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Vrouwenpower met powervrouweN



Alstublieft, het e-book ‘Vrouwenpower met powervrouwen’ van de 
Bibliotheek Hilvarenbeek in het kader van de viering van Internationale 
Vrouwendag 2020 in Hilvarenbeek. 

Met tien korte fotoverhalen van Beekse politici over vrouwen die hen 
inspireerden om te doen wat ze nu doen of wat ze nog willen doen. 
Elk verhaal is voorzien van een inspiratiefoto en een quote.

De verhalen zijn gebaseerd op twee naslagwerken van Els Kloek, ‘1001 
vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis’ en ‘1001 vrouwen in de 20ste 
eeuw’. Deze boeken bevatten korte biografieën van vrouwen die op 
uiteenlopende terreinen en om verschillende redenen een een opmerkelijke rol 
speelden in de geschiedenis van Nederland.

Het thema van Internationale Vrouwendag is dit jaar Vrijheid. Wat betekent dat 
voor vrouwen? Zijn vrouwen vrij om te doen wat zij willen doen? Wat betekent 
vrijheid in een steeds radicaler wordende samenleving? Hoe kunnen vrouwen 
in de politiek de waarden van vrijheid bewaken? En wat betekent vrijheid voor 
vrouwen die gevlucht zijn?

Met ‘Vrouwenpower met powervrouwen’ op Internationale Vrouwendag willen 
de vrouwen in de politiek de deelname van vrouwen op alle fronten in 
Hilvarenbeek verbeteren zodat zij hun invloed kunnen laten gelden, ook binnen 
de politiek.

Voorwoord Vrouwenpower met powervrouweN
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“Een beetje integer bestaat niet.”

Vrouwenpower|GON BOERS

- Ien dales
1931-1994 “ “

Sociaal bewogen. Stoer en stevig. Eerlijk 
en oprecht. Ien Dales handelde vanuit de 
overtuiging dat de samenleving op moet 
komen voor minder kansrijke mensen. “Ik 
denk niet in wetten, maar in mensen”, was 
haar uitgangspunt. Als minister schreef ze 
de Wet Gelijke Behandeling op haar naam. 
Ook hamerde ze op het belang van 
integriteit in openbaar bestuur.

Meer lezen over Ien Dales?
De zwerende wethouder en andere verhalen -
Christiaan Kooman
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!
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“ “
Eline, de dochter van Ingeborg van 
Heumen is ernstig meervoudig 
gehandicapt. Jarenlang zocht Ingeborg naar 
een veilige opvang van haar dochter, een die 
als thuis voelt. Ze vond het niet. Samen met 
haar lief Luce startte zij in Oss zorghuis het 
Elzeneindhuis, waar 24 bewoners wonen 
met een ernstig meervoudige beperking

“Ik ben hartstikke rijk met 
mijn gehandicapte dochter!”

Vrouwenpower|CARLA METZ

OVER zorghuis het 
Elzeneindhuis

Meer lezen over Het Elzeneindhuis?
Een kind met kansen : de zoektocht van een 
moeder met haar meervoudig gehandicapte zoon - 
Odet Stabel
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“Ik ben niet van plan in een 
keurslijf te lopen, 
ook al ben ik wethouder.”

Vrouwenpower|Silvia BlOemsma

- Miet van Puijenbroek
1914-1999

“
“

Miet van Puijenbroek is iemand die de 
meeste van ons kennen en die ook nog eens 
bijna onze buurvrouw was. 
De eerste vrouwelijke wethouder van 
Tilburg. Een strijdbare vrouw die 
standvastig haar mannetje stond en zich 
inzette voor een gelijke positie van mannen 
en vrouwen. De Tilburgers waardeerden in 
haar vooral dat ze opkwam voor de ‘
gewone man’ en dat ze daarbij geen blad 
voor de mond nam. Dat leverde haar de 
bijnaam ‘Rooie Miet’ op. Ze kreeg regel-
matig het verwijt te emotioneel te zijn in 
haar functie, zelf was ze het daar niet mee 
eens: “Ik ben niet van plan in een keurslijf 
te lopen, ook al ben ik wethouder”. Ze is 
uitgeroepen tot Tilburger van de twintigste 
eeuw.

Meer lezen over Miet van Puijenbroek?
Tegendraads – Ineke van Pelt
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“ “
Als je kijkt naar de huidige trends in het 
onderwijs, dan kun je eigenlijk stellen dat de 
ideeën van Maria Montessori een vaste plek 
hebben gekregen. Uitgaan van het kind, 
ruimte voor het ontwikkelen van talenten 
en zelfsturend leren. Je mag best zeggen 
dat dit voortbouwt op de ideeën die in 1907 
ontstonden. Haar onderwijsmethode is de 
enige die naar een vrouw is genoemd.

“It comes for a moment but 
its benefits last for a life-
time.”

Vrouwenpower|MYRIAM WIERCX

- Maria Montessori
1870 - 1952

Meer lezen over Maria Montessori?
De methode Montessori : zelfopvoeding van het 
jonge kind - Maria Montessori
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https://webcat.bibliotheekmb.nl/wise-apps/catalog/5099/detail/wise/2017746?offset=0&qs=een%20kind%20met%20kansen&search_in=iets&state=search


“
“

Aletta is een voorbeeld omdat ze haar 
droom om arts te worden heeft verwezen-
lijkt vanuit de logica dat haar toch geen 
belemmeringen mochten worden opgelegd 
vanwege haar vrouw zijn. Ze was de eerste 
vrouw in Nederland die de HBS bezocht, de 
eerste vrouw die universitair onderwijs 
volgde en de eerste vrouw die promoveerde. 
Als huisarts zette ze zich in voor anticon-
ceptie en dat winkel-
juffrouwen niet de hele dag hoefden te 
staan. Later is zij buiten haar eigen 
comfortzone gegaan om nationaal en in-
ternationaal te strijden voor 
vrouwenkiesrecht.

“De vraag naar recht eist 
gevoel van plicht.”

Vrouwenpower|CATHY NOORDERGRAAF

- Aletta jacobs
1854-1929

Meer lezen over Aletta Jacobs?
Herinneringen : de autobiografie van Nederlands 
bekendste feministe en eerste vrouwelijke arts - 
Aletta H. Jacobs
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“
“

Via moeilijke wegen, tegen de wil van de 
gevestigde orde, vocht Gianna zich een 
zetel in de gemeenteraad van Athene en 
later het Grieks parlement. Met deze zelfde 
inzet sleepte ze de Olympische Spelen van 
2004 naar Athene en is ze als eerste, en tot 
nu toe enige, vrouw het organisatie-
comité van het grootste sportevenement 
ter wereld leiden.

“Have the courage to face the 
unexpected. This is the difference 
between people who do things and 
people who don’t dare, who don’t 
dare to live.”

Vrouwenpower|Tycho Holleman

- Gianna Angelopoulos-Daskalaki
1955

Meer lezen over Gianna Angelopoulos-Daskalaki
Onder de Akropolis : kleine geschiedenis van het 
moderne Griekenland - Mario Molegraaf
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“
“

Johanna Westerdijk was de eerste 
vrouwelijke hoogleraar van Nederland in 
een vakgebied dat zij zelf ontwikkelde, de 
fytopathologie.

Zij was de eerste vrouw die toetrad tot 
het mannenbolwerk van de academische 
wereld. Vanuit die positie is zij ruimte gaan 
maken voor vrouwelijke studenten om daar 
ook een plek in te krijgen. Gewoon, omdat 
er genoeg slimme vrouwen rondliepen.

Haar motto was: ”Werken en feesten vormt 
schoone geesten”. Ze was erg muzikaal en 
gaf graag feestjes. En bracht zo mensen bij 
elkaar. Een verbindende powervrouw.

“Werken en feesten vormt 
schoone geesten.”

Vrouwenpower|Rian van de Schoot

- Johanna WesterdijK
1883-1961

Meer lezen over Johanna Westerdijk?
Buitengewone vrouwen : in de voetsporen van 
Aletta Jacobs - Alies Pegtel
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https://webcat.bibliotheekmb.nl/wise-apps/catalog/5099/search/titel/Buitengewone%20vrouwen%20:%20in%20de%20voetsporen%20van%20Aletta%20Jacobs
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“ “
Eva Jinek is een echte powervrouw. Ze staat 
haar mannetje en heeft altijd een weer-
woord!

“Ik durf altijd een iets te 
grote broek aan te trekken, zo 
ben ik gekomen waar ik nu 
ben.”

Vrouwenpower|SUZANNE V. HEMERT

- EVA JINEK
1978

Meer lezen over Eva Jinek?
De Verenigde Staten van Eva [DVD-Video] / regie 
Martijn Nijboer
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“ “
Hannie van der Schaft heeft vanaf 1942 in 
het verzet gezeten Ze is op 17 april 1945 
gefussileerd. Ze werd terecht geprezen als 
“symbool van het verzet”.

Zulke moedige vrouwen die hun eigen leven 
op het spel zetten voor de vrijheid van 
anderen mogen nooit en te nimmer 
vergeten worden.

“Het is net of ik het einde 
niet zie. Als ik daarover denk, 
is ‘t net of er een groot doek 
valt.”

Vrouwenpower|Margret Hesselmans

- HANNIE SCHAFT
1920-1945

Meer lezen over Hannie Schaft?
Het meisje met het rode haar : roman uit de jaren 
1942-1945 - Theun de Vries
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“
“

Zelfontplooiing vond Hedy d’Ancona 
belangrijk, maar zelfbeschikking was dat 
zeker ook voor haar. Ze zag het als een 
voorrecht om in de politiek te zitten en is 
het boegbeeld van het feminisme. Ze is nog 
steeds een overtuigd aanhanger van een 
manier van politiek bedrijven die gaat om 
het realiseren van idealen. Hedy is een kleur-
rijke vrouw vol levensenergie. Uitspraken 
zoals: “Het is belangrijker om interesse te 
tonen dan om interessant te zijn” en “blijf je 
verwonderen” zijn treffend.

“Je kunt niet de wereld 
veranderen, maar er wel een 
bijdrage aan leveren dat je 
idealen worden gerealiseerd.”

Vrouwenpower|Leane van weEreld

- hedy d’ancona
1937

Meer lezen over Hedy D’anacona?
Hedy : feministe, politica, actievoerster - Leonoor 
Meijer
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