend in de vele boeken met foto’s en knipsels wijst ze me 2 krantenkoppen aan. “door bezuinigingen in de
gezondheidszorg krijgen we hier armoede en Amerikaanse toestanden” en over de Fnv actie in Assen “wel een
basis pakket, maar een uitgeklede versie.” Kranten van 25 jaar geleden, maar het had ook vandaag kunnen zijn.
Twee weken na mijn bezoek aan de vrouwen in emmen stuurt Geesje me nog vellen vol informatie, mijn verhaal is
echt niet compleet. deze vrouwen zijn zo actief geweest, als ik alles wil beschrijven kan ik een boek over de afdeling
emmen schrijven. Zoals over de meeste afdelingen trouwens.
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WIJKE TICHELAAR–HAAGSMA (1919)
DOCHTER TET
LID SINDS 1947
Leeuwaren juni 2012
“We bestookten de politiek en de gezondheidszorg, we kwamen
op voor alle vrouwen”

InTervIew MeT wIJKe TICHeLAAr-HAAGsMA

vanaf de oprichting in 1947 is ze lid van de vrouwenbond, wijke
Tichelaar. “dat was heel vanzelfsprekend, een normale gang van
zaken. Je familie was lid van de PvdA, AJC, lid van de bond van
Geheelonthouders, zangvereniging enz. dus daar kwam je elkaar
tegen. Mijn man was al vanaf zijn 15e jaar lid van de vakbond. voor
vrouwen was er niks, ik was al heel jong uit huis, op mijn 13e . eerst
als morgenmeisje en later meisje voor dag en nacht bij een Leeuwarderfamilie. voor de oorlog was ik net zoals al
mijn vriendinnen lid van de AJC, maar deze werd in de oorlog verboden en ontbonden. we mochten niet meer bij elkaar
komen en zeker niet vergaderen. dus verzonnen we allerlei feestjes, vooral verlovingsfeestjes, dan konden we vergaderen. na de oorlog was ik te oud voor de AJC, maar heb het nog wel opnieuw helpen opzetten. en toen werd de
vrouwenbond opgericht. Ik ben er vanaf het begin bij betrokken geweest. Toen de vrouwen een week naar de Paasheuvel in vierhouten gingen kon ik helaas niet mee. Ik was net bevallen van mijn dochter Tet. via mijn oude werkgevers hadden we na de oorlog een mooi woonhuisje gekregen en in 1952 verhuisden we hier naar toe. Ik woon hier
dus al 60 jaar.” Als je verhuist ruim je op, en dat is duidelijk hier nooit gebeurd, wat de vrouwenbondzaken betreft.
dozen vol hebben ze naar beneden gesjouwd om mij te laten zien. Alle boekjes, afdelingsarchief, brochures, convocaties, posters, foto’s, het kan niet op. Ze kunnen hier in Leeuwarden wel hun eigen vrouwenbondmuseum inrichten.
wat een geweldige ‘schat’ is dit. Genietend halen moeder en dochter herinneringen op en ik kijk mijn ogen uit.
bij de bond was wijke vooral ‘manusje van alles’ zegt ze zelf. Ze haalde voor de penningmeester de contributie bij
de leden aan huis op, ze was wijkhoofd voor de zonnestraalcollectebusjes, zat in het bestuur van het nvv in haar
stad. vanaf 1958 ook in het afdelingsbestuur van de vrouwenbond. samen met haar man liep ze mee in de demonstratie tegen atoomwapens. “Hij stond er helemaal achter en was altijd zeer behulpzaam”, vertelt ze. ook was ze lid
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van de vrouwenraad in Leeuwarden, van het 8 maart comité en lid van de bestuurdersbond. Ze bezocht zoveel
mogelijk de afdelingsbijeenkomsten van de vrouwenbond. en kijkt met plezier terug op de regiodagen in Friesland,
met bijvoorbeeld een modeshow van eigen gemaakte kleding.
Tijdens de afdelingsavonden werd o.a een hele grote sprei gebreid. Iedereen maakte een eigen stukje en dan aan
elkaar gemaakt werd de sprei op een grote bazaar verkocht.
en de landdagen in vierhouten. en in 1988 in Arnhem. dan was ze er ook. de scholingsdagen voor de kadervrouwen
in de born (bennekom) wilde ze beslist niet missen en ze maakte deel uit van het Centraal bestuur van de vrouwaren we tegen en we waren voor de legalisering van de abortus. we bestookten de politiek en de gezondheidszorg,
we kwamen op voor alle vrouwen. we waren solidair en we werkten aan een betere maatschappij. Zelfs nu nog zijn
we als vrouwenbond onderdeel van de gemeenschap in Leeuwarden. we worden bijvoorbeeld gevraagd om mee te
denken bij onderwerpen zoals ruimtelijke ordening. Ze stellen prijs op onze mening.”
de drie kinderen van wijke
zijn allen vanzelfsprekend lid
geworden van de vakbonden.
de kleindochters niet, dat vindt
wijke jammer maar ze begrijpt
het wel. “die kinderen hebben
tegenwoordig

hele

andere

dingen aan hun hoofd en een
heel andere levensstijl. Ze willen er niets van weten en hebben een totaal ander leven“.
Zelf had wijke de vrouwenbond zeker niet willen missen.
“Mede door alles wat we daar
leerden heb ik een goed leven
gehad.”
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wenbond. Ze herinnert zich Mária van veen als landelijk voorzitter. “Met haar organiseerden we de Anw acties. daar
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nadat haar man is overleden kreeg ze wat meer ruimte om iets voor zichzelf te doen. Ze werd 2e secretaris; “Ik ben
geen schrijver, maar kon wel hand en spandiensten doen. de jarige leden kregen bijvoorbeeld een kaartje van me
en dat soort dingen. Met heel veel plezier kijk ik terug op de dagen in vierhouten, ook in 1998 met het grote
jubileumfeest. de Friese afdelingen hadden Friese zonnekleppen op en we hebben luidkeels gezongen. Geweldig
mooi, en de opmars der vlaggen!”
dochter Tet is ook geen onbekende binnen de vrouwenbond. begonnen als lid van de afdeling Amersfoort en later

InTervIew MeT wIJKe TICHeLAAr-HAAGsMA

ook in Leeuwarden. ook bestuurslid en betrokken bij de vrouwenbondvrouwen. onlangs nog bezocht ze in Zwolle
de projectdag over ‘wonderen doen met weinig geld’. een mooi project om samen met vrouwen van andere culturen
eens over zo’n onderwerp van gedachten te wisselen. “Maar wat jammer dat veel van die vrouwen nog geen nederlands spreken. er moest getolkt worden, dat is jammer, zeker waar het over zulke gevoelige onderwerpen gaat. Ik
voelde me af en toe gewoon een beetje buitengesloten” zegt ze teleurgesteld. “de vrouwenbond is erg veranderd,
veel voor werkende vrouwen, ik voel me er niet meer zo thuis. Ze kan misschien blijven bestaan, maar alleen dan als
ze zichzelf kan bedruipen. organisaties die van subsidies moeten leven hebben geen bestaansrecht” zegt ze stellig.
Toch heeft zij er ook veel aan gehad, is er zelfstandiger door geworden. Tet is een enorme ruggensteun voor haar
moeder. Ze is zeer ondernemend en neemt haar moeder jaarlijks mee in de auto op vakantie. Zolang het nog kan
genieten ze enorm van hun buitenlandse reizen.
wijke is nog altijd actief. Tot 2011 deed ze nog huishoudelijk werk buiten de deur en ze zingt nog in twee zangkoren.
Het Magazine mag ze nog graag lezen, maar dat wordt steeds moeilijker. “Glimmend papier en veel te kleine letters.”
dat maakt het lezen lastig. Maar lid van de vrouwenbond blijft ze voor de rest van haar leven.
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CHRISTIEN VAN WIJNEN–DE GROENE (1919)
LID VANAF JULI 1952
Vlissingen, december 2012
“Met een ‘rode pen’ leren schrijven en over de schutting kijken bij een ander”
na een urenlange treinreis met de nodige vertragingen word ik in vlissingen begroet

InTervIew MeT CHrIsTIen vAn wIJnen-de Groene

door Hannie bak van de afdeling Middelburg. Zij neemt me mee naar Christien van
wijnen, die al vlak na de oprichting lid werd van de vrouwenbond. In het leuke
appartement aangekomen vinden we Christien met koﬃe en koekjes. Klaar
voor een terugblik op haar vrouwenbondsleven. ”ja” knikt ze, “Ik heb veel
vrouwen lid gemaakt van de vrouwenbond, ook Hannie hier, die nu al een
ﬂink aantal jaren voorzitter is”.
Christien komt uit een middenstandsgezin, haar ouders hadden een kruidenierszaak. natuurlijk werd daar door de
kinderen geholpen en zo was Christien al vroeg aan het werk. op haar 16e kreeg ze een dienstje bij de bakker. Al
jong leerde ze haar man kennen en trouwde. dat was het einde van haar dienstje, als getrouwde vrouw mocht je
geen baan hebben. In 1952 werd Christien door een buurvrouw meegevraagd naar een bijeenkomst van de vrouwenbond nvv in Middelburg. Ze vond het prachtig, dat er zoveel voor vrouwen gedaan werd, dat er zoveel bespreekbaar was. Maar ze mocht geen lid worden als haar man niet eerst lid werd van de Metaalbewerkersbond (later
bondgenoten). dat gebeurde, Christien kwam bij de vrouwenbond, is gebleven en nooit meer weggegaan. bij het 5
jarig bestaan van de afdeling vroeg voorzitter Miny v.d. driest de vrouwen allemaal iemand mee te brengen. dat
werkte goed, er kwamen meteen veel nieuwe leden bij. na ongeveer een jaar werd Christien in het bestuur gevraagd.
Ze werd penningmeester. dat ging nog niet automatisch, nee, het geld moest nog aan de deur bij de leden worden
opgehaald. Heel practisch was ze wel, ze nam meteen de convocaties voor de bijeenkomsten mee. en alle inkomsten
en uitgaven werden netjes in een schriftje bijgehouden. er werd extra gespaard voor de reisjes, want dat waren
leerzame hoogtepunten voor de vrouwen. Zoals het uitstapje naar de radiostudio’s in Hilversum, een fruitverwerkingsbedrijf en het glasmuseum. “ooit gingen we naar een toneelvoorstelling in den Haag. Ik had de bus geregeld
en moest het geld contant afrekenen. daar liep ik dan met een groot geldbedrag over straat en in de bus. dat was
best heel spannend”.
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vervolgens werd Christien voorzitter van de afdeling en afgevaardigde naar het hoofdbestuur. “dan moest ik al om
half 6 met de trein weg en kreeg ik in dordrecht gezelschap van andere bestuursleden. na de vergaderingen in
Amsterdam was ik dan rond 20.00 uur weer thuis. Mijn moeder en soms mijn zusje pasten dan de hele dag op de
kinderen. Anders had ik dat niet gekund. Mijn man kookte dan soep voor de kinderen”. Als districtsvoorzitter heeft
Christien in Zeeland een ﬂink aantal afdelingen opgericht, zoals onder andere Goes en vlissingen. op de afdelingsbijeenkomsten werden eerst de lopende zaken besproken en daarna de thema’s welke door ‘Amsterdam’ werden aangedragen. Ze organiseerde districtsvergaderingen. “Ik ben wat minder van de inhoud, meer van het begeleiden van
baby. er werden vaak sprekers uitgenodigd en demonstraties gegeven. Zoals door een koﬃebedrijf en van de Ploeg
stoﬀen. soms moesten de sprekers bij Christien thuis blijven slapen, dan konden ze niet meer naar huis. emancipatiesubsidie kwam van de gemeente Middelburg. In het Aardenburgse van eeghenhuis werden cursussen en scholing
gegeven. Maar natuurlijk bezochten de vrouwen ook de meerdaagse scholings- en trainingsbijeenkomsten van de
landelijke scholingscommissie in de born bij bennekom. Het ging over assertiviteit voor vrouwen en over de zorg voor
het huis en het gezin.“Fantastische dagen” vindt Christien. “Je kreeg zoveel inzicht in de maatschappij, je kon eens bij
een ander over de schutting kijken, ontmoette andere vrouwen. Ik ben bij de bond sociaal gevormd”.
Mijmerend kijkt ze terug op haar leven binnen de bond. namen die naar boven komen zijn: saar schuit, Karin
Adelmund (toen we naar haar afscheid gingen in de Flint in Amersfoort was het buiten spekglad) Mini Minnaard, de
dames wiezeman en uitdewilgen, elly schuiling en Mária van veen (een hele hartelijke vrouw). natuurlijk wil ze de
huidige voorzitter Anya wiersma niet vergeten te noemen. “Als zij de mogelijkheid heeft bezoekt ze onze jaarvergaderingen, dat vinden we heel ﬁjn.”
Zoals in alle afdelingen van de bond werden de vrouwen ook actief in andere organisaties. Ze werden afgevaardigd
naar de Zeeuwse vrouwenraad, de Middelburgse vrouwenraaad, de bestuurdersbond, ze lieten hun stem horen en
hun gezicht zien bij onder andere de gemeentelijke commissies, bijvoorbeeld over het openbaar vervoer en de vakbondsschool. Ze organiseerden 8 maart bijeenkomsten en bezochtten demonstraties, zoals in Amsterdam (kernwapens) en utrecht. Tijdens de stakingsacties bij de bv schelde in vlissingen kookten de vrouwen soep en brachten
die naar de stakers. de congressen van de vrouwenbond werden bezocht en er werd meegepraat over het beleid.
de landdagen in vierhouten zijn een hoogtepunt geweest.

JAAR

5

InTervIew MeT CHrIsTIen vAn wIJnen-de Groene
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ondertussen zijn ook Christiens zoons aangeschoven, zij bezoeken hun moeder wekelijks. Ze zijn trots op hun
ouders. “Ik heb door mijn ouders met ‘de rode pen’ leren schrijven” vertelt de jongste (60). “en als ze voor de vrouwenbond op pad was, dan mocht ik koken. of ze zette rijst in de hooikist onder het matras klaar. Met vader samen was
ze ook heel actief voor de Anbo. Ach, we zijn toch allemaal lid van die rode familie? vakbond, PvdA, vara, stem des
volks enzovoorts. Mijn zus Heleen is ook lid van de vrouwenbond en was net als moeder jarenlang penningmeester“.

InTervIew MeT CHrIsTIen vAn wIJnen-de Groene

ook de broers zijn actief voor de vakbond en ouderenbond, ze weten niet anders of het hoort bij het leven.
In de jaren zeventig telde de afdeling rond de honderd vrouwen. “Maar ze worden ouder, ze vinden niets meer bij de
vrouwenbond. de onderwerpen die nu op de agenda staan zijn voor ons niet meer interessant. Kinderopvang, daar
hebben we niets meer mee. we zijn nu nog met een groepje van 20 vrouwen en komen maandelijks bij elkaar. we
praten over de dingen van de dag. soms nog even een thema uit het vrouwenmagazine of actualiteit. Ik ben blij dat
huidige voorzitter Hannie haar huis beschikbaar stelt”. beide vrouwen vinden het erg dat de laatste binding met de
bond, het vrouwenmagazine, nu digitaal gaat. Ze voelen zich daamee buiten spel gezet. dat is erg jammer. Het blad
was een promotiemiddel dat werd doorgegeven aan andere vrouwen om ze te betrekken en lid van de bond te maken.
nu komen er steeds minder vrouwen, het is klaar. “Ik heb een prachtig leven gehad, mede door de vrouwenbond,”
vertelt Christien. “Ik had een ﬁjne familie, heb goede kinderen. een mooi appartement. Ik ben tevreden. Ik zal de tijd
die me nog rest lid van de vrouwenbond blijven. de nieuwe bond Fnv vrouw wens ik heel veel succes toe.

Christien met Hannie Bak, de huidige voorzitter
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COR DE BEIJER –ANTONISSE (1922)
LID SINDS JULI 1950
Haarlem, januari 2013
“De Vrouwenbond heeft mijn leven inhoud gegeven”
“daar is de mevrouw uit Arnhem” begroet Cor de beijer mij als ik op een zeer winderige januaridag bij haar op de
stoep sta. Ze is blij dat ik haar voordeur heb kunnen vinden, want die zit een beetje verstopt in het verder zeer

InTervIew MeT Cor de beIJer-AnTonIsse

gezellige wooncomplex in een buitenwijk van Haarlem.
binnen zitten haar kleindochter en achterkleindochter resa.
ook benieuwd naar die mevrouw van de Fnv die hier naar toe
is gekomen om met oma herinneringen aan haar nvv/ Fnv tijd
op te halen. na een kopje thee en een kiekeboe spelletje met
de anderhalf jaar jonge resa laten ze ons alleen. Grootmoeder
geniet zichtbaar van de kleine meid, die gelukkig dicht in de
buurt woont en ze dus met regelmaat even kan zien. Maar wat
ik nu toch van haar wil weten? natuurlijk is ze lid van de vrouwenbond geworden. Haar man was vakbondsbestuurder. en als
echtgenote werd je dan vanzelfsprekend lid van de vrouwenbond. Maar wat daar nou zo bijzonder aan is? nee, in vierhouten is ze jammer genoeg niet geweest, maar ze kende wel de
verhalen daarover. en ja, ze heeft ook in het afdelingsbestuur
gezeten en veel dingen georganiseerd voor de afdeling Haarlem. “Maar is dat nou iets om nu, na zoveel jaar nog
over te praten?” en dit is precies wat mij (sC) zo is opgevallen in mijn gesprekken met de oudste leden van de
vrouwenbond. Zij vinden het allemaal zo vanzelfsprekend, zo gewoon wat ze gedaan hebben. Het was een stuk van
hun leven wat ze niet hadden willen missen. Ze hebben veel gegeven, maar het heeft ze ook zo veel gebracht. Maatschappelijk inzicht, solidariteit, samenwerking en door de aangeboden scholing steeds meer ontwikkeling. Ze hebben
hun kennis kunnen vergroten en hun kwaliteiten kunnen ontwikkelen. en ondertussen brachten ze de vrouwen in
hun omgeving in aanraking met het gedachtegoed van de vrouwenbond, met de projecten die werden opgezet en
maakten ze zich sterk voor de positie van vrouwen in de maatschappij.
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Haar grootvader was een fanatiek en bekend sdAP-er. door zijn werk voor defensie mocht haar vader geen lid van
een vakbond zijn. “Maar stiekem hadden we toch een rood nest,” vertelt Cor. “Lid van de vara en van de partij.”
Cor zelf was de eerste tien jaar van haar leven een heel breekbaar poppetje. Altijd maar ziek, bij de dokter of in het
ziekenhuis. “Mijn moeder heeft wat met me afgetobd en heel veel zorgen om mij gehad”, kijkt ze terug op haar vroege
jeugd. “Als je mijn moeder toen verteld had dat ik nog mijn 90e verjaardag zou vieren had ze je voor gek versleten.
Maar ze zou ook trots op me geweest zijn.” ook de man van Cor was lid van het nvv en vakbondsbestuurder. “daardoor had hij er alle begrip voor wanneer ik ’s avonds de deur uit moest voor de vrouwenbond. Hij stimuleerde dat en
zorgde dat hij dan thuis bij de kinderen was. we hadden een grote afdeling hier in Haarlem. veel vrouwen altijd op
met vrouwen uit die tijd van haar leven is. natuurlijk beseft ze dat er ook al veel vrouwen niet meer zullen zijn. “dat
krijg je als je zo oud bent geworden, er zijn steeds minder leeftijdsgenoten. Maar als je elkaar niet meer ziet en
spreekt zakt het allemaal steeds verder weg. In andere afdelingen zijn vrouwen die elkaar nog dikwijls zien, maar
hier is dat niet zo. Ik moet nog ergens foto’s uit die jaren hebben, maar kan ze niet vinden. dan vergeet je dingen,
dan is het ook niet meer belangrijk.” Ze is nog wel lid, natuurlijk. “dat is een principe kwestie, dat hoort zo. Het is mij
met de paplepel ingegeven dat je lid van de bond hoort te zijn”. Tot haar spijt heeft ze dat niet op haar kinderen
kunnen overbrengen. “Kinderen en kleinkinderen hebben niets met de bond. Ik neem ze dat niet kwalijk, de bond is
ook enorm veranderd. de jeugd is druk met zichzelf en heeft in tegenstelling tot ons in de naoorlogse jaren, niets
meer te bevechten. vrouwen van nu hebben hele andere interesses dan in mijn tijd. de vrouwenbond is ook een
andere richting opgegaan. Ze maken zich druk over vrouwen met een betaalde baan, over kinderopvang, over internationale vraagstukken. dat gaat mijn deur voorbij”. op mijn vraag of ze het vrouwenMagazine nog leest, schudt ze
ontkennend het hoofd. “Misschien, ik weet het eigenlijk niet. Maar er staat al jaren niets meer in dat ik zou willen
lezen. Het is voor een andere generatie”.
na het overlijden van haar man 15 jaar geleden heeft Cor een leuk appartement in dit wooncomplex gekregen. Ze
zorgt nog voor zichzelf, krijgt eens in de veertien dagen wat huishoudelijke hulp en haar dochter doet de boodschappen. de administratie doen ze samen. regelmatig zijn er activiteiten in de gemeenschapsruimte. sjoelen, darten,
daar doet Cor graag aan mee, vooral ook omdat ze daarvoor de deur niet meer uithoeft. “en op zondag drinken we
altijd samen koﬃe” zegt ze genietend. “dan praten we gezellig over ditjes en datjes. Maar er is niemand die weet
dat ik bij de vrouwenbond was en in het bestuur zat. daar kan ik met niemand meer over praten. Toch jammer
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de bijeenkomsten, helaas is er niets meer van over.” Ze vindt het erg jammer dat er helemaal geen contact meer
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eigenlijk. Ik heb een goede tijd bij de vrouwenbond gehad, het heeft mijn leven inhoud gegeven. en wat je hebt
opgebouwd moet je vasthouden. Ik kijk er met plezier op terug en blijf dan ook lid tot het einde!”
Met deze boodschap in mijn achterhoofd ga ik onderweg naar huis. Ik heb dan wel niet de antwoorden die ik wilde
hebben over de afdeling Haarlem, maar ontmoette wel weer een sterke vakbondsvrouw, die me duidelijk aangaf
hoe belangrijk de vrouwenbond niet alleen in haar leven, maar in het leven van zoveel vrouwen van haar generatie

InTervIew MeT Cor de beIJer-AnTonIsse

is geweest.
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ROOS ABBINK (1931)
LID SINDS APRIL 1972
Zuidscharwoude, februari 2013
“Met een schoenendoos vol papieren en een notulenboek in de bus naar huis”
een echt actieve vrouwenbondvrouw uit noord Holland is roos Abbink. Al werd ze pas in 1972 lid, ze kan er heel
veel over vertellen. Ze maakte onder andere deel uit van de redactie van binding (toen zij bij de redactie kwam
bestond deze slechts uit twee A4tjes), nam deel aan verschillende commissies, richtte diverse afdelingen zoals
bijvoorbeeld Assendelft, Heerhugowaard, de schermer en Koog aan de Zaan op en enthousiasmeerde vele vrouwen
voor de vrouwenbond. Haar verhaal:
InTervIew MeT roos AbbInK

“Ik was voor mijn werk als gezinsverzorgster lid van de AbvA en raakte
door ziekte in de wAo. een medewerkster van de AbvA belde mij toen
en zei dat ik beter lid kon worden van de vrouwenbond. dat heb ik
gedaan, ik werd lid van de afdeling Alkmaar, een grote afdeling in die
tijd. Ik wist van toeten nog blazen maar werd al binnen een jaar gevraagd om secretaris te worden. Ik sputterde nog wel wat tegen, zoiets
had ik nog nooit gedaan. Maar onze voorzitter Gerda de Jong zei dat het
niet zo moeilijk was en ik het vanzelf zou leren. dus na de benoeming
op de jaarvergadering stapte ik in de bus terug naar huis in stompetoren
met een schoenendoos vol papieren, een notulenboek en een ledenlijst.
Maandelijks moest ik de convocaties schrijven en daarna met de bus
naar een lid van de afdeling in Alkmaar, want die had een typemachine.
de afdeling was in wijken opgedeeld en zo werden de convocaties bij
iedereen huis aan huis bezorgd. Tja, ik heb er heel veel van geleerd”.
op een gegeven moment kreeg roos een telefoontje uit Amsterdam van brenda de Jong. deze had toen de verantwoording over het bondsblad de binding. of roos misschien eens wilde komen praten, ze wilden haar graag bij de
redactie. Zo gezegd zo gedaan. samen met haar echtgenoot nam ze al gauw de boot naar Texel, voor haar eerste
opdracht. een verslag van het reilen en zeilen van een afdeling op een eiland. Ze maakten ook zelf de foto’s bij de
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artikelen. nog vele jaren is roos redactielid gebleven. “Ik heb heel wat eindredacteurs meegemaakt in die jaren.
Maria Henneman (die later naar de televisie is gegaan), Mieke van veldhuizen, José smeets en ik heb zelfs ook nog
een tijdje onder Karin Adelmund gewerkt. daarna kwam Mieka vroom en mijn laatste eindredacteur was Ingrid
Cramer. In die jaren werd het blad steeds professioneler en kwam er ook een vormgever aan te pas. Ida rouwenhorst
bekleedt deze functie al vele jaren. Fotografe Mieke schlamann maakte de foto’s. en ook Liesbeth sluiter en dajen
edelkoort schoten regelmatig plaatjes voor de binding. Lies Kindt zorgde vaak voor prachtige en hilarische tekeningen. we hadden een heel leuk team. Jammergenoeg werd de binding in 2001 opgeheven. een nieuwe naam, andere
eindredacteuren zoals eva Prins en Mariël van den donk. Maar vooral ook een andere inhoud. de vrouwen waarvoor
de bond werd opgericht, de vrouwen zonder betaald werk, vinden langzamerhand niets meer van hun gading. de
oude redactie stapte op en nu heb ik eigenlijk niet zo veel meer met het blad”.

Hierin participeerden ook voorzitters van diverse vakbonden. de afdeling Alkmaar had contacten met de plaatselijke
GGd en met de Gemeente. Ze hadden een vertegenwoordiger in de Provinciale vrouwenraad en lieten zich horen en
zien bij diverse acties. “Ten tijde van Lubbers en van Agt (1981) hebben we nog eens een toneelstukje opgevoerd
op ‘Het Plein’ in den Haag. ‘verrek met je bestek’ heette dat. Ik was aanwezig bij de acties voor de mantelzorgers en
gezinsverzorging begin 80er jaren en we liepen mee in diverse demonstraties. de vrouwenbond heeft zich landelijk
ook sterk gemaakt voor de preventieve onderzoeken naar baarmoederhalskanker. samen met de PvdA voerden
we huis aan huis folderacties tegen het atoomgeweld. ook protesteerden we tegen de korting op de wAo, wat dat
betreft lijkt het wel of we nu terug gaan in de tijd. want dat is anno 2013 ook weer nodig. Ik herken de achteruitgang
van alle verworvenheden”.
ondertussen werd roos ook weer lid van de AbvAKAbo Fnv en werd betrokken bij het uitkeringsgerechtigdenwerk.
ook daar werd ze secretaris en afgevaardigde in de bondsraad. voor de vrouwenbond nam ze plaats in het vrouwen
Advies Team en gaf aan vele vrouwen advies over alle mogelijke zaken. Cursussen werden onder andere in ‘de born’
in bennekom gevolgd, soms tijdens meerdaagse trainingen. daar heeft ze goede herinneringen aan, daar is ze zoveel
wijzer van geworden. Zo vaak ze kon bezocht roos de district- en afdelingsbijeenkomsten. ook op de jaarlijkse congressen was ze (bijna) altijd van de partij. In de jaren 90 nog congreszalen vol, zoals in Apeldoorn en Zutphen, maar
tegenwoordig is daar steeds minder belangstelling voor. Ze beseft dat de reden daarvoor ook voornamelijk ligt bij
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de hoge leeftijd van de eerste vrouwenbondsvrouwen. de huidige leden hebben veelal een betaalde baan en kunnen
niet zomaar even een dag vrij nemen. waren er eerst nog themadagen verbonden aan de ledenvergadering, tegenwoordig is het een gewone vergadering en wie komt daarvoor nog uit alle hoeken van het land reizen?
roos heeft ook geen idee hoe het verder zal gaan met de nieuwe vakbeweging. een nieuw soort vrouwensecretariaat zoals indertijd onder Leontine bijleveld? een zelfstandige bond voor vrouwen binnen de vakbonden? begin dit
jaar (2013)heeft ze afscheid genomen van haar laatste groep, het vAT team werd opgeheven. veel dingen gaan
tegenwoordig per mail, veel informatie is te vinden op de website van de bond. Ze heeft zichzelf goed kunnen
ontwikkelen en een mooie en leerzame tijd gehad. Ze zal alles zeker blijven volgen. de nieuwe organisatie moet
InTervIew MeT roos AbbInK

wel oog en aandacht houden voor alle vrouwen, ook die zonder betaald werk, vindt roos. “Koester ze, die vrouwen
van het eerste uur. Zonder hen was de vrouwenbond nooit uitgegroeid tot wat ze is geworden. 65 jaar, mooie leeftijd,
en geen leeftijd om te stoppen”.
we worden even gestoord, haar kinderen zijn bezig een beveiligingssysteem te installeren. roos woont zelfstandig
en alleen. Haar voordeur in het hoekhuis blijkt aantrekkingskracht op dieven te hebben. onlangs werd er ingebroken
en namen ze onder andere haar computer mee. “daar kan ik niet zonder, ik moest meteen een nieuwe kopen” moppert
ze. Maar roos laat zich niet uit het veld slaan: “Als ze maar komen wanneer ik weg ben, want ik wil ze hier niet
tegenkomen”. Kranige dame.
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SISKA CANEEL
LID SINDS 1977
Afdeling Arnhem
“Alles wat ik bij de Vrouwenbond had geleerd kon ik in mijn werkkring goed gebruiken”
“opeens was ik huisvrouw, geen betaald werk meer en een baby op de arm. de AbvAKAbo Fnv liet weten dat ik nu
lid van de vrouwenbond kon worden. dat leek me goed, want ook ik ben opgevoed met de boodschap dat je lid van
‘de bond’ hoort te zijn. Zo gezegd zo gedaan. en nu ik mijn baan kwijt was, had ik veel behoefte aan andere contacten.
Zo meldde ik me al snel bij de afdeling Arnhem en een jaartje later vroegen ze me in het bestuur. Mevrouw dibbets
InTervIew MeT sIsKA CAneeL

was voorzitter en mevrouw otten beheerde de penningen. babydochter Mirjam ging mee naar de vergaderingen,
daar had niemand moeite mee. Helaas verhuisde ik niet veel later naar deventer, waar ik nooit een afdeling heb
ontdekt. een oproep in de binding deed mij besluiten weer te gaan schrijven. Mijn eerste artikel schreef ik over
europa, daarvoor interviewde ik rita naloop van TIye. vele jaren heb ik in de redactie gezeten met onder andere
Ingrid Cramer, Ine bosman, roos Abbink, yvonne rhee. daarnaast werd ik actief in het district Gelderland, waar ik
veel samenwerkte met dajen edelkoort en Jolanda Kirpensteijn. Met onder andere Marijn en roxanne zat ik in de
scholingscommissie die werd begeleid door Anita Lureman. Ik volgde cursussen in de born. discussie techniek,
spreken in het openbaar, enz. daar heb ik mooie herinneringen aan. Ik heb er veel van geleerd. Zelf heb ik ook bij
afdelingen door het hele land scholing en informatie gegeven. Later terug in Arnhem werd ik onder meer afgevaardigd
naar de Provinciale vrouwenraad en Fnv Lokaal. de kinderen werden groot en ik vond weer een baan.”
“bijna 10 jaar heb ik bij de vrouwen Alliantie gewerkt, totdat toenmalig Minster de Geus een grote inschattingsfout
maakte. volgens hem was de emancipatie voltooid en werd de Alliantie opgeheven. bij de vrouwen Alliantie werkte
ik o.a. met Marianne dauvellier, susan Huijbregts, Twie Tjoa, Cindy Maatje en Petra verdonk, ook allen actief bij de
vrouwenbond. ondertussen was ik landelijk voorzitter van het Landelijk Politiek scholings Centrum voor vrouwen
geworden. Alles wat ik bij de vrouwenbond had geleerd kon ik in mijn werkkring goed gebruiken. Ik werd ook raadslid
en zelfs fractievoorzitter. Zonder al mijn ervaring bij de vrouwenbond had ik dat allemaal nooit gekund. de binding
werd opgeheven en ik werd lid van het netwerk 50+ vrouwen. eind 2003 werd ik gevraagd me kandidaat te stellen
voor het bestuur van de vrouwenbond. en ik dacht ‘Ja’, na 30 jaar actief te zijn geweest op zoveel terreinen binnen
de vrouwenbond is dat goed. Je kent het veld, de vrouwen in het land, je weet waar je het over hebt. Ik kwam er
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oude bekenden, zoals rita duyn en Anya wiersma en oud-collega’s van de Alliantie tegen. en nu, in de zomer van
2013 zijn onze drie termijnen om en gaan we uit het bestuur. dit bestuur heeft er hard aan meegewerkt om het
vrouwenwerk binnen de nieuwe structuur van de Fnv vorm te geven. Fnv vrouw is geboren. Tijd om los te laten,
de touwtjes over te dragen. de binding en het vrouwen Magazine zijn er niet meer, de oude netwerken zijn
opgeheven, de vrouwenbond slaat een nieuwe weg in. een frisse groep jonge bestuurders staat te trappelen om
aan het werk te gaan. Moderne vrouwen, met nieuwe ideeën en actief met de sociale Media. Ik wens ze veel succes
en hoop nog veel van ze te horen. Gefeliciteerd met het jubileum, vrouwen op kantoor, Tineke, Truus en Jenny, en
alle anderen. dank voor de jarenlange samenwerking. voor mij is het goed zo”.

InTervIew MeT sIsKA CAneeL
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