
lief 
eden 

f.n vald,onel.v",u.... in hor' "n "I.r.". Mi.k. V••".tra /con bog." 

op een fleultl"d."la bll eI. valebo"eI. Vorig foar wo' re v••rllg 

laar I" ell.".t ,.'1 d" 'NV. Hoar coll.flo'. vl.rd." dlt jubll.um met 

d. oprJc"""g va" h.r MI.Ie. Vee".tra·fond•. D. na..mg••'.t.r: 
Mlr komI ••" onJeno"le. w• ....lff... "rou...." .. oa" h.' ....oorel lale" 

U
df" l:le1anll,f/k Itl/" fI" ...." ..t voor J. bo"d. *
 

ilemdelijk IDoet er een boek
 
komen over ",.,r!un.e "rOil·
 
wen ult de geschiedems v~n de
 
fN\' Dlensrenbond en de voor·
 

lopers daarvan. Micke Veens'rll doeIt op
 
\"l'Q uwen V;tn bel een.e u ur, w~1 s Co
 
un den Born. Ma.u er u!n er meer.
 

wwYee! leven nu nog.
He. b volg-ens Ilur de diepc: kem v.n 
waarui. je lets doet. Vrouwen wals ui . 
wilden net to scrieus genomen worden 
a1s hun m.onnelIlke collep's binnen en 
huiten de hond. Zo wordt u nog steeds 
kw....d als :te d..Dkt ~an de opmerking 
"an hoar kostb...... MieIte, nog long e" 
:ro;ulsr op kamera, kreeg tijdens eeo dis· 
cussle te horeo "~. \"l'QuWell dat noolt 
kunDen bedenken". Een opmerldng die 
hap door de del sneed. Y~n buIs ult 
was u 1mmen gew.:nd am dn(dg mee 
te d\s(:\J$$I~«:n. ..MI In oude.. waren 
dur heel be"","' mee bczlg, W 

MI•••" h....r tw_ll"g.uI s""pten in 
1936 de wereld blnnen In hel Groningse 
Hoogkerk. Op de aeh~rgrond kJonk d.. 

nun van de fabriek. "lk slaID uit de ar· 
beide"kJasse. " 
Door hur ouders en grooloudels Itwam 
Mleke ~l "roeg In con ttlCt met de bOnd. 
En 'oen ze op :tcstlenjarlge leeltlld al. 
longs Ie bed.iende bIi een ziekenlond. 
gl ng weTk en In het ROOrde 0 des lands, 
bC7.oeh t z.. aI v. kbonds vCf8)lderiDgen. 
Op baaT zeventlende ging ze aIs tweede 
Iyvisle bij de I'JVV wcrken In Gronin· 
gen. Haar cam~re bl) de vakbeweging 
kreeg la...r een vervolg In Amsterdam 
en Utrecht en In 1980 belandde Mieke 
Veens"a bli de FNV Dlenstenbond In 
Waerden. Inmiddds was ze opgeklom· den v.n de andere bond "1'1 de teldoon. dri e dagen l"'r wr.ek. rna.. de Rode pion" ten uhvaer Ie brengen. "Het 
men tot bcsluurder en onder meer vcr· We beslolen dat cr bijeeekoms,en Draad blijh in mlln p.kket." moe I een goed vuhaa! we rden", ste It 
ant woordd ii k voor de eel'll t<: cao voo. moesten kom en .......r we el kaar zoude e Mieke is verder benoemd tOt advise'" Mleke. 'Vrouwenwerk bliilt nodig.

culnopersoneeL "Ik deed verder a..lo· ontmoelen. 7.0 tlj" In 1956 de eerste vln het naif haar genocmde Ionds. Maar hel ul teindelijke dod is to<"h ~ I 
mallsering. archi=lenbure:tus, VTDUWen Inmlddeb erae· vrouwenpraalgroepe n onu .....n. " "E.en colOplr:te verrasslng", nOtml te tn":gn:,.,n. Is 
cOllotantSkanloren." Oak de Rode he' nleuwbakken fonds. "Het 1$ me splake van een lor$<: toen.me van het 
Otaad, een belaogenverenlg/l'Ig "OOr In 01<1 fMrlod. leerde Micke Veenstra aangeboden.· Vorig iaor kteeg Mieke aantal vrouwe1Jjke leden bll de PNV 
hoeren, zat In haar pakket. Maar haar ook Co van den Born kemten. "Co s,i. tl idens baar iu bileumfeeStje een ee rs, e Diensteobond. De Instroom is omhool 

muleerde." Micke werd steeds aetleve., finanei!le bljduge voor hel londs. Uit·be moe i. nIs mC'l vrou wenz,oun ging gegaan yan I4 pr~nt teen, naa, 41 
veel verder, sumt dgenlilk. van de be· belmk vrouwcn bii bet vokbondswerk. eind.Jilk Is er teker zo'n 10.000 gulden proctT\[ QU. H 

gInlljd. Mleke Veenmo: "Toen lk bij de "Kennl$overdracbt vond Ik erg belang· nodi& um he. Inlwtlel te laten slagen. Voor Mieke Veenstra Is "haar fonds" 
NVV In Gronlngen zat, II.reeg ik de me,· rljk." De reSI va" het geld moet nag bijeen ge. een bekronlng van al het werk da. ze 

Uitelndclljk lIep haar Inspanning om sch.upt worden. Leden van de bond "erut heelt.•A1s 'e volhoudt, berellt ie 
blnnen de vd:l>cweging ie'" voor \"l'QU kunnen eeo gift docn. Bedriiven en In· d,Ttgen. Vrouwen hebben de kracht. 
wen te doeo enigs<:1ns spaak op he' mo Slellin$e'l ook. Alles Is weIkom: lep· Vooral als ze bel samen doen." He I Itl s· 
men I da I h~~r plan am een \"l'QU We,!SC ten, sehenk.ingen, ston lJIgen. Het hoe k lorisch gerime boek Is telter loekomst
erct.tris un Ie .",Uen ~torpedeerd waaT het geld voor bedoeld ls mOCt ui· ge ric ht. N leuwe vrouwen kunnen er 
w.rd. Teen de bond uiteindeliik ovu· lerl ijk februarl 1995 vetsChi inen. Mie ke door gemOlivccrd worden en ~I bllift 
s, a.g ging UI er mnog ten vrou we nse Veenstra gut ~n mel de VUt. hn<l nodi,. 
e ...rarls werd aangesteld, werd Mieke 
nie. "".roUen bij di. alles. "Het vrou Het moet a_n gescbledkundig boek WINDY ....."Ni(I. 
wenwerk werd m<: In 1977 afgenomen wordeD, maor d.. Inhoud moel wei his
en d.t deed piln." Ondanlu de teleur· ,orlsch lu1st zlln. "Kloppc n met de wer
'leHing bled MJeb: zlch Inzetten voor kelljkhdd.", zegt MIcke Veenstr~. Hel 
vrouwcn. En dar wll :te ook blilven benuur van het Ionds gaal bl nnen kort 
docn. "Ik werk ~an.( opril nog slecht. op >:oek O~1f een auteur om het "wilde 

21. 


