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Voorwoord

VVAO Flevoland bestaat nog niet zo lang 
vergeleken bij de andere afdelingen.  
Dat heeft natuurlijk alles te maken met 
het feit dat wij in de jongste provincie van 
Nederland wonen. 
In 1990 heeft een aantal enthousiaste  
vrouwen uit Flevoland de handen in elkaar 
geslagen en VVAO Lelystad opgericht. 
Omdat wij ook open staan voor hoger op-
geleide vrouwen uit de rest van Flevoland 
hebben we in 2008 onze naam gewijzigd 
in VVAO Flevoland. De afgelopen jaren zijn 
er, zonder dat we echt actief hebben te 
hoeven werven, nogal wat nieuwe leden 
bijgekomen. Op dit moment telt onze 
vereniging 55 leden, waarvan 80% uit Lely-
stad. Er zijn vrouwen van allerlei leeftijden 
(van 30 tot 80) met zeer uiteenlopende 
beroepen en interesses. Een belangrijke 
reden om lid te worden blijkt de behoefte 
aan contacten. ‘Integreren’ als nieuw lid is 
bij zo'n kleine vereniging niet moeilijk. 

Afgezien van de zomerstop is er maande-
lijks een activiteit met een opkomst van 
gemiddeld achttien leden. In mei, juni en 
september gaan we vaak naar 'buiten' en 
in december is er de traditionele Sparren-
Speculaasavond. In januari houden we een 
workshop en in februari organiseren we de 
jaarvergadering. 
De overige avonden worden gevuld met o.a. 
lezingen waarvoor we een spreker uitnodigen 
of met bijdragen van leden zelf. Zo waren er  
dit jaar een avond over de positie van de 
vrouw in Albanië door een uit dat land 
afkomstig lid en een Scandinavische  
avond georganiseerd door een Noors en  
een Deens lid. Dergelijke activiteiten worden 
gewoonlijk gehouden bij een lid met een 
grote huiskamer. 
Voor de workshop en jaarvergadering  
wijken we uit naar een ruimere locatie. 
Nog een greep uit de activiteiten van 2009: 
workshop 'Vrouw in balans' met Louise 

Boelens, een lezing van Tweede Kamerlid 
Janneke Schermer en een bezoek aan een 
penitentiaire inrichting. In november was 
Else-Marie van den Eerenbeemt, bekend 
columniste en familietherapeut, te gast.

Er zijn vier kringen actief: de wandel-, eet-, 
lees- en cultuurkring waarvan de eerste 
drie uitstekend lopen en al jaren stabiel 
zijn qua opbouw. De cultuurkring heeft 
maar incidenteel een activiteit en zou  
wel een coördinator kunnen gebruiken. 
Meer informatie staat op onze ledensite.

Al met al hebben we daar in de polder een 
goed draaiende vereniging die volwassen 
is. En dat gaan we in het lustrum in 
december 2010, waarvoor inmiddels  
de eerste plannen worden gesmeed,  
flink vieren!  



De redactie vergadert voor elk nummer  
twee keer. Meestal op een avond in Utrecht,  
in de lobby van een groot hotel. Soms ver-
gezeld van vele hotelgasten, de andere keer 
door groepen vergaderende mannen en dan 
weer bijna alleen. Een neutrale omgeving, 
waar desondanks de ideeën opborrelen. 
Daarna gaat de communicatie per e-mail  
of telefoon. Niet altijd even gezellig, maar 
wel praktisch.

Tijdens de eerste redactievergadering in 
augustus voor dit nummer kwam het  
onderwerp ‘studiefondsen’ naar voren.  
Aan de VVAO zijn drie studiefondsen  
gelieerd, het oudste is het Charlotte Jacobs  
Studiefonds uit 1914, het Fonds Dr. Catharine 
van Tussenbroek dateert uit 1926 en het  
Jo Kolk Studiefonds uit 1998. Het kapitaal 
van deze drie fondsen is ontstaan uit de 
nalatenschap van de drie naamgevers, maar 
de fondsen ontvangen zelf ook legaten of  
schenkingen. Uit dit kapitaal worden volgens 
bepaalde criteria studiebeurzen verleend.
We besloten om in het najaarsnum-
mer aandacht te besteden aan deze drie 
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fondsen en daarnaast het onderwerp ver-
mogensfondsen te belichten, met accent 
op fondsen voor vrouwen. 
De redactie begon met het onderzoek 
en toen ging er een ‘wereld open’. Er zijn 
namelijk vele honderden vermogensfond-
sen (650) naast geldwervende fondsen en 
loterijfondsen. Het is dus geen wonder 
dat er een echte goede-doelenindustrie 
bestaat, met een eigen vakblad, websites, 
symposia en opleidingen. 

Wat hebben de VVAO-leden hier nu aan?
In de eerste plaats wilde de redactie de 
VVAO-gelieerde fondsen in het zonnetje 
zetten. In de tweede plaats zijn de fondsen 
van belang voor jonge vrouwen die om 
aller lei redenen extra financiële steun 
nodig hebben voor hun studie. En in de 
derde plaats willen we VVAO-leden, die 
elders in besturen of projecten actief zijn, 
wijzen op de mogelijkheden van subsidie 
uit een fonds. Het vergt wat inspanning om 
het juiste fonds te kiezen, maar dankzij een 
fondsenboek en een fondsendiskette is dat 
goed te doen. 

En tenslotte, met dit nummer willen we 
VVAO-leden stimuleren om bestuurslid van 
een fonds te worden. Zoals we allemaal  
weten geldt ook hier dat diversiteit in 
bestuurssamenstelling een positieve  
uitstraling heeft.

Verder in dit nummer een nieuwe rubriek 
‘Passie voor professie’, waarin een enthou-
siaste VVAO-ster vertelt over haar beroep. 
Als eerste wordt Heleen Buijs, de nieuwe 
directeur van het Geldmuseum in Utrecht, 
geïnterviewd. 
In de rubriek ‘Vrouw en wetenschap’ een 
interview met historica Eveline Buchheim, 
werkzaam bij het NIOD, over haar onderzoek 
naar koloniale huwelijken in Nederlands-
Indië. In de derde rubriek, Vrouw en Geld, 
vertelt econome Hetty Pott-Buter over de 
keuze voor meer of minder betaald werk 
voor vrouwen. En in de rubriek Vrouw en 
Kunst staat edelsmid Heleen Hoogenboom 
centraal.

De redactie wenst u een goed 2010!
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Meer dan 650 vermogensfondsen

Waar kun je een beurs of subsidie aanvragen of aan welk fonds 

zou je juist zelf willen doneren? Aan de VVAO zijn bijvoorbeeld 

drie studiefondsen gelieerd, dat zijn het fonds Dr. Catharina van 

Tussenbroek, het Jo Kolk Studiefonds en het Charlotte Jacobs 

Studiefonds. Hieraan wordt elders in dit magazine aandacht besteed.  

Deze fondsen zijn speciaal bedoeld voor vrouwen en voor 

studie doeleinden. Daarnaast zijn er honderden andere 

fondsen, die allerlei criteria hanteren en op 

verschillende manieren geld verwerven. 

Er zijn in Nederland allerlei vermogensfondsen, maar hoe vind je nu een fonds dat speciaal voor jouw doel geschikt is? 

van LifeLongLearning een workshop over 
bestuursfuncties voor vrouwen.  
Meer informatie staat op de website van  
de VVAO en in een speciale brochure.

Hoe krijg je subsidie van een fonds?
•  Er is een speciaal FondsenBoek (  49,50) 

en een FondsenDisk  79,50) uitgegeven 
door het FIN. Daarin vinden subsidie-
zoekers informatie over zo'n 650  
particuliere fondsen. 

recreatie. Daarnaast zijn er specifiek kerke-
lijke- en levensbeschouwelijke fondsen. 
Deze vermogensfondsen zijn verenigd in het 
FIN, de Vereniging van Fondsen in Nederland 
(zie www.verenigingvanfondsen.nl ). 
Elk fonds heeft een eigen doelstelling  
waaraan de aanvrager moet voldoen.  
Aan een fonds kun je schenken via  
dona ties, een erfenis of een legaat.  
Wie erg vermogend is kan ook zelf een 
fonds oprichten en dat gebeurt nog  
wel eens. Het FIN heeft daar speciale  
brochures voor. 

In een fondsbestuur
Het FIN heeft ook een brochure met tips 
over ‘Het besturen van een fonds’ op 
de website staan. Er zitten vaak weinig 
vrouwen in besturen van fondsen en 
stichtingen en in het kader van diversiteit 
is evenredigheid gewenst.
De VVAO geeft in juni 2010 in het kader 

Drie soorten fondsen
Binnen de fondswereld worden drie soorten 
fondsen onderscheiden: geldverwervende 
fondsen, loterijfondsen en vermogens-
fondsen. 
De geldverwervende fondsen zamelen geld 
in bij het Nederlandse publiek om dit te 
besteden aan hun eigen doelstellingen. 
Voorbeelden zijn Jantje Beton, Amnesty 
International en het KWF-Kankerfonds. 
Loterijfondsen verkopen hun loten en 
besteden het geld aan de winnaars en aan 
‘goede doelen’ (de Bankgiroloterij geeft  
aan culturele instellingen). 
De vermogensfondsen hebben hun  
ver mogen gekregen door bijvoorbeeld  
legaten en erfstellingen en zijn meestal 
particulier. Voorbeelden daarvan zijn de 
drie VVAO-studiefondsen. 
In dit artikel gaat het om de laatste  
categorie.

Vermogensfondsen
De vermogensfondsen verdelen hun 
vermogen of de rentes ervan onder maat-
schappelijke en sociale doelen. Of het nu 
gaat om een studiebeurs, een culturele 
manifestatie, een maatschappelijk project 
of een persoonlijke situatie, er is meestal 
wel een geschikt fonds te vinden. Dat kan 
zijn een fonds voor maatschappelijk werk, 
gezondheidszorg, milieu-, natuur- en  
dierenbescherming, maar ook voor onder-
wijs en onderzoek, kunst, cultuur, sport, 

Elk fonds heeft  

een eigen doelstelling

In 2010 geeft de VVAO 

een workshop over 

bestuursfuncties voor 

vrouwen

(internationale) vrouwenfonds Mama Cash. 
Studerende moeders vinden bij de Stichting 
Steunpunt Studerende moeders veel infor-
matie: op de website staan 72 fondsen.  
Het gaat meestal om een beurs voor  
een studie aan een hbo, universiteit,  
tweedekans studies, maar ook voor  
promotieonderzoek. 
Sommige fondsen richten zich op een 
bepaalde groep: studentes uit Friesland, 
studerend in Wageningen of vrouwen die 
aan een conservatorium studeren.

Aanvragen van subsidie
Het indienen van een goede subsidie-
aanvraag is een hele kunst. Zeker in een 
tijd dat de vraag om financiële steun groeit 
en veel fondsen steeds efficiënter met 
aanvragen om moeten gaan. 

 

Fondsen zoeken
Het FondsenBoek en FondsenDisk zijn 
hulpmiddelen bij het verkrijgen van 
financiële steun van particuliere fondsen. 
Boek en disk worden elk jaar bijgewerkt. 
De nieuwste versie, FondsenBoek 2010,  
komt ook ter inzage te liggen in een aantal 
openbare bibliotheken. Via de FondsenDisk 
kan er ook worden doorgeklikt naar fondsen. 
Bestellen gaat via de website van Walburg 
Pers, maar kopen in de boekhandel kan ook. 

De fondsen zijn actief op allerlei terreinen: 
• Maatschappelijk werk 
• Gezondheidszorg 
• Internationale hulp 
•  Milieu, natuurbehoud en  

dierenbescherming 
• Onderwijs en onderzoek 
• Kunst en cultuur 
• Sport en recreatie 
•  Kerk en levensbeschouwing 

Tips: 
•  Zoek fondsen die qua doelstelling en 

activiteiten passen bij de aanvraag 
•  Kijk of een fonds een aanvraagfor-

mulier heeft
•  Neem eerst persoonlijk contact op
•  Let op de inleverdatum
•  Presenteer de informatie bondig en 

helder
•  Geef de brief een persoonlijk cachet 
•  Zeg in de brief wie je bent, wat 

je vraagt en waarom je dit fonds 
benadert

•  Zorg dat financiële gegevens helder 
zijn (begroting!)

•  Wees open over eventuele verdere  
fondsenwerving

•  Bied aan andere gegevens te sturen 
indien nodig

•  Vermeld je adresgegevens en  
contact persoon

•  Stuur de aanvraag naar de juiste 
persoon

•  In de digitale fondsenalmanak van Reed 
Elsevier staat ook informatie over wat  
een fonds is, welke soorten er zijn, hoe 
subsidie werkt. Bovendien worden ook al-
lerlei fondsen genoemd en worden er tips  
gegeven voor een stappenplan, het maken 
van een projectplan, het presenteren  
van een project en een activiteitenlijst. 
Deze informatie is te vinden via de web-
site www.subsidietotaal.nl, maar hiervoor 
is wel een abonnement nodig (een proef-
abonnement is gratis). 

•  De website www.fondswervenonline.nl  
biedt ook veel informatie over allerlei 
fondsen en stappenplannen, maar om  
in te kunnen loggen moet er voor  
worden betaald. 

•  Aan de universiteiten geven studie-
adviseurs en decanen informatie over 
beurzen voor studie, stages, reizen of 
promotieonderzoek. Bij het Service & 
Informatiecentrum van UvA (Universiteit 

van Amsterdam) ligt bijvoorbeeld de 
'Fondswijzer' gratis ter inzage. 

•  De overheid, instellingen en bedrijven 
(Shell bijvoorbeeld) hebben vaak eigen 
studiefondsen voor studenten of voor 
promotieonderzoek. Het loont de moeite 
om eens te zoeken via internet.

Speciaal voor vrouwen
Sommige fondsen ondersteunen alleen 
vrouwen. Voorbeelden daarvan zijn de  
drie fondsen van de VVAO, maar ook 
het Betsy Perkfonds van de vereniging 
Tesselschade-Arbeid Adelt en het oudste 

Sommige fondsen 

ondersteunen alleen 

vrouwen
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Dat was in die tijd heel ongebruikelijk 
voor een vrouw en ze trad daarmee in de 
voetsporen van Aletta Jacobs. Na een cum-
laude promotie bij professor F.C. Donders, 
vestigde Catherine van Tussenbroek zich  
in Amsterdam als huisarts speciaal voor 
vrouwen en meisjes. Zij was toen 35 jaar 
oud. Gedurende haar gehele medische 
loopbaan zette zij zich in om de positie  
van vrouwen en hun economische zelf-
standigheid te verbeteren. 

Na haar dood richtte haar vriendinnen 
Marianne van Herwerden en Anna Polak in 
1926 het Dr. Catharina van Tussenbroek-
fonds op. Het kapitaal werd verzameld 
‘opdat de herinnering aan een der meest 
hoogstaande vrouwen in Nederland blijve 
voortleven’. De initiatiefnemers wilden  
met het fonds de wetenschappelijke  
ontplooiing van vrouwen bevorderen.  
Veelal werd steun geboden in de vorm 
van een reisbeurs voor wetenschappelijk 
onderzoek  in het buitenland. Dat is nu 
nog steeds het geval. Sinds 1994 beheert 
de stichting ook het Nell Ongerboer Fonds. 
Het geld voor dit fonds is verkregen uit  
de nalatenschap van de naamgeefster.  
Nell Ongerboer (1903-1993), een actief lid 
van de VVAO, liet een bedrag van ruim een 
miljoen gulden na.  

Zij leverde zelf als sociaal-psychologe een 
belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling 
van het maatschappelijk werk in Nederland. 
De basis voor de band met de VVAO werd 
in 1948 door Marie-Anne Tellegen gelegd, 
zij was op dat ogenblik zowel president van 
de Stichting Catharina van Tussenbroek, als 
president van de VVAO.
 
Hoewel de afgelopen decennia de accepta-
tie van vrouwen als wetenschappers sterk 
toegenomen is,  laten de cijfers zien dat 
de extra ondersteuning voor vrouwelijk 
talent nog steeds nodig is. Buitenlander-
varing is vandaag de dag vaak een absolute 
voorwaarde voor jonge vrouwen die een 
wetenschappelijke carrière ambiëren. 
De Stichting Catharine van Tussenbroek 
helpt hen daarbij en verstrekt jaarlijks 
een vijftal beurzen van circa  5.000 voor 
langdurig onderzoek in het buitenland en 
10-15 kleinere beurzen (  1.250 maximaal) 
voor bijvoorbeeld het bijwonen van een 
buitenlands congres, archiefbezoek of 
het volgen van een internationale work-
shop. Het fonds richt zich nadrukkelijk op 
steun aan vrouwen voor wie de gangbare 
financieringskanalen niet openstaan en 
vrouwen die het aangevraagde project niet 
of slechts ten dele uit eigen middelen kun-
nen financieren. 

Het Catharina van Tussenbroekfonds 
hanteert de volgende criteria:
• Aanvraagster is vrouw
• Nederlandse nationaliteit 
•  Aanvraagsters hebben aantoonbaar goede 

studieresultaten behaald
•   Aanvraag moet gaan over buitenlandse 

onderzoeksactiviteiten in het kader van 
of ter voorbereiding op een promotietra-
ject aan een Nederlandse universiteit, of 
een vervolg daarop (postdoc onderzoek)

•  Aanvraagsters hebben op het moment 
van de aanvraag en de uitvoering van het 
onderzoek geen of slechts een beperkte 
betaalde aanstelling (voor details zie 
website) 

•  Per jaar kan één aanvraag per persoon 
worden ingediend. Aanvraagsters kunnen 
maximaal twee keer een beurs van het 
fonds ontvangen. 

Gelieerde Fondsen

Stichting Fonds 
Dr. Catharina 
van Tussenbroek
Catharine van Tussenbroek werd in 1852 geboren in een  

kinderrijk middenklasse gezin. Zij leek voorbestemd 

voor een carrière in het onderwijs, echter na het behalen 

van het diploma voor hoofdonderwijzeres, besloot zij 

geneeskunde te gaan studeren. 

www.cvtfonds.nl

Voor een korte geschiedenis van het fonds, zie 

Marieke Hellevoort, ‘Gaarne doe ik een beroep 

op uw fonds...’, (1996)

tekst: Marijke Vos-Maan

Gelieerd aan de VVAO zijn er drie Neder-
landse studiefondsen waarop VVAO-leden 
en niet-leden een beroep kunnen doen:
•  Stichting Fonds Dr. Catharine van  

Tussenbroek 
•  Stichting Charlotte Jacobs Studie Fonds
•  Stichting Jo Kolk Studiefonds 

Geïnteresseerden worden voor de voor-
waarden en verdere informatie verwezen 
naar de onderstaande informatie van de 
stichtingen zelf.
Daarnaast kunnen VVAO-leden een beroep 
doen op een van de studiebeurzen van de 
IFUW. Een aanvraag voor de IFUW-beurzen 

moet ingediend worden via de VVAO.
Voor het verlenen van studiebeurzen zijn 
de stichtingen afhankelijk van donaties en 
erfenissen. Vrijwillige bijdragen zijn van 
harte welkom waardoor meer vrouwelijke 
academici het broodnodige steuntje in de 
rug kunnen krijgen.

Kim heeft klinische psychologie en metho-
denleer gestudeerd aan de Universiteit van  
Amsterdam. Zij werkt drie dagen in de week 
bij de GGZ Noord-Holland-Noord en twee 
dagen bij het Erasmus MC. Daarnaast doet 
zij onderzoek voor haar promotie aan de 
Universiteit Leiden. Voor een deel kan 
zij dit combineren met haar werk, er zijn 
ook raakvlakken van haar werk met haar 
onderzoek, maar onderzoek dat buiten 
haar werksfeer valt gebeurt in haar vrije 
tijd, en dat geldt ook voor het schrijfwerk 
eromheen. Zij is dus geen AIO.

Kim’s onderzoek ligt op het terrein van 
de geestelijke gezondheidszorg. Zij doet 
onderzoek naar de behandelvoortgang  
van patiënten die ambulante psychiatrische 
behandeling krijgen. Zij probeert door het 
ontwikkelen van een statistisch voorspel-
lingsmodel in kaart te brengen welke  
factoren van invloed zijn op de behandel-
voortgang van de patiënt en informatie 
over de voortgang terug te koppelen aan  
de behandelaar. 

Zij legt uit: “Je moet het je zo voorstellen:  
je verzamelt van een patiënt bepaalde ken - 
merken, op basis van het model breng je  
het verwachte verloop van de behandeling 
in kaart, je vergelijkt dat met de werke-
lijkheid, dus het echte verloop van de 
behandeling. Als het werkelijke verloop 
van de behandeling teveel afwijkt van het 
voorspelde verloop, krijgt de behandelaar 
feedback dat de behandeling minder goed  
gaat dan verwacht. Deze kan dan de behan- 
deling bijstellen als dat nodig is. Op deze 
manier kan voorkomen worden dat patiën-
ten uitvallen uit de behandeling en kunnen 
we negatieve behandeluitkomsten proberen 
te voorkomen. Mijn onderzoek gaat dus 
over het effect van dit feedbackmodel op 
de behandeluitkomsten.”

Het is een vakgebied waarnaar in Neder-
land niet veel onderzoek wordt gedaan.  
Het is daarom des te belangrijker vakgenoten 
te ontmoeten; een congres als dit congres 
in Santiago is daarom een uitstekende 
gelegenheid om te netwerken en de nodige 
contacten te leggen. Dat zijn dan overwe-
gend buitenlandse contacten want onder 
de bezoekers zijn veel Amerikanen, Zuid-
Amerikanen, Duitsers, Zwitsers, Italianen 
en Engelsen en nauwelijks Nederlanders.

tekst: Marijke Vos-Maan

“Bestuursleden 
denken met je mee”

Kim de Jong ontving 

in 2009 een bijdrage 

van het Catharina van 

Tussenbroekfonds voor  

het bezoeken van het 

congres van de Society for 

Psychotherapy Research 

“Building Bridges between 

Clinical Practice and 

Research” in Santiago  

(Chili).

Het congres wordt ieder jaar georganiseerd, 
steeds in een ander land. Kim is trouwe 
bezoeker van deze congressen. Als de  
congressen in Europa zijn, betaalt zij  
de kosten deels zelf en legt haar werk -
gever wat bij; zijn ze buiten Europa dan 
zoekt zij fondsen om haar congresbezoek 
te financieren.
“Wat deze congressen zo inspirerend 
maakt, is dat de omgang van de  
bezoekers met elkaar heel gemakkelijk 
gaat: hoogleraren zijn er om jonge  
onderzoekers te helpen, zij zijn erop uit 
om het vakgebied vooruit te brengen, met 
elkaar samen te werken, kennis te delen.  
Er is geen concurrentiesfeer, er is een  
oprechte interesse in elkaars kennis en 
expertise”, vertelt Kim enthousiast.  
“Het is een echt netwerkcongres, het 
aantal bezoekers is relatief laag (onge veer 
400),  de kwaliteit is uitstekend, maar 
haast belangrijker nog is dat vrijwel alle  
bezoekers jaarlijks terugkomen.  
Het is soms een grote familie, en ik  
voel me daar een deeltje van.”

Het congres duurt 3,5 dag, er zijn uiteraard 
veel lezingen en workshops maar ook volop 
gelegenheid tot netwerken tijdens lunches 
en niet te vergeten het feest. 
De studentensectie (Kim is daar voorzitter 
van) zet ‘career perspectives’ op de agenda, 
dit is een uitwisseling van carrièretips en 
kansen, om meer jonge onderzoekers te 
stimuleren na hun promotieonderzoek 
verder te gaan in onderzoek.
Kim ontdekte het Catharina van Tussen-
broekfonds via internet. Zij deed haar 
aanvraag specifiek voor het bezoeken van 
dit congres. Zij vond de procedure helder, 
niet ingewikkeld, maar wat zij het leukste 
vond is een mail te ontvangen van de 
secretaris van het fonds waaruit bleek dat 
er met haar werd meegedacht. Want de 
secretaris vroeg zich of hoe het zat met de 
verdeling van uren voor onderzoek naast 
haar werk.....

Al met al heeft de bijdrage van het fonds 
precies bereikt wat in de doelstelling van 
het fonds staat: een jonge onderzoeker 
dankzij dit congres de kans geven zich een 
plek in de onderzoekswereld te veroveren, 
een internationaal netwerk op te bouwen 
en onderzoeksinspiratie op te doen bij 
vakgenoten. 
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Aan het woord mevrouw Ot Meijers, 
secretaris van de Stichting Charlotte 
Jacobs Studiefonds:  

“Je moet bedenken dat, doordat wij  
een klein fonds zijn, we ons aan strikte 
toewijzingscriteria moeten houden.  
Simpel gezegd: als er “geen brood meer op 
de plank” is en het talent én het doorzet-
tingsvermogen zijn er wel, dan kun je bij 
ons terecht. Enigszins gechargeerd is dit 
wel en wij willen ook zeker niet rigide zijn.
Je hebt al snel genoeg door of de aanvraag 
serieus is. Hoge cijfers op een eindlijst, 
ach, talent blijkt maar zeer beperkt uit 
schoolcijfers. Stel dat je vanuit een blijf-
van-mijn-lijfhuis moet studeren, dan zijn 
goede cijfers niet zo eenvoudig te halen. 
Hoewel wij een co-schap in Afrika interes-
sant en betekenisvol vinden, ondersteunen 
wij zo’n aanvraag niet. De motivatiebrief, 
die vinden we erg belangrijk. En natuurlijk 
vragen we wel een officiële uitdraai van de 
tentamens (de gehaalde ECTS). 

Gelieerde Fondsen

Stichting Charlotte Jacobs Studie Fonds
Charlotte Jacobs, de zuster van de beroemde 

Aletta Jacobs, werd in 1847 geboren.

Zij was de tweede vrouwelijke student in neder-

land, zij studeerde farmacie.

na haar studie ging zij naar (voormalig) 

nederlands-Indië, daar opende zij haar eigen 

apotheek.

Evenals haar zuster Aletta spande zij zich gedu-

rende haar gehele leven in voor de positie van 

vrouwen, de vrouwenbeweging in het algemeen 

en het vrouwenkiesrecht.

Zij stierf in 1916 en liet haar gehele kapitaal 

achter om ‘bijdragen te verlenen in de kosten 

van academische opleiding of opleiding aan een 

Hoge School, aan meisjes met aanleg die zelf, of 

welker ouders tot het dragen dier kosten niet in 

staat zijn’.

In de loop der jaren is het kapitaal aan gevuld 

met schenkingen en legaten. 

Deze blijven welkom!

•  Het Charlotte Jacobs Studiefonds geeft 

bijdragen aan vrouwelijke studenten die in 

nederland een wetenschappelijke opleiding 

volgen aan een nederlandse universiteit

•  Het fonds geeft geen subsidies voor studies of 

stages in het buitenland

•  Het honoreert ook geen aanvragen die  

betrekking hebben op een studiereis,  

congresbezoek, promotieonderzoek of  

drukkosten van een proefschrift.
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De aanvragen die we krijgen zijn heel divers. 
We hadden eens een aanvraag van een jonge 
vrouw die na de havo en hbo graag de uni-
versitaire vervolgstudie wilde afronden, en 
op een goed moment vastliep omdat geld 
lenen bij de Informatie Beheer Groep geen 
optie meer was. Naast de studie werken 
kon ook niet, omdat co-schappen dat  
onmogelijk maakten. In zo’n situatie kan 
ons fonds financieel een handje helpen.
We krijgen ook aanvragen van buitenlandse 
vrouwen, die wel een studievergunning 
hebben maar geen verblijfsvergunning.  
Als regel hanteren we dat vrouwen minimaal 
één jaar aan een Nederlandse universiteit 
gestudeerd moeten hebben. 

Een beurs is ook ooit eens gegaan naar 
iemand die een fantastische stageplaats 
kon krijgen als ze die tenminste maar 
fulltime wilde vervullen: zij had het geld 
dus alleen maar voor een paar maanden 
nodig. Een paar jaar lang iemand financieel 
ondersteunen kan ook. Omdat de toelages 
maximaal voor één jaar worden gegeven, 
besluiten we in juni of die persoon, gezien 
het financiële plaatje en de studieresultaten, 
het volgend studiejaar weer in aanmerking 
kan komen. 

Wij ontvangen veel aanvragen. In 2008  
waren het er 84, waarvan we er 43 zonder-
meer hebben afgeschreven omdat ze gewoon 
niet aan de criteria voldeden. We hebben er 
41 inhoudelijk beoordeeld en daarvan zijn 
er 21 gehonoreerd. Doorgaans gaat het om 
een bedrag van ruim 1.000 euro per jaar. 
Ik zei het eerder al: ons fonds is klein en 
stiekem hopen we natuurlijk dat vrouwen, 
als zij eenmaal in betere doen zijn, aan ons 
fonds denken. Dat een vrouw die wij enige 
tijd hadden geholpen, een schenking deed 
toen zij eenmaal een baan had, vonden wij 
werkelijk hartverwarmend.
Soms ontvangt het fonds een legaat, zoals 
in 1964, toen een nicht van mijn grootvader, 
Clara Meijers, directrice van de Vrouwen-
bank, een substantieel legaat aan het 
Charlotte Jacobs Studiefonds naliet.

Het mooie van het fonds vind ik, dat in 
een tijd, waarin voor veel mensen een paar 
honderd euro niet zo veel geld is, er vrouwen 
zijn die door onze steun net dat beetje lucht 
krijgen om hun studie succesvol te kunnen 
vervolgen. Dit maakt dat wij als bestuur 
deze ‘bijbaan’ met veel plezier doen.”  

“Motivatie, 
daar gaat het om”

  tekst: Erna Schaap
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Het bestuur van het Jo Kolk Fonds bestaat 
uit vier bestuursleden, uiteraard allemaal 
lid van de VVAO, die dit werk onbezoldigd 
doen. Er wordt twee keer per jaar vergaderd. 
Meestal komen er zo’n 65 aanvragen per 
jaar binnen, waarover uitgebreid wordt 
gesproken. Het fonds geeft vergoedingen 
voor stages, bijvoorbeeld reiskosten en hotel-
kosten tot een maximum van 1.000 euro. 
Een maximale beurs voor promovendi is 

Als ‘een druppel op 
een gloeiende plaat’…

“Wij zijn te klein om héle 

onderzoeken te betalen,” aldus 

Bianca ter Molen – den Outer, 

secretaris van de Stichting Jo Kolk 

Studiefonds. “Meestal geven we 

een bijdrage aan afstudeerscripties, 

die gaan over een fragment van 

een onderzoek, dat past in een 

groter geheel van de hoogleraar. 

Op die manier is er toch wat geld 

beschikbaar voor onderzoek.”

Stichting Jo Kolk Studie Fonds
Jo Kolk werd op 22 januari 1916 in Arnhem geboren.

Zij deed HBS-B eindexamen aan de Meisjes HBS in 

Arnhem, volgde zanglessen en lessen in voordrachts-

kunst en haalde een diploma als logopediste.

Zij deed administratief werk, eerst bij haar vader, na de 

tweede wereldoorlog bij de AKu (later AKZo) in Arnhem.

In 1971 deed zij kandidaatsexamen niet-Westerse  

Sociologie aan de Katholieke universiteit van 

nijmegen. De stap naar het doctoraal examen heeft 

zij niet gezet, ook al had zij een omvangrijke scriptie 

geschreven en veel stages gevolgd.

op latere leeftijd ging zij veel reizen. Zij had een 

uitgebreide vriendenkring waaronder VVAo-leden. 

Zij liet zich graag introduceren (zij was immers niet 

afgestudeerd!) bij VVAo-bijeenkomsten in de buurt 

van haar woonplaats Velp. Zij voelde zich ook zeer 

aangetrokken tot de doelstellingen van de VVAo.

Twee jaar voor haar overlijden benoemde zij de VVAo 

tot haar enige erfgenaam, op  14 augustus 1998 onder-

tekende zij de Stichtingsacte van het Jo Kolk Studie 

Fonds. Zij overleed  op 5 september 1998.

Als doelstelling voor haar fonds stelde zij ‘financiële 

ondersteuning aan vrouwen voor het volgen van een 

academische of hogere beroepsopleiding en voor het 

verrichten van wetenschappelijk onderzoek.’

ongeveer 3.000 euro, maar ook kan er een 
bijdrage worden geleverd voor het drukken 
van een proefschrift. 

Variatie in aanvragen
Er is veel variatie in de soorten afstudeer-
scripties en onderzoeken die gesteund 
werden met een bijdrage uit het fonds.  
Het ging in 2009 bijvoorbeeld om een 
afstudeerstage in Japan voor een genees-
kundestudente uit Leiden. Ook ging er een 
bedrag naar twee studentes van de Academie 
voor Popcultuur in Leeuwarden, afdeling 
audiovisuele vormgeving. Zij maakten in 
2009 een documentaire over succesvolle 
Marokkaanse vrouwen en hun verschil in 
mogelijkheden in Marokko en Nederland. 
Een geneeskundestudente uit Groningen 
kon dankzij het fonds een afstudeeronder-
zoek doen op de afdeling Verloskunde in 
een hospitaal in Tanzania.
Ook promovenda kunnen een aanspraak 
maken op een bijdrage. Hiermee verrichtte 
kunsthistorica drs. Marieke van den Doel 
onderzoek in Italië en Engeland voor een 
proefschrift over de Italiaanse renaissance. 
Ook Ir. Marjan Koster uit Wageningen, die 
promoveerde in 2008 op een proefschrift 
over Rwanda, kreeg een beurs.  

In de statuten van de stichting staat verder 
dat drie vrouwen onder de 30 jaar en die lid 

zijn van de VVAO, geldelijke ondersteuning 
kunnen krijgen bij een bezoek aan een 
buitenlandse IFUW-conferentie. 

Bianca ter Molen: “De studenten maken 
voor ons een kort verslagje als dank en  
sturen hun reistickets als bewijs. We kunnen  
ze geen grote bedragen geven, maar toch 
is ‘deze druppel op een gloeiende plaat’ 
belangrijk in de carrière van veel studerende 
en werkende vrouwen. Het kan net dàt 
verschil betekenen, waardoor hen de  
mogelijkheid wordt geboden om hun  
idealen waar te maken of hun karakter te 
vormen. En dat was nu precies de bedoeling 
van Jo Kolk, toen ze geld naliet om deze 
Stichting op te richten.”  

Internationale beurzen
De IFUW (International Federation of  
University Women) kent ook een beurzen-
commissie, die eenmaal per twee jaar 
beurzen verstrekt. In 2010 is de volgende 
ronde, waarover meer informatie staat op 
www.ifuw.org/fellowships/index.shtml. 
De VVAO had tot voor kort zelf ook  
een beurzencommissie, maar deze is 
onlangs opgeheven. Aanvragen voor deze 
IFUW-beurzen gaan via de Coordinator 
Internationale Relaties (CIR) van het HB  
van de VVAO naar de IFUW. (cir@vvao.nl) 


tekst: lamberthe de Jong
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Vrouw  Geld

Mama Cash is een onafhankelijk wereldwijd 

financieringsfonds voor vrouwen. Het werd in 1983 

opgericht door vijf vrouwen die in de jaren tachtig 

actief betrokken waren bij de Nederlandse vrouwenbe-

weging. Toen een van hen, Marjan Sax, een grote 

erfenis ontving, ontstond het plan om een organisatie 

op te zetten die zowel nationaal als internationaal 

vrouwenbewegingen financieel kon ondersteunen. 

Inmiddels bestaat Mama Cash uit 25 medewerkers en 

is het fonds werkzaam in Azië, Afrika, het Midden-

Oosten, Latijns-Amerika, Europa en de Gemenebest 

van Onafhankelijke Staten. 

Veel mensen kennen Mama Cash uit de tijd dat de 

organisatie borgstelling verleende aan vrouwelijke 

ondernemers in Nederland. In de jaren tachtig en 

negentig konden vrouwen geen krediet krijgen van 

banken zonder schriftelijke toestemming van een man 

(vader, broer of echtgenoot). De realisatie van Mama 

Cash’s doelstelling – enerzijds het stimuleren van 

vrouwelijk ondernemerschap door het vergroten van 

toegang tot geld, anderzijds de beeldvorming 

doorbreken dat vrouwen niet in staat zijn om met 

financiën om te gaan – is inmiddels met groot succes 

bereikt. Daarom is een aantal jaren geleden besloten 

om de activiteiten van het zogenaamde Garantiefonds 

stop te zetten.

Het huidige internationale vrouwenfonds Mama Cash 

komt wereldwijd op voor vrouwenrechten en financiert 

projecten die een blijvende verandering teweegbrengen 

in de positie van vrouwen en meisjes. Mama Cash 

verleent steun aan kleine, lokale vrouwengroepen die 

zich inzetten voor de bewustwording van vrouwen-

rechten en voor positieve wijzigingen in bijvoorbeeld 

de wetgeving. Sinds de oprichting heeft Mama Cash 

meer dan 6.000 vrouwenprojecten gesteund met een 

bedrag van ruim 30 miljoen euro.  

Het ondersteunen van activiteiten die gericht zijn op 

het genereren van inkomsten – zoals microkrediet –  

financiert Mama Cash niet. De filosofie van Mama 

Cash is gericht op het bewerkstelligen van sociale 

verandering. Zij ondersteunt daarom vrouwengroepen 

die sociale problemen structureel aanpakken en daar - 

door voorwaarden scheppen waarin activiteiten zoals 

microkrediet goed kunnen gedijen. Jaarlijks subsidieert 

Mama Cash circa 250 vrouwenprojecten in Nederland 

en wereldwijd. Meer informatie via www.mamacash.nl  

Stichting voor  
Vluchteling-Studenten UAF
Het doel van de Stichting voor Vluchteling-Studenten 

UAF (University Assistance Fund) is het ondersteunen 

van hoger opgeleide vluchtelingen en asielzoekers bij 

hun studie en bij het vinden van werk door middel van 

geld, advies en begeleiding. De studenten worden bij 

voldoende gebleken capaciteiten in staat gesteld hun 

studie in Nederland voort te zetten en te voltooien. 

Jaarlijks studeren er zo´n 250 studenten af.  

Meer informatie voor donaties via www.uaf.nl .

Het Jacobafonds
Bij het tienjarig bestaan van de NVVH in 1922 schonk 

het hoofdbestuurslid Jacoba Franco Mendes-Calish  

het beginkapitaal voor een fonds om zieke, vermoeide 

of overspannen huisvrouwen een geldelijke 

onder  steuning te geven, wanneer zij voor herstel  

van hun gezondheid buiten hun gezin moesten  

worden verpleegd. Het fonds werd naar haar genoemd. 

De enige voorwaarde om in aanmerking te komen voor 

ondersteuning was dat de aanvraagster een jaar lid van 

de NVVH moest zijn. Inmiddels wordt hier wat soepeler 

mee omgegaan. 

Het fonds werd gevoed uit vrijwillige bijdragen van  

de leden van de NVVH, legaten en donaties. Maar de 

tijden veranderen en in 1952 werd het Jacobafonds  

een afzonderlijke stichting met een eigen bestuur.  

Wel werd vastgelegd dat voorzitter en penning meester 

van de NVVH tevens voorzitter en penningmeester  

van het Jacobafonds zouden zijn. Het doel werd ook 

aangepast: leden die hun lidmaatschap niet konden 

betalen, konden een gratis lidmaatschap aanvragen.

Meer informatie via www.nvvh.nl. 

Stichting Rosa Manus Fonds
Het doel van de Stichting Rosa Manus Fonds is het 

propageren en ondersteunen van de beoefening van 

vrouwengeschiedenis in de ruimste zin van het 

woord. Met de steun moet een concreet resultaat 

worden gerealiseerd, zoals een publicatie of 

tentoonstelling. Bij de aanvraag moeten ook een 

projectplan en een begroting worden meegestuurd. 

De gemiddelde bijdrage is 450 euro. Donaties zijn 

welkom. Meer informatie via www.aletta.nl. 

Stichting Fonds voor Bedrijven 
van Vrouwen
Het doel van het Fonds voor Bedrijven van Vrouwen 

is het verschaffen van leningen ten behoeve van 

bedrijven van vrouwen. Daarnaast stimuleert het 

fonds het ontstaan van een vrouwengeldcircuit. 

Aanvragers moeten o.a. een projectplan voorleggen, 

een begroting en de tijdsduur. De gemiddelde lening 

bedraagt 4.500 euro en de aanvragen moeten 

worden gestuurd naar de Stichting Fonds voor 

Bedrijven van Vrouwen in Hoorn.

Stichting Proefprocessenfonds 
Clara Wichmann
Het fonds ondersteunt principiële rechtszaken en 

voert proactieve rechtszaken om de rechtspositie van 

vrouwen in Nederland te verbeteren. Aanvragen kunnen 

worden ingediend door individuen en belangengroe-

peringen die zich juridisch gezien in een situatie 

bevinden waarin veel vrouwen zich geplaatst zien.  

De stichting stelt zich garant voor de proceskosten-

veroordeling bij proefprocedures. Daarmee neemt ze 

het financiële risico bij verlies van de betrokken vrouw 

over. Zie www.clara-wichmann.nl. 

Algemene Fondsen

Betsy Perk-Opleidingsfonds
Betsy Perk werd in 1833 geboren in een groot welvarend 

gezin. Zij bleef ongetrouwd en realiseerde zich daar - 

door dat een ongetrouwde vrouw, die niet afhankelijk 

wilde zijn van haar familie, weinig mogelijkheden had. 

Ze schreef enkele romans en richtte een tijdschrift op. 

Tijdens een verblijf in Amerika ontstond bij Betsy het 

idee dat het talent voor handwerken vrouwen de 

gelegenheid geeft hun positie te verbeteren, 

bijvoorbeeld door hun werk te verkopen. Ze richtte 

daarom in 1871 de vereniging ‘Arbeid Adelt’ op die 

handwerken van vrouwen ging verkopen. Een jaar later 

kwam er een afsplitsing . Dit werd de vereniging 

‘Tesselschade’. Pas in 1953 fuseerden de twee 

verenigingen weer en ontstond ook het Betsy Perk 

Opleidingsfonds in zijn huidige vorm. Doelstelling van 

dit fonds is financiële ondersteuning bij studiekosten, 

op voorwaarde dat de afgeronde opleiding zicht biedt 

op economische zelfstandigheid.

We hebben daar twee mooie voorbeelden van. 

Dank zij het fonds kon een jonge moeder met een 

dochtertje van twee jaar een opleiding volgen voor 

kraamverzorgster. Een meisje dat leefde van de 

uitkering van de Sociale Dienst en gebruik maakte  

van de voedselbank veranderde in een zelfstandige 

vrouw die de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet. 

Want zij heeft een diploma!

Een jonge vrouw van Marokkaanse herkomst scheidt 

van haar gokverslaafde man, maar moet wel het hoofd 

boven water houden met vier kleine kinderen.

Dank zij het fonds kan zij een HBO-opleiding 

Pedagogiek volgen, zij rondt deze binnenkort af.

Het is een opleiding die toekomst biedt en 

goed te combineren is met vier kinderen!

www.tesselschade-arbeidadelt.nl
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Dankzij de steun van Mama Cash kunnen de 

meiden van de groep Vacha in India vaardigheden 

ontwikkelen op het gebied van media, spreken 

in het openbaar en leiderschap. Meiden zoals 

Sushma Yadav (foto) worden aangemoedigd 

deze vaardigheden te gebruiken voor meer 

zelfbeschikkingsrecht.

tekst: lamberthe de Jong
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Economische zelfstandigheid
In 1984 werd het overheidsbeleid van 
bescherming van het inkomen van het 
kostwinnersgezin vervangen door bevorde-
ring van economische zelf-standigheid van 
vrouwen door betaald werk. Aanvankelijk 
niet voor moeders met jonge kinderen. 
Haar onbetaalde, verzorgende arbeid binnen 
het gezin werd daarvoor te belangrijk gevon-
den. Voorstellen om dat belang te erkennen  
en haar verzorgende arbeid te belonen, hebben  
het nooit gehaald. Bezwaren als rolbevesti-
gend en slechts tijdelijk een inkomen, wogen 
zwaarder dan het voordeel van de erkenning 
dat die arbeid van grote waarde is. 
De aandacht voor de onbetaalde gezins-
arbeid lijkt begin 21ste eeuw verdwenen: 
vrouwen met een hoog inkomen hebben 
die arbeid overwegend uitbesteed en 
vrouwen met een laag inkomen zijn dat 
zelf blijven doen, nog steeds onbetaald. 
De meerderheid van de vrouwen probeert 
echter onbetaald werk thuis te combineren 
met betaald werk in een deeltijdbaan.

Financiële zelfstandigheid 
De consequenties van deeltijdwerken zijn 
o.a. een lage beloning en een laag pensioen. 
Voor ongeveer de helft van de vier miljoen 
volwassen vrouwen met een deeltijdbaan is 
financiële zelfstandigheid – een minimum-
inkomen van circa  10.000 per jaar – dan ook  

niet weggelegd. Een kleine één miljoen 
vrouwen heeft geen eigen inkomen.

Werk moet lonen: de belemmeringen
Om meer of betaald te gaan werken, moet 
dat werk lonen. Tot voor kort was het moeilijk 
in te schatten of dan het netto-inkomen 
toe of af zou nemen. Dankzij de webwijzer 
www.werk-en-geld.nl is het voor iedereen 
te berekenen op basis van loonstrook of 
belastingaanslag en huur of hypotheek-
rente. Bij bijvoorbeeld vier uur meer werken 
en acht uur extra kinderopvang blijkt dat 
extra werken niet loont als daarmee het recht 
op regelingen als huurtoeslag, zorgtoeslag 
en kinderopvangtoeslag vervalt of vermindert. 
Ook aftrekposten en heffingskortingen 
kunnen verminderen bij meer werken, zoals 
studie- en ziektekosten, alleenstaande ouder-
kortingen en ouderschapsverlofkorting  
(zie www.belastingdienst.nl). Voor gezinnen 
met een minimuminkomen werken nog meer 
regelingen belemmerend op de arbeids-
marktdeelname, zoals kwijtschelding van 
gemeentelijke heffingen, waterschapshef-
fingen of vergoedingen voor vervanging 
van duurzame goederen en dieetkosten. 
Kortom, alle inkomensafhankelijke 
regelingen, vooral die in gezinnen met 
kinderen, remmen de arbeidsparticipatie 
van moeders.

Wat moet er gebeuren?
Voor financiële zelfstandigheid van alle 
vrouwen is afbouw en integratie van de 
lappendeken aan inkomensafhankelijke 
regelingen nodig. Daarnaast vereenvoudiging 
en transparantie in het belasting- en sociale 
zekerheidsstelsel, bijvoorbeeld door een 
vlaktaks tot  60.000 per jaar en vermin-
dering van het aantal heffingskortingen. 
Heel essentieel is dat de basiskosten van 
kinderen worden gedekt door een niet-
inkomensafhankelijke kinderbijslag en  
dat kinderopvang goed wordt geregeld.
De kinderbijslag is weliswaar niet- 
inkomensafhankelijk, maar dekt slechts 
een deel van de basiskosten. Voor de wel-
inkomensafhankelijke kindertoeslagen  
en kinderopvang-toeslagen moeten  
echter meer dan één miljoen gezinnen  
bij inkomenswijzigingen ingewikkelde  
formulieren invullen, met kans op fouten 
door de belastingdienst en late uitbeta-
lingen. Om maar te zwijgen van de hoge 
uitvoeringskosten.
Dat is inefficiënt. Kinderbijslag heeft een ver-
waarloosbaar effect op de arbeidsparticipatie 
van moeders, toeslagen werken remmend.  
Door opschoning daarvan komt geld vrij 
om de kinderbijslag te verhogen. Dat is wel 
efficiënt, waarborgt de zorg voor het kind 
en bevordert de gelijkheid in keuze tussen 
vrouwen en mannen. 

Omstreeks 1960 leek in Nederland dat ideaal 
bereikt, gehuwde moeders met jonge kinderen 
werkten niet in loondienst, de werkloos-
heid onder vaders was laag. De rolverdeling  
- mede door het overheidsbeleid gestimuleerd 
en deels opgelegd - bleek in de praktijk echter 
niet ideaal en kwetsbaar. Dat laatste werd 
vooral duidelijk wanneer het inkomen van 
de man wegviel. 

Tekst: Hettie Pott-Buter, 

gepensioneerd universitair Hoofddocent Algemene Economie 

De keuze  
tussen meer  
of minder  
betaald  
werk   

In Nederland is voor moeders 

deeltijdwerk de manier om 

niet te hoeven kiezen voor 

òf betaald werk òf kinderen. 

Eeuwenlang was er geen 

keuze. Het gezinsideaal was 

dat een man met betaalde 

beroepsarbeid zijn gezin kon 

onderhouden, zodat zijn vrouw 

thuis voor de kinderen en het 

huishouden kon zorgen. 
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Eveline Buchheim is gefascineerd door de geschiedenis van Nederlands-

Indië, vooral ten tijde van de Japanse bezetting, en daarnaast door  

verhoudingen tussen de seksen. In 2009 kwamen deze twee interesses 

bij elkaar in haar promotieonderzoek. Zij promoveerde 

namelijk op 2 juni aan Universiteit van Amsterdam op het 

onderwerp 'Passie en Missie. Huwelijken van Europeanen 

tussen 1920-1958 in Nederlands-Indië en Indonesië.’  

Voor dit onderzoek bestudeerde ze honderden 
brieven en dagboeken, beluisterde ze tiental-
len interviews van mannen en vrouwen en 
voerde ze zelf gesprekken. Haar belang-
stelling voor Nederlands-Indië en de oorlog 
komt tot uiting in de projecten die ze sinds 
2001 doet voor het NIOD, het Nederlands 
Instituut voor Oorlogsdocumentatie aan 
de Herengracht in Amsterdam. Het instituut 
is gevestigd in een prachtig gerestaureerd 
monument, dat – toevallig - van een rijke 
Indische planter is geweest.

Tweede studie
In 1987 studeerde Eveline Buchheim in 
Utrecht af in de Nederlandse Taal- en  
Letterkunde en werkte daarna enkele jaren 
in de marketing-communicatie. Dit werk 
voldeed uiteindelijk niet aan haar verwach-
tingen en ze besloot te gaan reizen. Twee jaar 

lang: naar India, China, Nepal en Tibet. 
Terug in Nederland pakte ze een tweede 
studie op: culturele antropologie.  
Voor haar afstudeeronderzoek besloot ze 
brieven van Nederlandse (schoon)dochters 
in Nederlands-Indië aan hun (schoon)moe-
ders in het vaderland te bestuderen. 
Om materiaal te vinden zocht ze onder 
andere contact met het Indisch Weten-
schappelijk Instituut (IWI) en vertelde 
het aan zo veel mogelijk mensen in haar 
netwerk. Via contacten bij het IWI kreeg ze 
inzage in brieven en daaruit haalde ze veel 
informatie over het dagelijks leven, over 
gender, over klasse en over huwelijken. 
Na dit afstudeeronderzoek schreef ze een 
studiegids Nederland en Indonesië, dat in 
2001-2002 eindexamenonderwerp was.  
In 2001 werkte ze bij het NIOD mee aan  
een project over ‘Van Indië tot Indonesië’ 

en vergrootte zo haar kennis over  
Nederlands-Indië. 
Bij het lezen van de vooroorlogse brieven 
viel het Buchheim op dat de auteurs erg 
‘braaf‘ waren en weinig intimiteiten ont-
hulden, terwijl bellettrie uit de vooroorlogse 
periode juist nogal pikant was en een heel 
andere weergave van het koloniale leven 
gaf. Dit is bijvoorbeeld te lezen in het boek 
‘Rubber’ van Madelon Szekely-Lulofs over 
het leven op rubberplantages. 
In 2003 begon ze met haar promotieonder-
zoek over het koloniale huwelijk aan de 
hand van persoonlijke documenten als 
brieven, dagboeken en interviews. 

Passie en Missie
Het proefschrift ‘Passie en Missie’ gaat over 
huwelijken van Europeanen in Nederlands-
Indië en Indonesië in de periode 1920–1958 
met als centrale vraag hoe deze huwelijken  
waren vervlochten met het koloniale bestel. 
Aan de hand van persoonlijke documenten 
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Vooral bij ambtenaren 

en militairen waren 

de verhoudingen erg 

hiërarchisch

Marius en Lieneke ten Kate trouwden in 1933 in Modjowarno  
in voormalig Nederlands-Indie.

Een promotie over   

sen een zendingsechtpaar, dat nog  
in verschillende kampen bivakkeerde.  
Dit bleek een ‘goudmijn’, de droom van 
elke onderzoeker. In de brieven is te lezen 
hoe het echtpaar probeerde elkaar weer te 
vinden en hoe ze onderhandelen over de 
toekomst. Later kreeg ze van dit echtpaar 
nog vooroorlogs materiaal in handen en 
interviewde ze ook twee van hun kinderen. 
Door de combinatie van contemporain 
materiaal en informatie achteraf was het 
mogelijk een goed beeld te schetsen van 
dit huwelijk in verschillende periodes.
Er zijn plannen voor een handelseditie  
van het proefschrift ‘Passie en Missie’. 
Daarnaast gaat Eveline Buchheim verder 
met een van haar andere projecten: kinde-
ren met een Japanse vader en een Indische 
moeder. Het bestaan van deze kinderen  
– inmiddels allemaal boven de 60 jaar –  
is lang een taboe geweest, ook in Azië. 
Ze publiceerde hierover een artikel in de 
bundel ‘Forgotten Captives in Japanese-
Occupied Asia’, die in 2007 verscheen.
Of ze graag bij het NIOD werkt? Ja, want  
ze kan hier aan de slag met haar weten-
schappelijk onderzoek, waarbij het haar 
vooral gaat om de invloed van oorlog  
(in het algemeen) op sekseverhoudingen. 
Het NIOD biedt een stimulerende omge-
ving met veel vrijheid en dat is belangrijk 
voor een wetenschapster.  

woning en geen werk. Zowel de moraal als 
de moraliteit veranderden in die naoorlogse 
periode. Er waren veel buitenechtelijke 
relaties en veel kinderen van 17, 18 jaar 
waren gewend aan hun vrijheid en gingen 
zelfstandig hun weg. In die roerige periode 
na de capitulatie in augustus 1945 werd het 
Indonesische nationalisme steeds sterker 
en veel Europeanen gingen terug naar 
Nederland, zeker na de soevereiniteits-
overdracht in 1949.

De Europeanen die in Indonesië bleven, 
behoorden nog steeds tot de elite, al 
veranderde de koloniale gemeenschap 
meer in een van expats. In 1958 kwam er 
met de gedwongen uitzetting van bijna alle 
Nederlanders een eind aan de Nederlandse 
aanwezigheid in Indonesië. 

Goudmijn
Voor haar boek citeert Eveline uit veel  
brieven en interviews. Ze vond zelfs een 
briefwisseling van zes weken uit 1945 tus-

Tekst: lamberthe de Jong

heeft Eveline onderzocht hoe deze huwe-
lijken in Nederlands-Indië opereerden.
De Europese vrouwen in de koloniale 
huwelijken voor de oorlog stonden aan het 
hoofd van een huishouding met bedienden 
en zorgden voor de sociale contacten, veelal 
met andere blanke of Indisch-Europese 
families. Vooral bij de ambtenaren en 
militairen waren de verhoudingen erg 
hiërarchisch en het gedrag van de echtge-
notes kwam op de conduitestaat van hun 
echtgenoot. Kwam een vrouw bijvoorbeeld 
net uit Europa, dan werd haar geadviseerd 
om een niet al te modieuze japon te dragen 
bij een verplicht bezoek aan de vrouw van 
de chef van haar man… 
De rolverdeling tussen mannen (buitens-
huis werkend) en vrouwen (huisvrouw) was 
nogal traditioneel, zoals gebruikelijk in die 
tijd. Dat veranderde met de Japanse bezet-
ting in 1942 waardoor de samenleving  
voor de Europeanen totaal veranderde. 
Echtparen werden uit hun huizen gehaald 
en gescheiden ondergebracht in mannen- 
en vrouwenkampen. De vrouwen (met 
kinderen) hielden wel hun zorgtaak maar 
werden zelfstandiger. De mannen verloren 
echter hun status en machtspositie en 
moesten voor zichzelf zorgen. 

De gedwongen scheiding van een aantal 
jaren zorgde voor grote problemen binnen 
veel huwelijken en niet alle vrouwen wilden 
hun verworven zelfstandigheid nadien 
weer afstaan. Meestal was er ook geen 
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Gedwongen scheiding 

zorgde voor grote 

problemen binnen veel 

huwelijken

In het proefschrift wordt uitgebreid geciteerd uit de brieven, die het echtpaar Marius en Lieneke ten Kate aan elkaar schreven  
in 1945. Hierbij een fragment van de brief die Marius op 4 oktober 1945 schreef. 

koloniale huwelijken 
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Vrouw  Kunst

museumregistratie, waar over die kwaliteit  
wordt nagedacht. Daarom was ze met groot  
plezier trainer in Matra-projecten (voor pro-
fessionalisering van het management binnen 
musea in kandidaat EU-landen) in Slovenië, 
Rusland en Polen. Haar ogen gaan glanzen 
als ze vertelt hoe ze daar mensen “een knop 
om zag zetten” (zoals zij het omschrijft):  ze 
gingen denken in termen van mogelijkheden, 
ontwikkelden zich naar een democratische, 
westerse manieren van werken. 

Wat Heleen Buijs (lid van de VVAO) ook doet, 
ze wil haar brede ervaring op een zinnige 
manier inzetten. Die ervaring heeft haar 
geleerd dat ze niets kan beginnen zonder 
de samenwerking in een team waaraan ze 
veel plezier beleeft. En ook het spiegelen 
aan anderen in gesprekken en in haar werk 
vindt zij belangrijk. Ze wil blijven zoeken en 
ontdekken.  
Dat is ook haar advies aan andere vrouwen.  
Durf grenzen te overschrijden die door op-
voeding en samenleving worden opgelegd 
en vraag je af “Hoezo kan ik dat niet…?” 


tekst: Ine van Emmerik

Heleen Buijs beheert een collectie van 400.000 
munten, biljetten en gesneden stenen, een  
samenvoeging van objecten van de voor-
malige Rijksmunt, van de Nederlandse 
Bank en van het Rijkspenningenkabinet. 
“Het is een grote, brede collectie, waar je 
veel mee kunt doen”, zegt ze en geeft een 
voorbeeld. Ze vraagt een van haar mede-
werkers om met het kleinste en lelijkste 
object uit de collectie te komen. Als er 
maar een verhaal om heen te vertellen is… 

Er wordt een onooglijk muntje uit 1405 
voor haar neus gelegd, dat geslagen is in 
Ammerzoden. De enige indicatie tot nu toe 
dat die plaats in die tijd al muntrecht had. 
Er staat een wapen op van de zoon van de 
graaf van Ammerzoden. Een bastaardzoon, 
dat zie je aan de streep die door het wapen 
staat. Onze uitdrukking ‘er loopt een 
streepje doorheen’ is daarvan afkomstig. 
Heleen Buijs wil de collectie van het 
Geldmuseum op verschillende manieren 
zichtbaar maken voor het publiek. Daar-
naast krijgt financiële educatie in brede zin 
de aandacht, aan de hand van thema’s als 
microfinanciering of als de kredietcrisis. 

Historische lijnen
De voorgaande jaren, vanaf 2003, heeft ze 
de kar getrokken om het Nationaal Gevan-

genismuseum in Veenhuizen op de kaart te 
zetten. In die functie kwamen haar studies 
rechten (vrije afstudeerrichting criminologie) 
in Utrecht en kunstgeschiedenis in Leiden 
op een natuurlijke manier samen. Gevoed 
door de grote maatschappelijke betrokken-
heid die in haar hele verhaal doorklinkt.
 “Ik wil historische lijnen doortrekken”, 
zegt ze. “Er is een relatie tussen vroeger en 
nu. Je kunt je eigen positie niet bepalen als 
je je positie in de geschiedenis niet kent.” 
Toen jaren geleden het idee werd geopperd 
om dieven die herhaald werden opgepakt 
in Hoog Catharijne maar in een kooi mid-
den in het centrum op te sluiten, dacht ze 
meteen: “een moderne vorm van de aloude 
schandpaal!” 

Heleen: “We hebben musea hard nodig  
in deze tijd, als tegenhanger in een maat-
schappij waar we steeds harder rennen.  
Het is goed om even stil te staan en te 
reflecteren op historische lijnen. En een 
museum stelt je in de gelegenheid om  
authentieke objecten te zien, dat heeft 
toch een bijzondere lading.”

Daarom draagt ze ook zo graag bij aan  
verbetering van de kwaliteit van musea. 
Niet alleen in haar eigen museum, maar 
ook in een adviescommissie voor de  

Durf je grenzen  
te overschrijden

websites: www.geldmuseum.nl en 

www.museumvereniging.nl 

Geld, het gaat dagelijks door onze handen en onze 

hoofden. Veelal zonder er bij stil te staan dat munten en 

biljetten dragers zijn van verhalen. Heleen Buijs (1954), 

sinds januari 2009 directeur van het Geldmuseum in 

Utrecht, is zich daarvan zeer bewust.

In gesprek met Heleen Buijs, 
directeur van het Geldmuseum
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Haar winkel straalt rust uit. Dat betekent 
dat mensen er graag komen en ook terug-
komen. 
Haar klanten komen overal vandaan, veel 
uit de omgeving van Utrecht maar ook uit 
Schagen bijvoorbeeld. Sommigen komen 
met een verzoek voor iets speciaals, ande-
ren omdat ze een aanleiding hebben om 
iets te kopen. Haast altijd is de aanleiding 
een jubileum, verjaardag of een speciale 
gelegenheid. Sieraden hebben daardoor 
steeds een emotionele en persoonlijke 
lading, die de relatie klant – ontwerper 
speciale kleur geven.
Sieraden hebben altijd een verhaal.  

Op de vraag aan welk ontwerp zij een  
speciale herinnering heeft, komt een  
verhaal dat dit illustreert.
Toen de schoonmoeder van haar zuster  
75 werd, werd zij gevraagd een sieraad  
voor deze schoonmoeder te ontwerpen. 
Dat werd een broche in de vorm van een 
schilderijlijstje, met daarbinnen breisel, 
twee gouden breipennen met diamant. 
Toen deze schoonmoeder overleed, 
vermoedde iedereen dat deze broche met 
haar mee was gegaan. Toen echter ook de 
schoonvader was overleden, ontdekte haar 
zus dat die broche er toch nog was, zwart 
geworden maar toch.... 
Het sieraad bleef bewaard voor de familie 
en daarmee ook de herinnering aan de 
draagster ervan.

Heleen grossiert in dit soort verhalen. 
Zij ziet daarin echter ook een rode draad 
met haar persoonlijke leven. Dank zij de 
edelsmederij, het persoonlijke van sieraden 
en het contact met klanten heeft zij voor 
zichzelf een balans gevonden waardoor zij  
graag alle dagen van de week werkt en 
iedere dag weer opnieuw zin heeft in  
het werk.
Want, zoals zij zelf zegt, rijk word je er niet 
van als het gaat om geld. Wel als het gaat 
om de menselijke contacten. 

werk’ zoals sieraden (in vakjargon de 
goudsmidopleiding), en een jaar aan de 
opleiding zilversmid. Daarbij moet je den-
ken aan het ontwerpen en maken van grote 
objecten als kandelaars of schalen.  
Dat laatste is zwaar werk, te vergelijken 
met het werk van een beeldhouwer of  
pottenbakker. Maar zeer leerzaam!  
En vervolgens één jaar stage.

Na haar studie begon zij met een vriendin 
een winkel in Utrecht, in de Wittevrouwen-
straat. Toen de samenwerking met die 
vriendin stokte, zocht zij een andere  
locatie. Dat werd Bilthoven. Dat is de winkel 
die zij nog steeds heeft, een gunstige locatie 
vlak bij het station van Bilthoven. Al met al 
heeft zij bijna 22 jaar een eigen winkel!

In die winkel gebeurt het: het creatieve 
proces en de omgang met klanten.  
In haar werkplaats is zij steeds bezig  
met het maken van sieraden, zij laat  
zich daarbij inspireren door het materiaal. 
Het creatieve proces is voor haar ‘gewoon 
beginnen’, materiaal om je heen en kijken 
wat het wordt. Bij opdrachten, zoals  
bijvoorbeeld het VVAO-speldje, maakt  
ze wel tekeningen, maar haar ‘vrije werk’ 
komt al werkend tot stand.

“Als kind was ik altijd al aan het  
prutsen met kraaltjes, oorbelletjes dat 
soort werk.”
Heleen Hoogenboom is de ontwerpster van 
het speldje dat vanaf het VVAO-lustrum 
2001 aan leden van verdienste wordt 
uitgereikt. Het speldje is een spel van de 
letters VVAO. Het spannende erin voor haar 
was die letters samen te ‘smeden’ tot een 
vorm waarin die letters te herkennen zijn, 
maar waar zij tegelijkertijd met elkaar een 
elegant sieraad vormen. En dat het een ele-
gant sieraad is kunnen Corinne de Beaufort 
en Marijke Dorhout Mees bevestigen....

De keuze voor edelsmid was voor Heleen 
het resultaat van een beroepskeuzetest.  
De Havo bleek te theoretisch te zijn, zij 
prutste liever met haar handen met bij-
voorbeeld kraaltjes en oorbelletjes.
De opleiding voor edelsmid was precies die 
combinatie die bij haar paste: technisch en 
creatief tegelijk. 
Zij verhuisde hiervoor naar Schoonhoven, 
vond dank zij haar vader een kamer in een 
niet meer in gebruik zijnd klooster. In dat 
klooster bewoonde zij een van de vele cel-
letjes die leeg stonden.
De opleiding zelf duurde vijf jaar. Daarvan 
werden drie jaar besteed aan het ‘kleine 

tekst: Marijke Vos-Maan

Heleen Hoogenboom: edelsmid
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een sieraad met een "bijzonder verhaal"



De VVAO is een van de oudste en prominentste vrouwenverenigingen in Nederland.  
Ze is opgericht in 1918, heeft rond 4.200 leden en 32 afdelingen. De vereniging is een netwerk van 
hoger opgeleide vrouwen. Zij zet zich in voor de positieverbetering van deze vrouwen en werkt 
aan hun empowerment. 
De afdelingen organiseren activiteiten om de band tussen de leden te versterken. Op landelijk 
niveau worden studiedagen, workshops, trainingen en themadagen georganiseerd. Twee keer per 
jaar verschijnt een magazine over een voor vrouwen belangrijk thema.

De VVAO is lid van de International Federation of University Women (IFUW); zij participeert ook 
actief in de activiteiten van de University Women of Europe (UWE).

Iedere vrouw die een studie heeft afgerond aan een universiteit of hogeschool kan lid  
worden van de VVAO. Informatie: www.vvao.nl


