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De vrouw op het Platteland. 

 

Eerbiedwaardige slotvoogd, heren assessoren, dames en heren, ofwel, volk van Coevern, of 

woar as ij ok moar vot meugt kommen. Het dut mij deugd dat ik as Boerin en as vrouw van en 

op en oet het Platteland van Drenthe een enkel woord tot jö mag zeggen. 

I speak English a little but I Speak Dutch very well and I speak Drents more better. Vandoar 

dat ik met uw assesor en mien vriend Huub Minderhoud, tot het idee bin kommen dat ik  mien 

bijdrage an dizze zitting in het Drents zal presenteren. En as zuk het feit veurdeut, dat er 

under jö bint die sommige woorden niet verstoat, dan bin ik nao ofloop geern bereid doaover 

tekst en oetleg te geven. 

 

DE VROUW OP HET PLATTELAND 

Ik zul kunnen volstaon, met mij hier breitoet te etaleren en te zeggen tot dit eerbiedwaordige 

gezelschap “hier hej der iene, een vrouw van het platteland, kiek mar ies goed toe “. 

Mar dan loop ik de kans daj almaol even an mij wilt ruuk’n of het wal echt landelijk is en ik 

wiet ok, dat ik te weinig blozend meer bin, um bijvoorbeeld de slotvoogd nog te kunnen 

bekoren en met minder nim ik gien genuug’n  ….. vandaor dat ik dit dus niet doe ! 

Nee ik stel gewoon de vraoge….. Wel en wat is die vrouw van het Platteland? 

- hoe is ze worden wat ze is ? 

- wat bint de invloeden west waordeur ze is zoas ze is ?” 

- wat veur weerstanden is ze tegenkommen in heur ontwikkeling? 

- wat waar’n en bint heur veerdigheden, heur kwaliteiten ? 

- wat heur tekörtkommingen en waordeur wordt ze remt in heur doen en laoten. 

- waordeur kan zie stimuleert worden 

- en wat hef ze nog te willen en te wensen. 

Um dat an de weet te kommen moet wij even terugge in de tied. Ik heb mij ofvraogt wat de 

vrouwen oet mien umgeving, toen ik nog een klein wichien was veur invloed had hebt op 

mien opvoeding en dus ok op mien latere leven. Wat veur leerpunten ik daor as kind van 

metneum’n heb. In de eerste plaos was daor mien mamme die ik zag as een hardwarkende 

vrouw, overal in en deur op de boerderij an de Oosteerhesselerbrugge een boerderij annex 

café. Zie was nooit vot altied an’wark zie zung der vaak bij waoraj oet leer’n kunt dat warken 

niet vervelend huuf te wezen! Zie kun lustern naor je verhalen, veegde met heur grote schoet 

je traonen of aj verdrietig waren en gaf je een flierus an de oor’n aj Frits tegen de veearts 

zeed’n of aj bij het gezamelijke doschern en de maoltied er nao de opmarking mukk’n dat 

Jans de botter zo dik op de stoet dee! Wat angaf dat wij niet zo dik muggen smeren mar dat ij 

dat niet kunnen zeggen waor alleman bijzat. Mien mamme was een  vrouw met veul 

mensenkennis zie kun bedoelingen achter ’t ien of ’t aander altied glashelder analiseren, zo 

huufden wij nooit met smoesies an te kommen want dat haar ze direct deur. 

Leerpunt laot smoesies mar achterwege en kom der recht veur oet ….. daor bereik ij meer 

met! 

Dan was daor opoe…….ja ij heurt het goed gien ootien… want opoe kwam van oorsprong 

van Zwartsluus en daor hebt ze weer een aander dialect dan hier in  Zuid-Oost Drenthe. Opoe 

druug ok gien undermus mar een kneepies musse. Ie zat altied in de zaal van het café bij de 

grote salemander kachel en vertelde heur verhalen. Over vrôgger toen zij nog een jonk 

maachien was en as kindermeisien diende bij Dr. Abraham Kuyper, in Amsterdam. Moei 

naogaon toen in die dagen hielmaol in Amsterdam zo rond 1870 tot an 1880 een vrouw van ’t 

Platteland. 

Invloeden daorvan waar’n markbaar in oez’gezin. Verder waar’n er nog twie ongetrouwde 

zusters van mien vader die saam’n het café runden. Zie waar’n zelfstandig underneemsters 

gungen heur iegen gang. Tegenwoordig gef men daor hoog van op, mar dat was toen hiel 

gewoon. Ij muzz’n toch an de kost komm’n oetkeerings waar’n der niet het was gewoon 

anpakken en anders muzz’n ij op een holtien bieten. As ij op een holtien bieten. As ij wollen 

kuj hieroet leren daj niet persé een man neudig hadden um an de kost te kommen. Want al 

kwamen der plentie kerels in dat café zie keuzen der veur um heur iegen bonen te 

doppen…twie vrouwen van het platteland. De schippersvrouwen hebt ok altied groete indruk 



op mij maakt as kind zag ik grote verschillen d’iene schippersvrouw haar een grote roef met 

een stuurhut der op en de aander mus zuk redden in een hiel klein veuronder. Die van dat 

kleine veuronder leup vaak de hiele dag in het zeel veur hat schip en de aander’n deden dat 

met een peerd en een scheepsjager. Buurvrouw  Wessels was daor nauw bij betrökken want 

zie was namelijk brugwachter, zie was weduwe en woonde met heur ongetrouwde dochter in 

het aole tolhoes. De dochter was neijster en de aole vrouw dreijde de brugge met de haand. 

Zie was altied bezig met zwaore ijzeren plaat’n um die brugge in balans te kriegen anders 

dreijde dat ding te zwaor. ’s Morgens vrog en ’s avonds laat meug’n de schipper niet meer 

varen, as ze dat toch wollen dan muzzen ze tol betalen. Aole vrouw wessels haar daor veur 

een aole klomp an een stok die stak ze dan de schipper of zien vrouw toe en wee degene die 

het waogde um der gien stuver in te doen…dan vullen der harde woorden dan zul ze zuk 

beklaogen bij de knaolmaatschappij nee…. Zie leut zuk niet ver…. Now ja vul zulf mar 

wieder in en dan mus de dochter op de fiets der achteran um bij de volgende brugge de stuver 

in ontvangst te nimmen. Een vrouw van het platteland die niet met zuk luut sollen. 

De juffrouw van de meester die heurt ok nog in dizze rij, zie gaf zundagschoelles en kun mooi 

vertellen en wij leerden bij heur ök zukke mooie liedties dat wij ter graag veur over hadden 

um ok zundags nog ies weer naor  Wachtum te lopen of te fietsen. Zie was ontzettend goed… 

wat mien mamme wal ies de verzuchting dee slaken äj zo goed bint dan deug ij veur je zulf 

niet”, mar dat begraap ik toen nog niet. Al dizze vrouwen bint as een kleurig lint an mij 

veurbij gaon en nog wal veul meer mar dat voert te ver as ik die almaol gao nuum’n. 

Al dizze vrouwen die opgruit waren volgens een bepaold patroon volgens de weerden en 

normen van hun umgeving. Gedachtig het spreekwoord “de vrouw en de poes die heurt in 

hoes”waren ze ok bijnao altied in hoes ’s harfs gungen ze met de manluu naor leste bieste 

maondag ( ok wal olle wievenmarkt nuumt) en as ze nog wat jong waar’n hen’t Gaanzemarkt. 

’s Winters een keer naor de comedie “Wederkerig Hulpbetoon”. Of een aovend van ’t Nut en 

dan was ’t wal zowat bekeek’n. Tied en gelegenheid um zuk te ontwikkelen was er niet. De 

jongs die gungen ’s aovends naor de landbouwcursus um te leren hoe ze met kuustmest an de 

gang muzzen, zo vertelde mij aole vrouw Tijink oet Erm zulf 97 jaor toen ik heur een 

interview ofnam. Mar de wichter die leerden alles van heur moe, slacht verwarken, stoet 

bakken, neijen en verstellen, koken, wassen en strieken, spinnen en breien en gao zo mar deur 

want zie waren vaak zulfveurziend der wuur niet veul kocht want der was weinig geld under 

de mensen, vaak wuur der ok ruild: spullen van oet het bedrief zoas botter en eier veur 

kleraosie of kruudenniers waren. 

Mar zo umsteerks 1920 kwam der verandering. Het platteland kun niet meer metkommen met 

de ontwikkelingen en het landbouwhoesholtundeerwies kwam op gang. Het waren veural de 

boerenwichter die daor hen gungen de arbeiderskinder en die van de keuterboeren die muzzen 

direct as ze van schoel of waren oet dienen. Umdat er vaak  zukke grote gezinnen waren dat 

er veur elk bijkans gien brood op de plank was. As gevolg van het 

landbouwhoesholtunderwies wuur in 1930 de bond van Boerinnen en aandere 

plattelandsvrouwen opricht. Het was een Drentse vrouw uit Nij-Bunen, alweer een vrouw van 

’t Platteland dus, die naor Canada reisde um te kieken hoe ze daor de Country Woman van de 

grond kreeg’n hadden. 

Dizze boerrinne bond, zoas ze op het platteland nuumt wuur, hef een belangrieke bijdrage 

levert an de ontwikkeling van het platteland. Dat was ok de doelstelling het platteland oet 

heur isolement halen. Veurlichting op het terrein van voeding, hygiëne,wonen, wassen en 

umgaon met electrische apperaten en gao zo mar deur. Ok wuur’n der veul cursussen hollen, 

almaol praktiek gericht want as’t niet broekbaar was in de hoesholding dan was het ja zunde 

van de tied en van ’t geld. Dit was dus de Algemiene Bond waor ik het over heb, later bint ok 

de Christelijke en Katholieke Vrouwenbonden opricht  die haarn die eerst nog even de kat oet 

de boom keken. 

In eerste instantie bestunnen de besturen van dizze vrouwenorganisaties vaak oet vrouwen 

van de notabelen oet het dörp. De vrouw van de meester, de dokter, de domineesvrouw of de 

vrouw van de botterdirecteur plus ien of twie  vrouwen van grotere boeren muuk’n vaak de 

dienst oet. Wat wal ies remmend kun warken op de wat minder gesitueerde vrouwen umdat ze 

dachten dat ze daor niet bij heurden. Want in die dagen was er nog veul standsverschil. Toen 



de oorlog oetbreuk is de boerinnebond stopt  umdat ze niet naor de piepen van de bezetter 

dansen wollen. Het hiele archief deuk onder. Nao de oorlog bint die vrouwen van het 

Platteland met een jeep van de bevrijders het hiele land deur reist van Friesland tot an Zeeland 

um de zaak weer an de gang te kriegen en dat lukte wonderwel, de bonden van 

Plattlandsvrouwen gungen een buiende periode tegemoet. Waorum vertel ik je dit almaol? 

Umdat ik van miening bin dat dizze ontwikkeling grote invloed hef op de huudige generatie 

vrouwen van het platteland. 

In het begun hebt die vrouwenorganisaties de anzet geven tot de komst van consultatiebureaus 

en kleuterschoelen. Later waar’n ze betrökken bij streekverbetering en ruilverkaveling, de 

ontsluuting van het Platteland, betere wegen, beter vervoer en mechanisatie alum op het 

Platteland. En toen dat almaol regeld was kwam de vrouw zulf in ’t zicht. Gaondeweg wuur 

zie waardeert as metwarker in ’t bedrief zie dee de boekholding, gung met hen boetenwark, 

was chaffeuze veur de kinder en de ollen dee de hoesholding het arf en de gruuntetuun. Het 

gezinsbedrief kwam hoog in aanzien met name minister Braks, die’w naor het zuk lat anzien 

niet kwiet kunt raken, stak de boerinnen regelmaotig een veer in ’t gat. 

Mar die boerinnen (die de naam van heur Bond inmiddels veraandert hadden in Nederlande 

Bond van Platteladsvrouwen umdat er ök wat aander volk op ’t plattelaand was kommen 

wonen) die kreeg’n van dat gepoch langezamerhand de boek vol …….. nou ja niet echt 

natuurlijk… mar as ze jö de hemel inpriest met woorden en zie doet er gieb fanciële of 

belastingtechnische invulling bij, dan koop ij daor niks veur. De vrouwen kwamen in ’t 

geweer! Zo zelfs dat de doelstelling van heur oragnisatie bijstelt mus worden. Was het 

veurheen zo dat het platteland de mieste aandacht kreeg, now vuur vorming en ontwikkeling 

van de vrouwen de eerste prioriteit. Standpuntbepaoling en belagenbeartiging daor is in de 

tachtiger jaoren behoefte an. De Bonden wollen ok maatschappelijke betrökkenheid van 

vrouwen stimuleren en daor is wat anders veur neudig as een cursus breien of haken. 

Zulf was ik provinciaal veurzitter van de Nederlandse Bond en vandaoroet belandde ik as 

eerste vrouw in Drenthe in het hoofdbestuur van het D.L.G. En de veurzitter te pas en te 

onpas mar roepen het Drents Landbouwgenootschap is al zo geëmancipeerd wij hebt ook al 

een vrouw in oes midden. Dat argerde mij stierlijk um dat ik zulf vun dat ik daor zat vanoet 

mien betrökkenheid bij de agrarische sector en um te proberen aandacht te vraogen veur de 

problemen van de agrarische vrouwen. Toen ik hum daor op ansprak gaf en volmondig toe, 

dat niet zo te bedoelen mar er was nogal wat weerstand in de mannen gelederen, vandaor. 

Er mus dus een mentaliteitsverandering plaosvinden en daor moet wij nog steed hard an 

warken. Want kiek mar ies bij de coöperaties en de banken, het zit er vol met mannen en de 

goeien niet te nao gespreuken mar der bint er nog al wat bij, die de mond nooit lös doet. 

Misschien is het ’t overwegen weerd daor ies een fikse plattelandsvrouw neer te planten want 

die zit goed in de financiën van heur eigen bedrief. Die hef al eeuwen de sleutel van ‘t …….. 

’t Valt op dat in de kerken de vrouw steeds meer vast voet krig, mar dat is dan ook 

vrijwilligerswerk. 

De Bonden van plattelandsvrouwen herbt er de leste jaoren hard an trökken, allien al bij de 

Nederlandse Bond hebt wij in Drenthe zo’n 1600 kadervrouwen op een totaal van 12-13.000 

ledden, almaol vrijwilligers die, die hiele organisatie in stand holt. 

10 jaor lang bin ik zulf de provincie deurtrökken met de cursus spreekvaardigheid. Want as 

vrouwen naor boeten treedt dan wilt ze dat ok goed doen. De plattelandsvrouw stelt in dizze 

tied hoge eisen an zuk zulf. Een rem um maatschappelijk met te denken en te beslissen is nog 

vaak dat ze veural gien fouten wil maken. En vaak denkt dat een aander het veul beter kan. 

Umschakel’n van dialekt in Algemeen Beschaafd Nederlands ervaort zie ok vaak as een 

negatief punt. De gedachte is dat het Drents ofbreuk dut. 

Vandaor dat ze drök doende bint um met de kinder Nederlands te praoten. Dat vin ik 

persoonlijk slim jammer, laot wij toch trots weez’n op de taol van oeze veurolders. Die bint er 

ja overal met kommen waor ze weez’n wollen. ’t Is goed dat oeze Drentse schrievers heur der 

zo drök veur maakt. Ja, dat mag ik toch wal even zeggen, per slot valt dizze gebeurtenis 

samen met de Drentse Boeken tiendagse. 

Wat is er nog te wensen ? Dat de vrouw van het Platteland lat zien en heuren wat ze weerd is 

in de maatschappij. 



Dat zij bij het bestuurlijke en ok bij het agogische wark mar veul understeuning mag 

kriegenvan de vrijwillege kaderschoel die vrouwenorganisaties met mekaar hebt opricht. 

Dat het centrum veur ingebouwde vorming landelijk………… Utrecht met as deelnemers alle 

Platteladsvrouwenorganisaties de ereniging van hoesvrouwen, het Nut en het Nivon ok in 

dizze neije regeerperiode het gewenste subsidiebedrag mag kriegen (mar daor zurgt de 

volgende preekster vast wal veur). 

Verder hoop ik dat de neije cursus die wij in de Nderlandse Bond van Plattelandsvrouwen an 

’t opzetten bint in een grote belangstelling mag verheugen. 

Dizze cursus is het gevolg van het thema van het 60 jaorig bestaon van de Bond van 

Plattelandsvrouwen dat thema is “De vrouwenhand in het platteland”daor zul ij volgend jaor 

meer van heuren. 

De cursus “het meeleven, meedenken en meebeslissen in je eigen stad, dörp of streek”is een 

stap wieder as wij altied went waren. 

Veulal blief wij as vrouwen hangen op het casateren van… zeg mar de mopper periode… mar 

dizze neije cursus zal an zetten tot  handel’n. Ik spreek de hoop oet dat de vrouw van het 

platteland in de jaren ’90 méér as tot now toe heur nek zal oetsteken in de maatschappij en 

zulk niet van de wieze lat brengen deur kritiek of negatief gepraot. Laot ze de 

verantwoordelijkheid nimmen, in het besef, dat aj veur je igen daoden verantwoordelijkheid 

draagt en je leven inricht zoas je dat zulf wil en goeddunkt, dat dat een beheurlijke dosis 

iegenweerde gef.. 

En dat wens ik ze toe al die vrouwen van het platteland zulf vertrouwen en een goed gevuul 

van iegenweerde opdat de “Vrouwenhand in het Platteland”nog anmarkeluk verstarkt mag 

worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Annie Boesjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meeleven……..meebeslissen in ……..je eigen dorp, stad of streek! 

 

Dat is de titel van de nieuwe Bondscursus waaraan momenteel hard wordt gewerkt. 

De cursus heeft tot doel vrouwen te activeren mee te doen aan maatschappelijke processen, 

zulks vanuit de betrokkenheid bij de eigen woon-werk situatie. 

 

 

De cursus vloeit voort uit de doelstelling van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen 

en sluit aan bij het jubileum thema “De vrouwenhand in het Platteland”. 

Door de jaren heen hebben vrouwen veel invloed gehad. Die invloed richtte zich in het 

verleden naar binnen naar gezin en bedrijf. Daarna is een periode gekomen waarin vrouwen 

zich zijn gaan oriënteren, hoe zit de maatschappij in elkaar, wat is het verschil tussen politiek 

en partijpolitiek, wat gebeurt er in een medezeggenschapsraad, wat is precies een 

ondernemingsraad enzovoort enzovoort. 

En als je dat dan allemaal weet, wat dan? Dan wordt het stil in de Bond. Want voor diegene 

onder ons die dan nog een stapje verder wil, die mee wil beslissen, verantwoordelijkheid voor 

maatschappelijke zaken wil dragen, daar is tot op heden geen aanbod voor. 

Daar gaan we nu wat aan doen! 

In september van dit jaar kwamen +15 vrouwen uit het hele land bijeen om de cursus  

“meeleven en meebeslissen ”vorm en inhoud te geven nadat in een eerder stadium daarvoor al 

een voorstel was gemaakt. 

Wat zal de inhoud van de cursus zijn?  

In grote lijnen komt het er op neer dat de cursus een aanzet zal zijn naar handelen. 

Het vergroten van maatschappelijke betrokkenheid, van vrouwen. 

* mede verantwoordelijk zijn voor de samenleving 

* zich zelf actief opstellen: meevoelen, meedoen, meedenken, meepraten en kritiek ontvangen 

van tegenstanders/andersdenkenden. 

* in bijvoorbeeld ouderraden, schoolbesturen, organisaties voor dorpsbelangen, politieke 

partijen, educatieve beraden, sportraden, afdelingsbesturen van de Bond, standsorganisaties 

enzovoort enzovoort. 

 

In de cursus zal een thema behandeld worden wat veel vrouwen aanspreekt, dat hoeft niet 

perse een politiek thema te zijn, het kan ook een woningstichting, vakbond of iets dergelijks 

zijn. 

In de cursus zal aandacht zijn voor zelf oefenen met beïnvloeding van besluitvorming 

bijvoorbeeld een brief schrijven naar bevoegde instanties, gebruik maken van spreekrecht 

enzovoort. 

Kortom de wegen leren bewandelen waarlangs de besluitvorming plaatsvindt en daarna tot 

handelen overgaan. 

Als alles meezit en het financieel rond te breien is dan zal er in het voorjaar van 1990 hier en 

daar in den lande een proefcursus worden gegeven. 

De gegevens die daar uit voortkomen, zullen mee verwerkt worden in de uiteindelijke 

cursusopzet. Aan de enthousiaste vrouwen op de Born zal het niet liggen. 

Ik ben ervan overtuigd dat deze cursus de vrouwenhand in het Platteland behoorlijk zal 

versterken. 

 

A. Boesjes 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lezing K. Eissies-Timmerman, gehouden in Coevorden tijdens uitreiking Picardt prent. 

 

 

Vrouw in Drenthe, Nederland, Europa. 

 

 

Mij is gevraagd een bijdrage te willen leveren aan deze bijeenkomst, met als thema “Vrouw 

in Drenthe, Nederland, Europa” 

Er zijn verschillende invalshoeken om dit onderwerp aan de orde te stellen. 

Gezien de toegemeten tijd vraagt dit brede thema om een prioriteitstelling. 

Vanuit de functie die ik een aantal jaren heb vervuld als lid van de Emancipatie Raad zal het 

begrijpelijk zijn dat deze bijdrage vanuit de emancipatoire bril is bekeken en opgezet. 

Twintig jaar geleden zou het ondenkbaar en onmogelijk zijn geweest om over de positie van 

vrouwen in Drenthe, Nederland of Europa te praten, laat staan dat dit aan een vrouw gevraagd 

zou worden. 

Geschiedschrijving over gewone vrouwen in Drenthe, Nederland en Europa bestond 

nauwelijks, en het was ook niet aan vrouwen voorbehouden de eigen positie in kaart te 

brengen en daar een toekomstvisie aan te verbinden. 

Vrouwen kwamen niet of nauwelijks voor op maatschappelijke en politieke posten. 

Bewust geworden door het emancipatie proces, willen de vrouwen van nu hun aandeel in de 

geschiedenis aangetoond zien. 

 

Zij leveren daar zelf een grote bijdrage aan, vanuit een eigen gekozen perspectief. 

Vrouwengeschiedenis staat de laatste jaren sterk in de belangstelling. 

En we zijn inmiddels zo ver gevorderd dat in 1990  vrouwengeschiedenis voor het eerst 

examenonderwerp wordt voor het middelbaar onderwijs. 

Docenten geschiedenis kunnen zo langzamerhand putten uit een grote hoeveelheid historisch 

materiaal. 

 

Alleen al de laatste weken zijn er twee boeken verschenen: 

“Vrouwen van het land, anderhalve eeuw plattelandsvrouwen in Nederland”, een zesde deel 

in de reeks “een tipje van de sluier” van de Vereniging Landelijk Overleg 

Vrouwengeschiedenis , evenals de map “Vrouwluu!”, geschiedenis van vrouwen in Drenthe. 

Deze is tot stand gebracht door het Drents Vrouwenburo, Telewinkel en de Sub Faculteit 

Hedendaagse geschiedenis van de Rijks Universiteit te Groningen. 

Voor de Drentse situatie is het van te bezien welke terreinen er nog braak liggen, en dan denk 

ik met name aan de geschiedenis van vrouwen dicht bij huis, aan de vrouw in Drenthe, te 

meer omdat vrouwen een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van het 

Drentse land. 

Van de Drentse vrouw is volgens mij geen sprake. 

Vrouwen leefden op het platteland, op het veen in de iets grotere kernen. 

Er was een verschil in welstand, opleiding en inzicht. 

Om inzicht te krijgen in het veranderd denken over huwelijk, moederschap, economische 

zelfstandigheid en dergelijke is het nodig kennis te hebben van het wonen, werken, zorgen, 

ontspannen van vrouwen in het recente verleden. 

En dit geldt ook voor de positie van vrouwen in Drenthe. 

Temeer nu vrouwengeschiedenis examenonderwerp wordt in het middelbaar onderwijs dienen 

de witte vlekken in de  vrouwengeschiedenis van Drenthe onderzocht en opgevuld te worden. 

Drenthe mag en kan daar niet in achterblijven. 

Het kan ook de beeldvorming die ontstaan zou kunnen zijn door oude gezegdes, spreuken en 

spreekwoorden iets bijstellen. 

Wanneer we ons daar in verdiepen komen we tot de ontdekking dat vrouwen niet altijd even 

vriendelijk en beminnelijk behandeld worden. 

U kent ze ongetwijfeld, maar ik wil er toch een paar noemen: 



 

   Vrouwluu en moes, 

   Heurt in hoes, 

   Kerels en kat, 

   Heurt bee ’t pad. 

 

Älles mit maot”, zeer de snieder, en hie sluug zien vrouw mit de ellestok”. 

 

   Een old wief en een olde koe, 

   Bint nuttig tot an ’t ende toe. 

 

In dit huus geet gehiel verdreeid, 

As het haantie zweg en ’t hennegien kreeit. 

 

Of dizze: 

 

   Krimpende winden en Ruinerwoldse vrouwen, 

   Bint niet te vertrouwen. 

 

We weten dat dergelijke spreuken en gezegdes, ook wel diggels genoemd, meestal in een 

ontspannen situatie ten berde gebracht werden, maar toch …………….. 

Zoals ik al zei was het vrouwen niet echt gegund om over de positie van vrouwen te praten. 

Wel nodigden in die tijd de vrouwen de mannen uit lezingen te houden op jaarvergaderingen 

en toogdagen. 

Een voorbeeld daarvan is een zomerconferentie op 21 augustus 1926 van 1400 Drentse leden 

van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen in Rolde, waar Mr.J. Linthorst Homan een 

lezing hield over “de Drentsche vrouw “. 

De heer Linthorst Homan gaf een historisch overzicht, waarbij hij tevens aandacht besteedde 

aan de arbeidsdeling tussen mannen en vrouwen. 

Deze was volgens hem van grote invloed op het karakter van de vrouw. 

Het gaat denk ik niet te ver om te zeggen, al hoezeer Linthorst Homan vrouwen zeer hoog 

achtte, en hen tot veel in staat stelde, dat er uit de lezing iets te bespeuren valt van een 

algemeen geldend mannelijk denkbeeld  van vrouwen in die tijd. 

Linthorst Homan achtte vrouwen hoog. 

Hij vond ze verstandig, nuchter, praktisch, en achtte hen tot veel in staat. 

Daarom verwachtte hij van vrouwen dat ze een bijdrage zouden leveren aan de heropbouw 

van de mislukte mannenwereld. 

 

Ik citeer: “En bij alles het warme vrouwenhart, dat spreekt en dat helpt de mislukte 

mannenwereld te herbouwen in welgefundeerd taakbesef”[1.] 

 

Het gezin werd in toenemende mate beschouwd als een rustpunt. 

Om aan te geven hoe schoon Linthorst Homan dat verwoordde citeer ik opnieuw: 

 

‘Laat zij de dahlia en de stokroos in het eigen tuintje verzorgen, voordat zij zich tot het 

gemeenschaps bloembed wendt”[2.] 

 

Deze tijd ligt achter ons en het beeld wat ik hier te voren schetste, heeft sterk aan kracht 

ingeboet, alhoewel de in het verleden vastgelegde rolpatronen z’n sporen doortrekt naar de 

hedendaagse tijd. 

Ik heb mij laten vertellen dat de sociologie 63 definities kent van emancipatie. 

Een aantal daarvan spreken mij aan, en twee daarvan wil ik noemen, en lijken mij voor de tijd 

waarin wij leven bruikbaar en reëel. 

De eerste definitie die ik noem is de volgende: 



 De mogelijkheid van vrije keuze in de ruimste zin van het woord, keuzevrijheid 

 v.w.b. leren van een vak, het volgen van onderwijs, het meewerken op het bedrijf, het             

 zelfstandig willen zijn. 

 

Een tweede definitie van het woord emancipatie is: 

 Ruimte geven aan je zelf, maar ook aan die van anderen. 

 

Deze definitie spreekt mij aan omdat emancipatie snel in verband wordt gebracht met 

egoïsme, eigen ik en wat al niet meer. 

Terwijl deze definitie juist laat zien dat mensen verantwoordelijkheid dragen  voor zichzelf , 

en verantwoordelijkheid dragen voor anderen. 

Die verantwoordelijkheid kun je persoonlijk dragen, maar  ook en nog veel meer in functies 

die worden uitgeoefend op politiek en maatschappelijk niveau. 

 

Een bestuur van een provincie van een gemeente kan veel doen om de kansen en de keuzes 

voor mensen te beïnvloeden en te vergroten, zodat het leven van mensen meer een mengsel 

kan zijn van kansen en keuze. 

Gemeenten kunnen bijvoorbeeld middels beleidsmaatregelen voorwaarden scheppen, 

ontwikkelingen stimuleren en belemmeringen wegnemen. 

Deze woorden heb ik niet zelf bedacht, maar is een citaat uit de veelomvattende en brede 

emancipatienota van de gemeente Havelte. 

Middels deze nota wil de gemeente Havelte meewerken aan een mentaliteitsverandering ten 

aanzien van de emancipatie van vrouwen en ik citeer de gemeente Havelte waar zij zegt: 

 

“Doel van het emancipatie proces is een samenleving te bereiken waaraan mannen en 

vrouwen gelijkwaardig kunnen deelnemen en waarin ze gelijke rechten, plichten, kansen op 

ontplooiing hebben”. 

Met deze nota laat de gemeente Havelte weten dat ze zich verantwoordelijk voelt dit gehele 

proces, want emancipatie is, een proces van verandering en groei. 

Ik weet vanuit eigen ervaring, dat er voor wat betreft mentaliteitsverandering door mensen 

zelf, veel rond de keukentafel geregeld moet worden. 

Toch lijkt het mij onredelijk en onrechtvaardig wanneer het aan de mensen zelf en alleen 

wordt overgelaten, ook al weet ik dat die gedachte post heeft gevat bij verschillende mannen 

en vrouwen. 

Mijns inziens wordt dan voorbijgegaan aan het feit dat de structuur van onze samenleving 

jaren lang gebaseerd is geweest op een zeer vaststaand rollenpatroon. 

En laten we eerlijk zijn, dat is og niet weg te denken, niet bij ouderen, maar ook niet bij 

jongeren en kinderen. Ik weet niet of u wel eens kijkt naar het programma “Dinges”, 

dinsdagavond op de televisie. 

Hoofdrolspelers in dit programma zijn kinderen van de basisschool die een woord moeten 

omschrijven, zonder het woord zelf te noemen. Van een forum, bestaande uit bekende 

Nederlanders, wordt gevraagd het woord te raden. 

Het is verrassend aan de ene kant hoe creatief kinderen met woorden spelen, terwijl dit 

programma ook laat zien welk beeld kinderen hebben over bepaalde zaken zoals milieu, 

politiek, gezin, huwelijk en dergelijke. 

Onlangs moest door een jongetje van 10 jaar het woord “vergadering” uitgelegd worden. 

Het was ontluisterend wat hij zei, hij verwoorde het als volgt: 

Ër zitten allemaal meneren om de tafel die praten en praten, soms praten ze hard, soms praten 

ze zacht tegen elkaar, ze zitten daar om half vier, om half vijf en om half zes, en ze gaan daar 

ook eten.” 

 

De vrouw in Drenthe, Nederland, Europa. 

 

Pratend over dit onderwerp doen we ons te kort wanneer we niet even blijven stilstaan bij een 

belangrijke beroepsgroep. 



De land- en tuinbouw is een belangrijke sector in Drenthe, Nederland en Europa. 

De boerin is sinds jaar en dag een belangrijke spil in het geheel van de bedrijfsvoering. 

Het is zelfs zo dat de kracht van hert gezinsbedrijf zoals we die nu kennen, voor een groot 

deel ligt in de flexibiliteit van de vrouw. 

Inspringen wanneer het nodig is, terugtrekken wanneer het overbodig is. 

Uit een onlangs gehouden onderzoek waarvan de resultaten zijn weergegeven in het blad 

Oogst “wordt dat bevestigd. Het aandeel van de meewerkende vrouw is voor veel land- en 

tuinbouwbedrijven van groot belang. 

De overgrote meerderheid van de bedrijven die wij kennen vallen onder het begrip 

“gezinsbedrijven”. 

Waar deze term vandaan komt kan niemand mij vertellen, maar het betekent dat leden van het 

gezin zich gezamenlijk inzetten in het bedrijf om aan een inkomen te komen, om gezamenlijk 

te zorgen dat er brood op de plank komt. 

Vaak zijn dat de man en de vrouw samen, en soms werkt zoon of dochter mee. 

 

Meestal gebeurt dit laatste in verband met het opvolgersschap. 

Nog niet zo heel veel jaren gelden was het de normaalste zaak van de wereld dat er 

ingetrouwd werd. 

Een automatisch gevolg daarvan was, dat er twee generaties werken op de bedrijven met 

vreemde arbeidskrachten. 

Het was toendertijd voor vrouwen heel normaal dat je bij de schoonouders introk , je baan 

opgaf, moeder, huisvrouw en meewerkende vrouw werd. 

Het kwam bij veel vrouwen van die generatie niet op iets anders te willen of te doen. 

Het wonen, leven werken in die tijd gebeurde in grotere verbanden als tegenwoordig. 

Wanneer ik naar mijn eigen jeugd kijk, herinner ik me dat mijn grootouders en oom , meid en 

losse arbeidskrachten, zich allemaal inzetten in dat ene bedrijf. Iedereen bemoeide zich met 

iedereen, en de overige familie woonde zelfs nog dicht in de buurt. 

Deze situatie met z’n positieve, maar zeker met z’n negatieve kanten, ligt achter ons en is 

zoals het zich laat aanzien, voorgoed voorbij. 

Uit recentelijk onderzoek is gebleken dat deze familiebedrijven zijn ingeslonken tot kleine 

gezinsbedrijven, en  dat man en vrouw binnen het gezinsbedrijf vele uren maken om het 

bedrijf te laten draaien. 

Het gemiddelde aantal uren ligt ongeveer rond de zeventig, waarbij de vrouw taken zowel 

voor als achter verricht. 

 

Er heeft zich de laatste twintig jaar een snelle ontwikkeling voltrokken ronde de 

bedrijfsvoering, veel sneller dan de jaren te voren. 

Toch denk ik dat we ons moeten realiseren dat de tijd niet stilstaat en dat bepaalde 

ontwikkelingen in de samenleving direct of indirect gevolgen zullen hebben voor het 

gezinsbedrijf. 

Ik wil u een paar belangrijke ontwikkelingen noemen, die gevolgen kunnen hebben voor het 

wonen en leven en het werken in de bedrijven. 

 

We hebben op dit moment 7.000 land- en tuinbouwbedrijven in Drenthe. 

53% is ouder dan 50 jaar. 

De prognoses zijn dat het aantal land- en tuinbouwbedrijven rond de 4.000 zal komen te 

liggen. 

Ook merken we dat jonge boeren om de een of ander reden hun geboorteplaats verruilen met 

een boerderij elders in de E.G. Denemarken en Portugal zijn voorbeelden van landen waar  

boeren zich gaan vestigen. 

Ondanks de afname van het aantal land- en tuinbouwbedrijven stijgt het aantal bedrijven 

onder vrouwelijke leiding. 

Het zijn er nu al meer dan 6.000 . 

Het onderwijs van meisjes en vrouwen neemt sterk toe, en de vanzelfsprekendheid dat het 

trouwen met een boer automatisch meewerken betekend neemt af, een jonge boer die nog 



steeds denkt dat zijn aanstaande vrouw een zelfde leven zal leiden als zijn moeder, kan nog 

wel eens raar op de koffie komen. Ook de activiteiten van vrouwen binnen 

plattelandsvrouwenorganisaties, waar met name aandacht voor wordt gevraagd bij de regering 

voor hun positie of fiscaal-, sociaal- en juridisch gebied wint terrein. 

Het is hun gelukt om een aantal belangrijke punten op de politieke agenda te krijgen, men 

probeert de voet tussen de deur te houden, en in gesprek te blijven over zaken zoals: 

voorlichting, onderwijs, maatschapvorming, A.A.W. en zwangerschaps-en bevallingsverlof. 

 

Dat is niet alleen in Nederland het geval. Vrouwen vinden elkaar op Europees niveau in  

G.O.P.A en C.E.A. verband, en proberen de economische-, juridische-, en sociale situatie in 

alle landen van de gemeenschap dichter bij elkaar te brengen. Steeds worden er onderzoeken 

gedaan om te kijken hoeveel vooruitgang er wordt geboekt. 

Vrouwenorganisaties spelen in op het magische jaartal 1992, waarin de Interne Europese 

markt voltooid zal zijn. Wat opvalt bij dergelijke ontwikkelingen is dat vrouwen niet alleen 

geïnteresseerd zijn in de economische kant van de zaak met betrekking tot 1992, maar dat 

men ook vooral de sociale aspecten en de emancipatoire verworvenheden niet op de tocht wil 

zetten, en zo nodig verbeteringen wil aanbrengen. 

In z’n algemeenheid zal het wegvallen van de grenzen gevolgen hebben voor de economie en 

de culturen. 

Het bedrijfsleven in het Noorden probeert daar nu al op in te spelen, en gaat fusies aan over 

de grenzen. 

A.V.B. is daar een voorbeeld van. 

De plaats van de boerin, zowel binnen als buiten het bedrijf is een stuk ruimer geworden, en 

je hoeft dus ook niet meer raar op te kijken als er voor de telefoon wordt gevraagd aan de 

vrouw des huizes, is de baas er ook, zoals dat vaak  gebeurt in Drenthe, er met opgewekte 

stem wordt gezegd, “daor praot ie mit”. 

Met deze ontwikkelingen die mijns inziens niet tegen te houden valt, valt veel weg, maar er 

komt veel nieuws voor in de plaats. 

Het is echter de kunst dat in een tempo te doen die aansluit bij het denken, doen en handelen 

van mensen. 

Want het risico lopen van terrein verliezen in plaats terrein winnen is bij bovengenoemde 

ontwikkelingen blijvend aan de orde. 

Drenthe van vroeger is het Drenthe van nu niet meer. We zijn opgesloten in de vaart der 

volkeren, ook al hebben mensen buiten Drenthe nog wel eens de neiging Drenthe te zien als 

een provincie van kleine en kneuterige bedrijven, waar mensen op een andere wijze met 

elkaar omgaan als in de rest van Nederland. 

De Drent heeft vanuit zichzelf de neiging een wat afwachtende houding aan te nemen met 

veel ontwikkelingen  die op hem of haar afkomen. 

Toch mogen we constateren dat landbouw, onderwijsmethoden, consumptiegewoonten, 

rekreatiepatronen zich hebben ontwikkeld in een tempo, die zeker niet achterligt bij de rest 

van Nederland. 

Het aanpassingsvermogen en de gastvrijheid van de Drent is groot. 

We hoeven alleen maar te kijken hoe Drenthe zichzelf presenteert als het gaat om de recreant, 

die in grote mate in Drenthe vertoeft. 

Schuurdeuren worden wagenwijd opengezet om de burgerbevolking te laten zien welke de 

land- en tuinbouw, of te wel, hoe men leeft en werkt op het  boeren- en tuindersbedrijf. 

Evenzo geldt dit op de vele markten, die zomers worden gehouden. 

Veel mensen, wonend in Drenthe, zijn actiever dan ooit met het uitdragen van de Drentse 

Taal en Cultuur, in het licht van de hedendaagse tijd. 

De Drent toont daarmee aan, dat hij zijn eigen streektaal en streekcultuur respecteert en 

waardeert bij alle veranderingen en vernieuwingen die er plaats vinden. 

 

Terugkerend bij de Vrouw in Drenthe kunnen we niet voorbijgaan aan de brede 

vrouwennetwerken die er zijn ontstaan in Drenthe. 



Grote steun krijgen de reeds lang bestaande vrouwenorganisaties van het Drents 

Vrouwenburo, Drentse Vrouwenraad en het buro Vrouw en Werk. 

Het werk wat er in deze organisatie gebeurt heeft een groot uitstralingseffect en bereikt heel 

veel vrouwen.  

Dat de organisaties een belangrijke leerschool zijn is gebleken  uit een onderzoek dat in 

opdracht van het Centrum voor Ingebonden vorming is uit gevoerd. 

Dit landelijk centrum heeft gemeend een onderzoek in te moeten stellen naar de omvang van 

het werk in vrouwenorganisaties. 

De resultaten van dit onderzoek zijn reeds bekend en zeer positief te noemen . 

De verenigingen staan niet geïsoleerd in de maatschappij. 

Landelijk mengt men zich in de politieke discussies als het om de posities van leden gaat. 

Plaatselijk en regionaal is met de omgeving verbonden door vaak uitgebreide netwerken van 

vertegenwoordigingen in raden, ook op dat niveau begint de stem van de vereniging  steeds 

meer door te klinken. 

De organisaties zijn een belangrijke leerschool voor vrouwen. 

De opbrengst van die leerschool komen in de eerste plaats ten goede aan het op peil brengen 

en het in stand houden van de verenigingen zelf, maar dat zeker niet alleen.  

Kaderleden vervullen vertegenwoordigende functies in organisaties buiten de verenigingen 

om, of stromen na hun aftreden regelmatig door naar bestuursfuncties buitenom, zoals 

schoolbesturen, besturen  van ziekenhuizen en kerken en politiek. 

De verenigingen vervullen in dat opzicht een belangrijke functie bij de vorming van 

vrouwelijk kader, en hebben dus grote maatschappelijke waarde. 

 

Ik wil afronden. 

Vrouw en poes, heurt in hoes, man en kat, heurt bee pad is een gepasseerd station. 

Sterker nog, als de vrouwen dat echt zouden gaan doen, dan zou de Drentse samenleving 

ontwricht worden. 

Ziekenhuizen, bejaardentehuizen, scholen, bedrijfsleven en noem maar op, zouden met de 

handen in het haar komen te zitten, als vrouwen werkelijk zouden zeggen; wij trekken ons 

terug! 

Op vele terreinen neemt de vrouw een steeds belangrijker positie in.  

Toch blijft het werken aan positieverbetering nodig. De ervaring leert ons dat alle 

veranderingen en economische verbetering niet automatisch inhoud dat vrouwen daarvan mee 

profiteren , en dat hun posities verbeteren op het gebied van arbeidsmarkt en scholing. 

De komende tijd blijven extra maatregelen nodig dit te laten gebeuren op zowel provinciaal 

als landelijk, alsmede op plaatselijk niveau. 

Er is gezegd dat het leven een mengsel van keuzes en kansen is. 

Het lijkt me niet te veel gevraagd om ons daar allen voor in te zetten. 

 

 

 

Noot(1) en (2) Map “Vrouwluu”! 

                                        Geschiedenis van Vrouwen in Drenthe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Good evening ladies and gentlemen, 

My name is lieutenant-colonel Ruth Kreps and I am the commander of tth Combat Equipment 

Battalion here in Coevorden in the Netherlands. It is indeed an honour for me to speak to this 

group. I was very flattered when the mayor asked me to come speak to you. I was flattered 

because I wasn’t sure that anyone would have any interest in hearing from an American 

woman. But I told the mayor that I would come and speak. He asked me to speak to you about 

Woman as a Manager. 

To do that I would like to start with a story. And when I tell you this story you’ll see how the 

attitude in this story is the attitude that a woman anting to get into management must also 

have. 

 

The story begins with your Defense Minister calling mr. Gorbatshov. He calls mr. Gorbatshov 

and tells him that the Parliament of the Kingdom of the Netherlands has decided to declare 

war on the U.S.S.R. Now mr. Gorbatshov is suprised and he says: “But doesn’t your 

Parliment realise that we have 8.000 tanks to your 800 tanks? Go back and tell this to your 

Parliament and see that they will change their mind’ 

 

So your Defense Minister talks to the Parliament and the next morning he call mr. 

Gorbatshov. And he says: ‘Sir , the Parliament still wishes to declare war on the U.S.S.R.’ 

Mr. Gorbatshov doesn’t know what to say so he tells your Defense Minister: “Go back to 

your Parliament  and tell them we have 2.000 fighter jets to your 200.”So the Defense 

Minister goes back to the Parliament and tells them this. 

And the next morning your Defense Minister calls mr. Gorbatshov and says: “The Kingdom 

of the Netherlands still wants to declare war on you.”Mr Gorbatshov has no understanding he 

says:”Please tell your Parliament that we have 1.000 warships to your 100 warships.” 

See if that does not change their minds.’So the Defense Minister goes back to the Parliament 

once again. And the next morning he again calls mr. Gorbatshov and says that the Parliament 

still wishes to declare war on the U.S.S.R.. Now mr. Gorbatshov just can’t understand this 

and he says:’Go  back and tell your Parliament that we have 1.000.000 soldiers to your 50.000 

soldiers.’So he goes back to the Parliament and talks to them and the next day the Defense 

Minister call mr. Gorbatshov and says : ‘Parliament has decided not to declare war on the 

U.S.S.R.’ 

Now anturally this makes mr. Gorbatshov a very happy man but he does  not understand it. 

He says t the Defense Minister: ‘I told you about all our ships, all our planes, all our tanks and 

yet your Parliament still wanted to declare war but when I told you about my 1.000.000 

soldiers then they changed their mind. Why? And your Defense Minister says:’Well, the 

Parliament thought about it and they realized they have no place to put all those prisoners of 

war’And this is the kind of attitude that if a person wants to succeed should carry through and 

that’s the kind of belief that a woman-manager should have to face that what is predominantly 

a male word. I would like to begin by telling you just a little bit about myself. I was born in a 

small town very similar to Coevorden. My own town had a population of 8.000 people. It was 

called Greenville, Pennsylvania. After I graduated from highschool I attended College but I 

only stayed for 1,5 yaers. I quit College and I enlisted in the army. 

I was enlisted for a  sergant in the army for three years. And then I went to what the American 

army calls Officer Candidate School. You go to this school for 18 weeks and they teach you 

to become an officer. So in june of 1970 I was commissioned second lieutenant in the U.S. 

army. I have been in the army now 23 yers. Most of my career has been in leadership or 

mangement positions. I have commanded 3 companies, I have been an executive officier and 

of course I am now a battallion commander. 

I absolutely love being part of the military. I enjoy all traveling and living in so many 

different places. I have lived in 9 states in the U.S., I have served in West Germany, one in 

Karlsruhe, one in Stutgart and now I’m here. So in 23 years I have lived in 12 places and 

there are more to come. The other benefit of all this traveling around is all the job-changes. 

You don’t do the same job for 15 years in your life. So the routine and the boredom is not 

there. You get new and exciting jobs and meet a multitude of new people all the time. Being a 



female leader or manager as an officer in the U.S. army has not been difficult to obtain. This 

is because the U.S. army has given the same opportunities for the best job to men  the same as 

to women. It’s a very competitive careerfield and the best qualified advance no matter 

whether it’s a male , femal, black, white, notthing matters. This is the best thing about the 

U.S. army. It is truly more equal than any other part of the American society that you will 

find. It is not only the army, it is all military services. The military represents our government. 

Our government preaches equality so therefore the military musr absolutely deal in equality, 

where our civilian sector does not have to do that nearly as much. And as your previous 

speaker said ‘there’s more work to be done’, here there is also more work to be done in the 

civilian sector of America, but the military has come a long way for woman-managers. So 

here I am in the Kingdom of the Netherlands. How did I get here? In 1981 the U.S. of 

America and the Kingdom of the Netherlands made an agreement to allow Nato installations 

in his country, but we house army equipment of the U.S. My job as commander is to ensure 

that everything is done properly to standard with that equipment. I have 4 companies in my 

battallion, one here in Coevorden, one is in Ter Apel, one is in Vriezenveen and my fourth 

one  is way down south in Brunssum . The equipment that my companies store is worth over 

2.4 billion U.S. dollars. I have approximately 91 military people that work for me and make 

sure that everything is done properly. 

The ministry of defense has a contract with the U.S. government for an implementary 

arrangement saying that the Dutch ministry of defense personnel will store and maintain all of 

my equipmnet for me. And that job will be mangaged also by the ministry of defense 

personnel. So it’s my job to work with that managementteam and help them top make sure 

that this job is done. The ministry of defense has approximately 1221 personnel working for 

my battallion. My soldiers that I have here have their famalies with them. Here in Coevorden 

we have a school for our children that is cooperating with the Dutch Park grade school. The 

childeren take combined classes with the Dutch children, such as music,art, physical 

education. My highschool students must be bussed to Soesterberg every day, so they have a 

long ride to school in the morning. They leave at 6 oçlock in  the morning and they come 

home at night at almost 7 o’clock. 

The peoplpe of Coevorden have been very receptive to my personnel and the mayor and I 

have worked or tried work very closely together to make things better forc all of us. 

And now my people learn about your people and your people learn about my people. My tour 

here in the Netherlands will centainly bo one of my most memorable ones. I have come to 

love Coevorden and the Netherland very much. You have a very beatiful country, you are a 

very wonderful people and I sincerely mean that. 

 

 

 

Thank you very much. 


