
Door Aukje van Dijk

Het is 1950, vijf jaar na de oorlog. De wederopbouw van Nederland is dankzij de 
Marshallhulp inmiddels op gang gekomen. Op Ameland werken mannen en hun 
vrouwen zich zeven slagen in de rondte op de vele kleine boerenbedrijfjes in de 

dorpen, waar veel straten nog onverhard zijn en waterleiding ontbreekt. Veel tijd en geld 
voor vermaak buiten het verenigingsleven is er niet. Informatie over de snel 
veranderende wereld haalt men uit de krant, het nieuws op de radio of … 
bijeenkomsten, georganiseerd door bijvoorbeeld de Bond van Plattelandsvrouwen, sinds 
2012 Vrouwen van Nu. 
  
Vroeg in het jaar 1950 zit op een ochtend een aantal dames bij een van hen op 
koffievisite in Ballum en zoals dat meestal gaat komt het gesprek ook nu op hun 
kinderen en echtgenoten. Er is wat verontwaardiging over het feit dat hun mannen 
regelmatig vergaderingen bijwonen van de CAF, de Zuivelfabriek en de Friese 
Maatschappij voor de Landbouw. Die vergaderingen zijn informatieve bijeenkomsten 
waarin het sociale aspect niet vergeten wordt. Jo Nijenhuis, de vrouw van de directeur 
van de Zuivelfabriek in Hollum, vraagt zich hardop af of er onder de Amelander vrouwen 
ook geen behoefte is aan dit soort bijeenkomsten. Die blijkt er wel degelijk te zijn en 

Afdeling Ameland Vrouwen 
van Nu bestaat 70 jaar

Dit artikel stond op 10 april 
2020 in de digitale editie van 
De Amelander. Vanwege de 
Corona-crisis besloot 
uitgever Klaas Touwen voor 
het eerst in de geschiedenis 
van het blad geen papieren 
editie uit te brengen. De 
complete digitale april-editie 
van De Amelander kunt u 
lezen op deamelander.nl


De afdeling Ameland van Vrouwen 
van Nu, de vroegere Bond van 
Plattelandsvrouwen, bestaat 70 jaar. 
Bestuurslid Aukje van Dijk bladerde 
door de notulen en concludeert dat 
veel thema’s die in de beginjaren 
belangrijk waren nog steeds actueel 
zijn.



men pakt door. Op 20 april 1950 vindt in Hotel Hofker de oprichtingsvergadering van de 
afdeling Ameland van de Bond van Plattelandsvrouwen plaats, die ooit is opgericht om 
de belangen van boerinnen te behartigen. Er melden zich meteen 24 dames aan als lid.

De eerste bijeenkomst vindt plaats op 1 juni. Iemand toont films over Ameland en er 
wordt een bestuur gekozen. De stemprocedure duurt echter zo lang, dat een aantal 
bezoekers lang voor de sluiting van de avond om 24.00 uur naar huis gaat. Een van de 
gekozen bestuursleden is ook al weg en geeft de volgende dag te kennen dat ze 
helemaal niet in het bestuur wil. De notulant verzucht: “De avond was geen succes, 
maar alle begin is moeilijk.” Gelukkig weerhoudt dit een flinke groep vrouwen niet om lid 
te worden. Eind 1950 zijn er 60 leden en in de jaren daarna blijft de afdeling groeien tot 
er op het hoogtepunt in 1979 bijna 200 leden zijn. Dat er behoefte is aan verenigingen 
voor vrouwen blijkt niet alleen uit dit hoge aantal leden, maar ook uit het feit dat er naast 
de Bond van Plattelandsvrouwen op Ameland nog een katholieke en een protestantse 
vrouwenvereniging is geweest.
De oudste leden herinneren zich dat het tot in de 70-er jaren bijna vanzelfsprekend was 
dat je als vrouw lid was van de plattelandsvrouwen. De leden waren jong. Regelmatig 

Op deze foto staat Jo Nijenhuis, de initiatiefneemster tot het oprichten van een 
afdeling van de Bond van Plattelandsvrouwen op Ameland (staand vierde van 
rechts).



gingen leden namens de Bond op kraamvisite om een cadeautje voor de baby uit de 
babymand te brengen. Vaak waren dit door leden zelfgemaakte kleertjes, slabbetjes of 
speeltjes. Want er werd wat af gehandwerkt! Veel kleding werd zelf gemaakt en op de 
drukbezochte handwerkshows werden prachtige werkstukken getoond.   

De leden van de Plattelandsvrouwen komen vooral uit Nes, Ballum en Hollum. De 
vrouwen uit Buren zijn lid van de katholieke vrouwenvereniging. De goed bezochte 
bijeenkomsten worden steeds in een ander dorp op wisselende locaties gehouden en zo 
goed bezocht, dat het bestuur tot in de 80-er jaren een bus laat rijden om de vrouwen te 
vervoeren. Is het tegenwoordig een probleem voor alle verenigingen om bestuursleden 
te vinden, toen moest er met briefjes gestemd worden, omdat er meer kandidaten waren 
dan plaatsen in het bestuur. Zeven plaatsen om precies te zijn. De grootte van het 
bestuur was afhankelijk van het ledental. Toen het bestuur ooit korte tijd niet helemaal 
compleet was, dreigde het door de Provinciale Afdeling op de vingers te worden getikt. 
De leden zetten zich graag in voor hun Bond. Er is een koortje en een groot aantal 
commissies die allerlei activiteiten organiseren op het gebied van reizen, handwerken, 
wonen, landbouwvoorlichting en cursussen. Het aantal cursussen dat in de loop van de 
jaren is georganiseerd is enorm in hoeveelheid en inhoud. Het varieert van poppen 

In 1975 werd tgv het 25-jarig jubileum de revue ‘vieren maar!’ succescol op het 
podium gebracht. Een van de acts waren de ‘bloemenmeisjes’:
Vlnr. Dora de Boer-Bakker, ….Glastra,  Gretha Blokker-Lublink, Gerda de Vries-
Bakker en Tini Bunicich-IJnsen



maken tot Duitse conversatieles en later het 
omgaan met de computer. Daarnaast zet men 
zich in voor extra activiteiten, zoals het 
organiseren van een revue ter gelegenheid van 
het 25-jarig bestaan in 1975. Dit is zo’n succes, 
dat er meer uitvoeringen nodig zijn. In 2000 was 
er opnieuw een revue. Of dat bij het 75-jarig 
bestaan in 2025 weer het geval zal zijn is 
onwaarschijnlijk.

In de beginperiode is er nog weinig geld in kas. 
Sprekers voor de bijeenkomsten zoekt het 
bestuur daarom op het eiland of in het 
bedrijfsleven, zodat er geen reis- en 
verblijfskosten betaald hoeven te worden. 
Onderwijsmensen, de huisarts en dierenarts 
spreken over onderwerpen als nuttige 
handwerken, onderwijs op de huishoudschool, 
besmetting van ziektes door dier op mens en 
problemen bij de opvoeding. Iemand van 
Bruijnzeel spreekt over het inrichten van de 
moderne keuken, de firma Feria informeert over 
inmaakproducten en de demonstratie van een 
breimachine is een groot succes. Dankzij het 
snelgroeiend aantal leden kunnen sprekers van 
de vaste wal worden uitgenodigd: schrijvers, 
wereldreizigers, een zeezeiler. Ook thema’s over 
rechtshulp, ziektes als dementie, veiligheid in en rond het huis komen aan de orde. Wat 
opvalt bij het lezen van de oude notulen is dat in de loop van de tijd de thema’s niet 
zozeer veranderd zijn, als wel de invulling. Tegenwoordig staan net als toen naast 
schrijvers en reizigers nog steeds onderwerpen die zorg en gezondheid gerelateerd zijn 
op het programma, zoals bijvoorbeeld orgaantransplantatie of vrijwillige 
levensbeëindiging. 
In de jaren dat er nog drie vrouwenverenigingen bestonden organiseerden ze nu en dan 
een gezamenlijke ‘dure’ avond met bijv. het optreden van een groot koor van de vaste 
wal. Zo kwam het Heerenveens Vocaal Ensemble een concert geven. Dit werd echt een 
dure grap. De leden van dit ensemble bleken namelijk niet alleen te komen, maar 
namen allemaal hun partner mee. Voor al deze mensen moesten reis- en verblijfskosten 
betaald worden. Niet goed afgesproken, maar het optreden was prachtig, zeggen de 
dames die erbij zijn geweest.  Samen organiseren de drie bonden ook een liedjesfestival 
met als thema: Een huisvrouw hoeft geen sloof te zijn. 

Modderkoorts, gisten, 
schimmels en wormen 

De wereld is in de ban van het 
Coronavirus. Gevaarlijke en dodelijke 
infectie-en andere ziekten hielden de 
wereld en Nederland al eerder in de 
greep. In de notulenboeken van de 
Amelander Plattelandsvrouwen uit de 
vorige eeuw wordt verslag gedaan van 
een lezing door dokter Edel. Het 
hoofdthema was Tuberculose, waarbij 
dokter Edel wees op het gevaar van 
drinken van ongekookte melk en room. 
De notuliste somt vervolgens de ziektes 
op die Edel daarna de revue liet 
passeren: Pest, Tyfus, Miltvuur, 
Vlekziekte, Kwade Droes (Een 
paardenziekte), Pokken, Hondsdolheid, 
Papegaaienziekte, de ziekte van Weil, 
Modderkoorts, Vlektyfus, gisten en 
schimmels en Wormen. “Deze lezing 
was zeer leerzaam en werd door de 
aanwezigen aandachtig gevolgd”, 
besluit het verslag. 



Uit de Notulen van de oprichtingsvergadering op 20 april 1950 in hotel Hofker in 
Nes



De Bond organiseert jarenlang succesvolle 
dagreisjes. In de vijftiger jaren is een bezoek 
aan de Huishoudbeurs een geliefd uitstapje. 
Deze beurs voorzag toen nog in de grote 
behoefte aan informatie over nieuwe of sterk 
verbeterde producten, zoals stofzuigers, 
koelkasten, (halfautomatische) wasmachines 
en centrifuges, producten van de 
voedingsmiddelenindustrie of producten van 
kunststoffen, zoals Tupperware. Andere uitjes 
gaan naar de Keukenhof, de Hortus in Haren, 
Bourtange of tussendoor een bezoek aan een 
bijzondere tentoonstelling in het Fries Museum. 
Bijeenkomsten van de Provinciale Afdeling 
worden nog trouw bezocht. Ze worden ook 
gezien als een uitje. 
Over de programma’s van die bijeenkomsten 
weten de oudste leden zich niet veel meer te 
herinneren, maar wel dat werd begonnen of 
besloten met het zingen van het Bondslied: ‘Wij 
vrouwen van het land zijn hecht aaneen 
verbonden.’ Van een bijeenkomst in Thialf weet 
Aagje de Boer uit Hollum, lid van het eerste 

uur, zich alleen de bloemstukken te herinneren 
die aan de boarding waren gehangen. En over 
een bijeenkomst in Leeuwarden gaat alleen 
nog het verhaal dat de dames na afloop De 
Harmonie uitstoven om een gratis bootkaartje 
op te halen bij een pas geopende meubelzaak. 
Iedere Amelander kon daar een gratis kaartje 
krijgen bij bezoek aan de zaak. Snel keurden 
de dames wat banken en stoelen op hun 
comfort en weg waren ze om de boot van zes 

Vrouwen van Nu 
Ameland
De afdeling Ameland van Vrouwen 
van Nu telt rond tachtig leden. 
Ameland is een van de ruim 550 
afdelingen van Vrouwen van Nu, met 
rond 47.000 leden de grootste 
vrouwenvereniging van Nederland. De 
vereniging richt zich op alle vrouwen, 
zonder te kijken naar politieke of 
religieuze kleur. 
De afdeling Ameland organiseert 
jaarlijks een achttal bijeenkomsten, 
met een mix van verstrooiing, 
educatieve programma’s, 
geschiedkundige onderwerpen en het 
behandelen van maatschappelijke 
thema’s die aansluiten bij de 
belangstelling van de leden. Zo leerden 
de leden de afgelopen seizoenen 
reanimeren en spraken ze over 
vrijwillige levensbeëindiging. Het 
afgelopen seizoen werd geopend met 
een spetterend optreden van Inez 
Timmer. Memorabel was ook de 
Kerstviering, die door bijna alle leden 
werd bijgewoond. Voor komend 
seizoen staat onder meer een optreden 
van Baukje van der Meer en Baukje 
Fennema op het programma. 
Belangstellenden voor een 
lidmaatschap kunnen informatie 
krijgen bij Sytske Vellema, tel. 
06-49938521.

Terwijl de dames 
feestvieren in Parijs hangt 
op Ameland de stank van 
aangebrand eten



uur nog te kunnen halen.
Aan het eind van de tachtiger jaren durft de reiscommissie het aan om een vierdaagse 
reis naar Parijs te organiseren. De kosten liggen rond de 350 gulden, maar de reis is 
volgeboekt. Tot grote hilariteit van de dames ontvangen ze in Parijs een telegram van de 
burgemeester met het verzoek of ze maar snel terug willen komen, want tussen de 
middag ruikt het hele eiland naar aangebrand eten. In 2003 gaat een meerdaags reisje 
naar België niet door wegens gebrek aan belangstelling. In de jaren daarna neemt de 
belangstelling voor de dagtripjes sterk af. Het reisje naar het atelier van Henk Helmantel 
in Westeremden en naar Appingedam in 2016 gaat nog wel door, maar het was het 
laatste. Inmiddels is de reiscommissie net als de andere commissies opgeheven.  

Dit artikel is een bewerking van een presentatie die ik zou geven op de 
jaarvergadering op 20 april van dit jaar. Helaas heb ik de research ervoor niet af 
kunnen ronden, omdat het archief van de Bond van Plattelandsvrouwen dat 
bewaard wordt in het Gemeentehuis momenteel niet toegankelijk is. Wordt 
mogelijk vervolgd. 








