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Het aantal Ivo en van ;;e
venarbeiders is gering, ter?/!;'l
niet v/ordt on-j erende ld

LYB
Unie-bonden onder
rr.ut '.e L.V.d. en

Xomt'" 3e" kern" tot .v t a n d , n u n is
- zowel gezien VLP. werkgevers- o la vr;r, v / t^kncnicrsz i jde -
csn een lang gekoesterde v.-cns tegemoet gckor>en .

Kenmerkend voor ie poli t ieke inslag van het z.g.
neutrale comité" v..n Actie ie in dit verband nog het f e i t ,
dat de .Altenene E-nd voor rrransycrtarbt-ia-- '--£ geen r ~ c ' : - j »
streekse candidüten heeft ge:-:teïd voer ^10 kcrnverkieai r^en,
o och z i jn afgevaardigden heef t gej laatst op de lij:-:t van
aanbeveling van het comité.

— • Het vertrek v.-.;n de "Zuiderkruis" r.tt r.iilitMiren
naar Indonesië, welk vertrek op Vrijdag 23 October p la-;. tE
v o n d , h e e f t ' d i t m a a l vri j veel stof uoen opwu^ien . Voorop-
gesteld zij echter, :iat hè: iuci . ven ;Je co^nunieten, n.l .
o:n politiek ger/in uit ae::e kwestie te inaken, n ie j bereikt
is. Do .voorgeschiedenis is vo ldoende bekend : L e t _ het se h ij
zullen ongeveer 200 dienstweigeraars uit Schoonhoven ver-
trekken. V'3n de z i j d e van de cor.i:.;unir>ten v;j.s al hef moge-
lijke
gemene

gedaan om hen van dit plan af te brongen,
verwachting v/as :ign ook, da ï zeker eon

de al-
'oot gedeel-

v/ero te
hut "Lande-

zou achterblijven. Donderdagavond 2{ üctobe:
Rotterdam nog een spoedvergadering belegd door
lijk Comité van Actie Schoonhoven", v;a:,r zelfs G-ortzak en
Annie G-e lok her v/oora voerden.De s.;eru::ij,ng v/:js en bIVef
echter'" lauw en tot taepa; 1de bet:luit4n Icwam de vergc-ler ing
niet. T(/el offerden enkele tientallen mensen gun nachtrust
op om in de omgeving Vi-n de plaots vun inscheping te pos-
ten; zij meenden aldus misschien nog in -je gelegenheid te
zijn de eventueel vertrekkende dienstweigeraars te beïRvloe
den. De inscheping verliep e .hter nogma: 1. Te Rot terdam
bleven nog enkele militairen achter; ruim BCfi der dienst-
weigeraars voldeed uiteindelijk aan het bevel. To omstrccke
14 uur vertrok de "Zuiderkruis", terwijl enkele vooraan-
staande communisten hun misnoegen over het mislukken van
hun streven niet cnder stoelen of br.nken staken.

*— ,- De Vredesdyg op 2 October , waaromtrent in het
vorig inaand over zicht reeds is gemeld, heeft
ordelijk verloop gehad. Die ochtend v/er:i

het v/
een
ord

een uiterst
verga '.er ing bo
gevoerd hebbenlegd, wa^r verschillenae sprekers

De leiding berustte in communistische h a n i e n 7 Harerzijds
werci er voor gewaakt elk politiek t in t je buiten de bi jeen-
komst te hotfden, vooral het commanistisQhe t int je . De na
de vergadering gehouden vredesgang naar een gedenkteken
Verliep eveneens in ae VJOlmaaMBte orde. Ma oeze dag is enh-
ter gean bepaald .levenatekfljB meer van het
waargenomen.

bijeenkomsten van de Gemeenteraad missen ;:o-
mente&l elke aantrekkelijklieid, doordat de 'fractievoorzit-
iter Schalker reeds sedert ruim een ma^nd door ziekte af-
v/ezig ia'. "Hl j v/as bi j de eerste vorga J er ing de stuv/ende

fkrachf; er werd ook ;vel naar hem geluisterd. Boshart voelt
zich in dit milieu kennelijk niet thuis, terwijl Van der

{Halm als spreker een a;;.nfluiting voor de Partij iT~t

"— Op d'e verschillende vergaderingen van de Commu-
nistische Partij komt steeds de klacht neier voren, dat de
leden weinig interesse hebben voor de partijr-ai-.n^ele^enhe-
*°" Om deze reden hebben dun ook de la^tste^ree'is veel Ie-den.
defi bedankt voor de partij. Het merendeel bedankte echter

om
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NEDERLANDSE BOND VAN VROUWEN WERKZAAM IN BEDRIJF EN BEROEP -;==-

(affiliated with the International ïoderation of Business & Professional Women)

(affilié a la Federation Internaionale des Femees de Commerce et de Professions)

January 1949,
\l over the world Business and Professional Women gather in the last week

of February in order to celebrate thoir "International Night1'. The Hague Club of
the Dutch Federation of Business and Professional Women, affiliated to the Interna-
tional Federation of Business and Professional Women, is planning its "International
Night" on

MOHÜAY FEBRÜARY 31**1949
at the Restaurant de Bock & Harrison, Spuistraat 16,

First Floor
and would be very glad to entertain you on tuis special occasion. We meet at 8 "

oblock sharp, Please come and bring your friends. The Secretary, Mrs G. A. van Os,
van Slinge landt straat 159, would like to hava your answer bofore

The Board.

Janvier 1949,

Dana Ie monde entier les Femmes de Commorce et de Professions se reunissent
dans la dernièr© semaine de février afin de célébrer "International Night".

La Section de la Haye^de la Fedération hollandaise des femmes de commerce et
de profesaions en sa qualité de subdivision de la Fadóration Internationale, des
Femmes de Commerco et de Professions se proposo d'arranger ootte soiree internatio-
nale

LUNDI, SI FSVEIER 1949
au Restaurant de Bock & Harrison., Spuistraat 15

promier étage

et s'estimorait houreuso de vous voir parmi ses invitoes* On commenoere a 8 heures
procises.

En espérunt do pouvoir vous y souhaiter la bienvenuo, nous vous prions de bien
vouloir adrossor votre rójjonse a la Socrótairo, Ifine G» A. van Os, van Slingelandt-
straat 159, avant Ie^f février.

La Direction.
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INLICHTINGENDIENST
AMSTERDAM

No. LD. 876"- W

Uw brief: Bï 11511

Onderwerp: Nederl andse Bond vaa vrouwen.
werkzaam in. bedrijf em beroep

Bijlagen:

GEHEIM.

Amsterdam, 210ctober

Volgno.

±93

p, in- A I i n
DUn:_AU D

Aan

In aansluiting op het bericht dezerzijds onder nr, I, D. 876 a,
d. d» 25 September 194-7 en in antwoord op Uw schrijven vaam 28
Februari 194-7, kan over de bovenveunelde organisatie het volgende
worden mede gedeeld t
In 1936 werd te Genève gesticht de "International Pede rat i om of
Busfriness and Professional Women". waarbij de zo juist genoemde
Uederï andse Bood is aangesloten. Boor de oorlogsomstandigheden
is zowel het internationale als landelijke contact verloren ge-
gaan, maar kort na de bevrijding heeft men de beweging weer doen
herrijzen en momenteel heeft zij afdelingen in de grootste plaat-
een van Mïederland, met een totaal aantal leden van ongeveer
500 - 600.
Het hoofdbestuur is gevestigd te Rotterdam, waar het landelijk
secretariaat is toevertrouwd aan mejuffrouw:
M» S.I*«LAJJEEN. K tf b
Mathenesserlaan 145» telefoon 21920,
Rotte rdam- Centrum ;
Het zal zeker mogelijk zijn in\e plaats meerdere
inlichtingen te verkrijgen, wanneer dit na het onderstaande nog
noodzakelijk wordt geacht»
De "Nederlandse Bond van vrouwen, werkzaam in bedrijf en beroep"
is een typisch feministische beweging, waarvan de leden hoofdza-
kelijk behoren tot de zogenaamde burgerstand.
Ter verduidelijking hiervan moge iets worden weergegeven uit een

de propaganda- folders:

"

11

"

wil een band leggen. tussen alle werkende vrouwen;
" trachten de belangen van deze vrouwen te behartigen, voor

zij weer in vele oedrijven en beroepen op de achtergrond
worden gedrongen;
waardering voor elkanders werkzaamheden), wekken;
het besef opwekken en versterken van de waarde vam alle
nuttige beroepen door vrouwen vervuld;
de geest van onderlinge dienstbaarheid bevorderen;
de mogelijkheid scheppen, van onderlinge gedachten wièselei
het besef versterken van haar verantwoordelijkheid voor
eigenx land en als gevolg daarvan voor hetyfwereldgebeuren;
internationaal contact door het houden van internationale
congressen;

Zij hoopt door dit alles de positie van elk te versterken en haar,
naast haar werk en haar familie- en kennissenkring, nog iets an-
ders te geven, dat van waarde kan zijn in het leven",

"

"
"
"

"

t000-4-47
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Daarnaast wftrdt in een andere circulaire o.m. gezegd:
"In de tegenwoordige tijd is organisatie nodig. Ba de Bond
neemt het niet alleen voor U op in Nederland, neen hij neemt
het overal voor U op, want de Bond is internationaal» - Voorts
zullen we ons in deze Bond thuis voelen, omdat hij neutraal ia*
Neutraal wat betreft godsdienst , met het respect voor ander-
mans mening, die ons Hollanders op dit gebied heilig is en die
een integrerend deel van de mentaliteit van ons volk is» Neu-
traal ook wat betreft de politiek. Geen partijpolitiek wordt
in. de Boné gepropageerd, slechts de belangen* van de vrouw
worden behartigd. - Denkt daarbij niet in de eerste plaats aan
materiele belangen. Zeker, ook deze zullen niet vergeten wor-
den . Op het programma staat:
Nationaliteit voor de gehuwde vrouw;
Verbetering; van de huwelijkswetgeving;
Benoembaarheid voor de vrouw in thans uitgesloten beroepen en
ambten (minister, enz.)»"

Men hoopt de verwezenlijkig van een en ander te bereiken door:
"Bijeenkomsten» waarop nu eens de leden zelf, dan weer eens
spreeksters van naam uit binnen- en buitenland het woord gaan
voeren;
Bijeenkomsten, waarbij gemeenschappelijk de maaltijd wordt ge-
bruikt en waar een meer intieme sfeer kan heersen;
Een eigen clubgebouw, waar de leden elkaar regelmatig kunnen ont
moeten en van gedachten wisselen;
Studie-club s zullen worèen opgericht, waar vreemde talen zullen
worden 'Onderwezen, voorts economie, kenais der wetten en meer
onderwerpen, waarvoor bij de leden belangstelling is;
Sportverenigingen zullen de leden lichamelijk fit trachten te
houden en ook alweer daardoor het onderling samenwerken bevor- ,
deren; •
In het algemeen, zullen, de afdelingen van iedere stad zelfstaiat- \g werken, veremigd in de$f landelijke organisatie, die weer

gericht is naar het internationale verband onder leiding van de
International Headquarters. "

Als bijlage gaat bij dit rapport een "Vragenlijst" voor de leden
der meergenoemde beweging. In deze lijst staat o.m. ook de con-
tributie vermeld.
Nog kan worden opgemerkt, dat er plannen bestaan tot uitgifte
van eent eigen orgaan.

Het geheel maakt momenteel een onschuldige indruk en idezerzi jds
is dan ook geem diepgaand onderzoek ingesteld naar de personalia
en politieke oriëntering van de leidinggevende figuren.

Bij het begin van het onderzoek hier ter plaatse werden in de
top van de Amsterdamse afdeling enkele figuren aangetroffen, die
politiek links georiënteerd zijn. Zo was aanvankelijk
Johanna Maria VAW WMT K^/1
geboren te Leiden., 5 April 1889,
arts van beroep,
wonende Banstaraat 30 huis, Amsterdam-Zuid
de ziel van de beweging. Deze vrouw is een in alle opzichten
vreemd persoon. Vaststaat, dat zij socialistisch georiënteerd
en geabonneerd is op het dagblad "De Waarheid"* Dr. Went is
sedert enkele maanden min of meer in ongenade gevallen», bij haar
vriendinnen van de meergenoemde vrouwenclub. De oorzaak hiervan
kon niet worden achterhaald.
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Een tweede vooraanstaande figuur in het afdelingsbestuur is
de bekende:

Catharima BOUWMEESTER.
geboren te Vught, 5 ApTil 1885,
journaliste van beroep,
wonende: Bronckhorststraat 22, Amsterdam-Zuid,
over wie reeds dezerzijds reeds meerdere malen werd gerappor-
teerd om haar activiteit in de Nederlandse Vrouwen Beweging
en de "Oude-S. D. A..P,".
Bouwmeester heeft momenteel vrij veel invloed in de afdeling
Amsterdam en zij zal zulks zeker aanwenden om eigen ideeè'a doofc
te zetten* O.Jtt. streeft zij er naar "de vrouw uit het volk",
meer dan in het verleden, te doen deelnemen aan het we rit van
de in dit rapport bedoelde vrouwenclub. Bij de besprekingen in
huishoudelijke vergaderingen laat Bouwmeester zich nog wel eens
verleiden tot een politiek praatje, waarvoor echter tot na toe
weinig belangstelling bestaat bij de overige leden. Oader de
dames van de Amsterdamse afdeling bevinden zich maatschappelijk*
werksters, leraressen, verpleegsters, een bouwkundige, een ca-
barettiere en verschillende huisvrouwen. De wekelijkse verga-
deringen worden gehouden in de bovenzaal van Café "Modern",
Leidseplein 191 alhier*
Op een der laatste bijeenkomsten werd gesproken over het pro-
bleem der politieke delinquenten, waartoe,door de directrice
vam een doorganxshuis voor dergelijke lieden, een inleiding
werd gehouden.
Van de overige plaatselijke bestuurders kunnen nog worden ge-
Boeuid:

«i voorzit ster t mevrouw Posthumus- Yan der Sopt»
P» echtgenote van professor Posthumus,

Apollolaan. 72, Am sterdam-Zuid;
|| secretaresse mevrouw P. gphut-Manger. ///ui/

publiciste,
Hobbemakade 104, Amsterdam-Zuid»

Van deze personen is niets nadeligs bekend en het is mede daar-
om dan ook, dat momenteel niet gevreesd behoeft te worden voor
een min. of meer extremistische activiteit van de "Nederlandse
Bond van Vrouwen, werkzaam in bedrijf en beroep".

Mocht bij een eventueel voortgezet onderzoek naar het Hoofd-
bestuur, de wenselijkheid naar voren komen meer details te
vernemen over de Amsterdamse bestuursleden of de plaatselijke
activiteit, dan zal dezerzijds hieraan, worden gewerkt.

Verz. aan Hfd. C.V.D., 's-Hage. M.-2«



Bijlage rapport j.D. Amsterdam nr, 876 - 4-7>

Nederlandsche Bond van Vrouwen Werkzaam in Bedrijf en Beroep
Aangesloten bij de International Federation of Business and Professional Women

S e c r e t a r i a a t : Mathenesserlaan 145

Rotterdam Telefoon 21920

VRAGENLIJST.

IN TE VULLEN IN BLOKLETTERS.

1. NAAM: '. , .... '.

2. VOORLETTERS: , '. :

3. GEBOORTEDATUM:

' , NATIONALITEIT: .- :

5. BEROEP: .-

6. ADRES: a. privé:• .'.....'

b. zaken-: '.....

7. TELEFOONNUMMER: a. privé:

b. zaken-:

8. CONTRIBUTIE minimum ƒ 7.50 per jaar (ƒ 0.15 per week):

9. SPORT: a. welke sport beoefent U? ., : . .->

b. welke sport zoudt U nog meer willen beoefenen?

10. LIEFHEBBERIJEN; Welke zijn Uw liefhebberijen: verzamelen, handen-

arbeid, bridge, schaakspelen, enz.

11. ONDERWERP VOOR LEZING: Over welk onderwerp zoudt U

gaarne een lezing willen hooren? , :
/

l" SPREKEN: Bent U bereid-een lezing te houden? '.

Indien U deze vraag bevestigend hebt beantwoord geeft U dan hier

het onderwerp waarover U spreken wilt, en den duur van de lezing.

z. o. z.



13. AMUSEMENT: Kunt en wilt U iets bijdragen tot amusement op een

avondbijeenkomst? ..' :

Indien U deze vraag bevestigend hebt beantwoord, waarmede kunt. U

'dan optreden: bijv. voordracht, zang, instrument?

H. AVONDMAALTIJD: Voelt U voor een maandelijksche avondmaaltijd?

'}
(alleen maaltijd, avond vrij)

15. WERKENDE VROUWEN: a. Kent gij een of meer werkende vrou-

wen, geschikt tot het toetreden als lid

van onze afdeeling? Zoo ja, wie?

, b. Kent gij een of meer werkende vrou-

. wen, geschikt tot het nemen van het

initiatief tot de oprichting van een

afdeeling voor vrouwen werkzaam

-Bedrijf en Beroep? Zoo ja, wie?

16. AVOND: Welke avond van de week bent U zeker verhinderd

a. de maandelijksche Bijeenkomst bij te wonen:

b. de gemeenschappelijke maaltijd te gebruiken:

'17. SUGGESTIES: Welke verdere suggesties hebt U?

—l . t A.

t a. P«**a.«.,la«i

Datum: Handteekening:

HermienScUwt-Manger
' Hobbemakade 1O4

Terug aan Banotraat 30, Anfetoedand^f) Z.
,- Tel. 28838



INLICHTINGENDIENST
AMSTERDAM

No. LD. 876 a - 1947

Uw brief: Bï. 11511 Amsterdam, 25

Volgno.

6 SEP.194*

Onderwerp: ffederlagdse Bond voor vrije vrouwe

Bijlagen:

GEHEIM.

P' '-"?C Al— .. . \;„ -iwerkzaam in bedrijf of toeroep.

___j|2

In antwoord op het rappel d.d. 27 Augustus 194-7, betreffende het
bovengenoemde onderwerp, moet worden medegedeeld, dat nog niet
voldoende vaststaande gegevens bekend zijn om in een rapport te
worden verwerkt.
Wel kan reeds worden medegedeeld, dat enkele van de leiding-
gevende figuren links georiënteerd zijn en dat de naam van de
bond gewijzigd is of zal worden.
Dezerzijds wordt voortdurend aandacht geschonken aan bedoelde
organisatie en wellicht kan binnen enige weken meer nieuws wor-
den verwacht.
Mocht in een der andere steden, waar aanvankelijk eveneens een
onderzoek werd ingesteld, meer positiefs bekend zijn geworden,
dan zou een em ander bij het hier voort te zetten onderzoek van
belang kunnen zijn.

Aan

Verz. aan Hf d. C. V. D.,»s-Hage. 1L-2

1000-4-47
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Vrouwen in IJ
bedrijf en beroep!

isteravond hield de Nederlandse
Bond van vrouwen, werkzaam in
bedrijf en beroep, een vergadering
in restaurant RIche. spreekster van
deze avond was mrg Anderson, ter-
wijl mëj M C J Plppel .uit Oen
Haag ais voorzitster fungeerde.
Na een kort openingswoord Van m*j

. Pippel zette mrs Andersoa op on-
i dertioüdendé en geestige wijze hè*
1 doel Van deze bond uiteen, m. een
band te leggen tussen «Ale werken-.
de Vrouwen en hun belangen zo-
veel mogelijk te behartigen.
Dé eerste Van deze clubs werd op-
gericht in Amerika in 1»19. Thans be-
vat de internationale federatie van
Werkende Vrouwen 2,000 clubs In ï«
landen met tesanven een ledental van.
110.000; internationaal presidente is
Dr MadesJn Philips, een Amerikaans
advocate. In Nederland bezat dé
bond! reed» voor de oorlog afdelln^
gen, die thans weer tot nieuw leven
zijn gewekt. IQ Engeland kwam 36
bond eerst tot bloei in de oorlogs-
jaren, thans bezit zij 118 afdelingen.
Spr. «prak de hoop uit, dat «ook In
Groningen een bloeiende afdeling
mag wwden opgericht.
Na de pauze volgde nog een geani-
meerde discussie en werden diverse
vragen beantwoord. Spr. deelde me-
da, dat in principe ledere vrouw lid
kan worden van <3eze bond, doch in
de praktijk komt bet erop neer,
dat slechts „geschoold*" vrouwen
lid zijn, terwijl fabrieks- en dienst-
meisjes buiten deze cluu blijven.
Met de Bond van Vrouwen voor ge-
lijk staatsburgerschap zal samenwer-
king zeer goed mogelijk zijn; laatst-
genoemde vereniging is meer op fle
grote lijn Ingesteld, terwijl hier meer
naar een clubverband wordt ge-
zocht.
ET werd een voorlopig bestuur voor
Groningen gevormd1, waarin een B-
tal dames zitting namen.



IHLICHTIHGSMDIS HST »

R O T T E R D A M .

I.D. Ho. 198* __. Rotterdam, 8l~Mel 194

G S H B I M.

In antwoord op Uw schrijven Ho. BX 11511, d.d»
28 Februari 1947, betreffende de Nederlandse Bond van Vrou-
wen, werkzaam in bedrijf en beroep, kan worden bericht,
dat het hier betreft een her-oprichting van een vóór de
oorlog bestaande organisatie. Soortgelijke organisatie's
bestaan in diverse landden en er bestaat onderling een sa-
menwerking, zodat het geheel een internationaal karakter
draagt. In het voorjaar van 1946 is te Brussel het eerste
na-oorlogse congres gehouden, waaraan door 29 landen werd
deelgenomen. De organisatie in Nederland was op dit con-
gres niet vertegenwoordigd, omdat zij tijdens de Duitse
bezetting was ontbondétn en er nog geen initiatief was ge-

nen tot her-oprichtïpg* ,
De huidige ilandelijke secretaresse * Lanen,

Maria Sophia Louisa, geboren 36-12-1899 te 's-Gravenhage,
directrice handelsschool Schoevers, wonende Mathenesser-
laan 145 te Rotterdam, vertoefde tijdens het congres te
Brussel en maakte wede|r kennis met tal van oude bestuurs-
leden uit andere landejn ( Lanen, M.S.L. was vóór de oorlog
presidente van de afdn Rotterdam van de Ned. Bond van
Vrouwen» werkzaam in bedrijf en beroep)» Op haar initia-
tief is daarna te Rotterdam wederom een afdeling opge-
richt, waarna achtereenvolgens te 's-Gravenhage, Amster-
dam, Utrecht» Haarlem, Groningen» Leeuwarden, Zwolle,
Amersfoort, Deventer, Zutphen, Arnhem, Delft en Leiden
eveneens afdelingen werden gesticht. De bond heeft momen-
teel als internationaal presidente t Dr. Madasin Phillips,
een Amerikaans onderdane. De internationale presidente
treedt elk kalenderjaar af» waarna een nieuwe presidente
wordt gekozen»

De Hed. Bond van Trouwen, werkzaam in bedrijf
en beroep, belegt op 2 en 3 Auguafeua a»s. een congres te
Utrecht, waar o*m. door Dr. Madasin Phillips het woord
zal worden gevoerd.

Alhoewel de bond toegankelijk is voor vrouwen
van elke rang of stand kan het merendeel der leden tot
de intellectuelen worden gerekend*

De bond beweegt zich niet op politiek of gods-
dienstig terrein. «••»

. Het bestuur te Rotterdam bestaat uit de dames s
/ K av' Ronge, Bmma Louisa, geboren 14-7-1893 te Mui-
Men, assistente Gem. Bibliotheek, wonende Voorschoterlaan

% 36 te Rotterdam t Presidente;
^~~ v\^ de Koning, Jflisabeth Cornelia» geboren 7-3-
1898 te Apeldoorn, directrice Arbeidsbureau voor vrouwen»
wonende *s-Gravendijkwal 51c t Yice-pregJ-dentei

Lanen, Me.S*L0» voornoemd t Secretaresse;
(A i r f - ï • Beekman, «Tosina Gerdiena Slizabeth, geboren

-1-1901 te Tiel, boekhoudster notaris- en advocatenkan-
toor, wonende Statensingel 68a te Rotterdamï penningmees-
teresae»

Voor zover bekend toont geen der bestuursleden
belangstelling voor enige extremistische politieke

richting



.
richting»* ...-._•..-—- - - *
. Ben programma van doelstelling enz. ia aap dit schrij

ven gehecht. :; ;;; ;

Verzonden/aan i Hoofd Centrale Teilighsüsdienst,
, Javastraat 68 te 's-Gravenhage. x
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Naar aanleiding van het schrijven van den Oentralen
Veiligheidsdienst, No.B.11767 en in aansluiting op^dezer—
zijdsch schrijven, Doss.92/5 d.d. 4 Maart 1947, kan nog
het volgende worden medegedeeld:

Mr.Maria Frangoise ¥ilhelmina VAN MBgRTEN. geschei-
iffen echtgenoote van p.B.WBSTEEMAN -HQIigTIJl". geboren, .te .
DÖDckjakarta, 15 April 1902, Wonend? iènge Voorhout 50 ,al-
hier,' belijdt den Heiaonstrantscheh godsdienst;

Georgina Adriana VAU OS, gescheiden echtgenoote van
H.A.SEYFPAEDT. geboren te Rotterdam. 27 Februari 1907, wo-
nende Van Slingelandtstraat 159 alhier, belijdt geen gods-
dienst. Zij sympathiseert met de Partij van den Arbeid;

Gatharina STOOVé. gescheiden van P.MAAS, geboren te
Amersfoort, 24 Juli 1884, wonende liaan van Meerdervoort
52 alhier, belijdt geen godsdienst. Zij sympathiseert even-
eens met de Partij van den Arbeid;

Car_p_l_in.a Christina LANEN, gehuwd met J.VAN BEEg. ge-
boren te 's-Gravenhage, 20 Maart 1896; wonende Van ^eede-
van Dijkveldstraat 49 alhier, belijdt geen godsdienst en
is bij geen enkele politieke partij aangesloten.

Ie onora HEINT2. geboren te Rotterdam, 27 Februari 1910,
wonende Tan Dorpstraat 22 alhier, belijdt den Gereformeer-
den godsdienst.

Uit het ingestelde onderzoek is gebleken, dat geen
van de bestuursleden uitperst links i» georiënteerd. Wel

111 • ' ' n 1 1 1 " ' ' -is-
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is gebleken"," "dat Uitsluitend "Het Vrije Volk" berichten
aangaande deze beweging publiceert. -, . . . , . . . ' •

' het Hoofd^an den' Centralen Ypiligheidsdienst,



democratisch land zijn waar niet een of meerdere werkende
vrouwen clubs te vinden zijn.

Al deze duizenden vrouwen in soortgelijke functie als gij, met
soortgelijke problemen, met dezelfde idealen, verspreid over de
geheele wereld, maar verbonden door de sterke vriendschapsband
van Werkende vrouwen in één groote Internationale Federatie.

En zoudt ge dan niet willen meehelpen deze internationale
vrouwenbond te maken tot een instrument tot behoud van de
wereldvrede?

Wij stellen ons voor, behalve de maandelijksche bijeenkomst,
ook éénmaal per maand samen een avondmaaltijd te gebruiken.

We hebben plannen voor week-end excursies, we bezien de
mogelijkheid van een vacantiehuis voor onze leden, ergens buiten.
We staan open voor iedere suggestie op elk gebied en we hebben
U allemaal noodig, U en Uw werkende vrouwenkennissën.

Geeft U op als lid aan de plaatselijke secretaresse. Komt regel-
matig op de vergadering en brengt belangstellenden mee.

HET HOOFDBESTUUR.

Landelijk Secretariaat:

Mathenesserlaan 145,
Rotterdam.
Tel. 21920.

EEN oP W E K K I N G

OM LID TE

W O R D E N

V A N D E

NEDERLANDSCHE BOND

VAN VROUWEN WERKZAAM

IN BEDRIJF EN BEROEP



WAAROM U?

Zonder twijfel zijn er tijden dat U wanhoopt aan de toekomst.
Waar U ook gaat, lijkt de atmosfeer deprimeerend. U hoopte:
Wanneer de oorlog eenmaal voorbij is En nu, wat zien we?
Bondgenooten, die het oneens zijn, dreigende hongersnood in
Europa, stakingen overal, bevrijde landen, borrelend van onrust

en wederzijdsche verdachtmaking, die de wereld besluipt. En wat
kunt U eraan doen? A11 ee n, niets. Maar vereenigd met dui-
zenden andere vrouwen zal Uw invloed zich doen gelden. En er
is één ding, waarvan ge zeker kunt zijn in deze onzekere wereld
en dat is dit: tenzij de visie, het gezond verstand, het geduld en
de beheerschte invloed van de vrouwen gebruikt wordt tot steun
van vooruitstrevende mannen, zal de oorlog wederom uitbreken
en de wereld zal vernietigd worden. Vóór alles moeten we gelijk-
heid bereiken voor vrouwen, dan moeten we onze eigen plaats
innemen in het bestuur van ons land en toezien dat de invloed
van ons land op juiste wijze gebruikt wordt in het belang van
het recht en de gemeenschap der volkeren.

WAAROM DE CLUBS WEER BEGINNEN.

Na den oorlog maakte zich een stijgende behoefte kenbaar tot
het wederoprichten van clubs van vrouwen werkzaam in bedrijf

en beroep.
Rotterdam gaf in het voorjaar 1946 het voorbeeld, Den Haag,

Amsterdam en Utrecht volgden, en de verwachting bestaat dat
vele andere clubs spoedig zullen4 beginnen door het geheele land.

Onze Algemeene doelstellingen zijn:

1. Een band leggen tusschen alle werkende vrouwen;

2. Trachten de belangen van deze vrouwen te behartigen, voor
zij weer in vele bedrijven en beroepen op den achtergrond
worden gedrongen. Ook hier geldt: Eendracht maakt macht;

3. Waardeering voor eikaars werkzaamheden wekken;

4. Het besef opwekken en versterken van de waarde van alle
nuttige beroepen door vrouwen vervuld;

5. Den geest van onderlinge dienstvaardigheid bevorderen;

6. De mogelijkheid scheppen van onderling gedachten wisselen;

7. De positie van elk te versterken en haar, naast haar werk
en haar familie- en kennissenkring, nog iets anders te geven
dat van waarde kan zijn in het leven.

Op onze bijeenkomsten bespreken wij onderwerpen, die voor ons
allen van belang zijn, plaatselijke, nationale en internationale
kwesties, intellectueele, sociale en practische onderwerpen van
allerlei aard, Kunst, Muziek. Onze spreeksters vertellen ons ervan,
we kunnen vragen stellen, onze opinie zeggen.

Wanneer het onderwerp van nationaal- of internationaal belang
is, kan een club zijn resolutie inzenden naar de jaarvergadering
van de Nationale Federatie, waar iedere club 2 stemgerechtigde
leden heen kan zenden en dan gaat de motie verder met den steun
van de Federatie.

EEN WERELDOMVATTENDE VEREENIGING.

Onze Nederlandsche clubs zijn een deel van een wereldomvat-
tende internationale federatie van werkende vrouwen, die in 1930
in Genua werd gesticht. Deze Federatie omvat nu 26 nationale
federaties bestaande uit 2000 clubs, die 110.000 leden bevatten.
De Internationale Presidente, Dr. Madesin Phillips, een Ameri-
kaansche advocate, werkt momenteel hard om de nationale
Federatie in de bevrijde landen weer te doen opleven. Om hieraan
mede te werken hebben de Britsche Clubs £ 5000 bijeengebracht
in het z.g. „Lights-up fund". In de toekomst zal er geen enkel



NEDERLANDSCHE BOND VAN VROUWEN

WERKZAAM IN BEDRIJF EN BEROEP.

WAT WIL DE NEDERLANDSCHE BOND VAN VROUWEN

WERKZAAM IN BEDRIJF EN BEROEP?

Zij wil een band leggen tusschen „alle'''werkende vrouwen.

Zij wil trachten de belangen van deze vrouwen te behartigen,
voor zij weer in vele bedrijven en beroepen op deri achter-
grond worden gedrongen. Ook hier?'^geldt: Eendracht
maakt macht.

Zij wil waardeëring vóór eikaars werkzaamheden wekken.

Zij wil het besef opwekken én versterken van de waarde van
alle nuttige beroepen door vrouwen vervuld.

Zij wil den geest van onderlinge dienstvaardigheid bevorderen.

Zij wil de mogelijkheid scheppen van onderling gedachten
wisselen.

Zij wil 'het besef versterken van haar verantwoordelijkheid voer
. . eigen land en als gevolg; daarvan voor het,,wereldgebeuren.

Zij wil intejrnationaal contact idoor het Houden van internationale
Congressen.. . ,

Zij hoopt door dit alles de positie van elk.te versterken en haar,
naast haar werk en haar familie- en kennissenkring, nog

• . ; i }-, •-.>ie,ts anders-te geven dat van waarde kan zijn in het leven.

ZIJ TRACHT DIT DOEL TE BEREIKEN DOOR:

Afdeelingsbijeenkomsten minstens (eenmaal per maand,
Eén der leden spreekt"nferop over haar werk of een
spreekster van of buiten de Nederlandsche Bond van
Vrouwen werkzaam in Bedrijf en Beroep wordt uitgenoo-
digd een onderwerp te behandelen van speciaal belang
voor de werkende vrouw.

Een gemeenschappelijke maaltijd, eenmaal per maand voor iedere
afdeeling, waar alle vrouwen welkom zijn. Uw avond

,;, „, .-: blijft vrij.

z, o. z.



EEN VRIENDELIJK VERZOEK,

Stel U ten doel altijd een gast mede te brengen.

Ga bij Uzelf na welke Uwer kennissen of collega's in aanmerking
komen om onze club te leeren kennen. Geef ons op hoeveel circu-
laires U wilt ontvangen en geef deze met een woord van aanbeve-
ling aan anderen dóór.

Zoo U daartoe geen gelegenheid hebt, stuur dan deze circulaire
met een briefje aan Uw bekenden.

Geef ons zooveel mogelijk namen en adressen op van belangstellen-
den. Wij zullen dan voor geregelde toezending van uitnoodigingen
zorgen. ! -' ' •

Hang een circulaire, benevens de uitnQpdiging op bij de spiegel of
één ander plaatsje, waar Uw Collega's haar zien moeten. Vraag
aan dames welke op andere instellingen werken hetzelfde te doen
en bericht ons haar adres en welk terrein wij daarmee bereiken.

HET HOOFDBESTUUR.

Secretariaat: M. S. L. LANEN, Mathenesserlaan 145,
Rotterdam,— Telefoon 21920.

z. o» z.
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Doss. 92/4.
Ifenr aanleiding van het schrijven van

een Qgntyalen Veiligheidsdienst No.BX.
115llj d^d. 28 Februari 1947, wordt raedege-
dejeld, dat U dezerzi jds reeds een rapport
oprent den "ïïederlandschen Bond voor vrou-
wen, werkzaam in bedri jf en beroep" werd
toegezonden (zie dezerzi jdsch schrijven
Doss. 92/3, d.d. 4 Maart 1947).

BUREAU B

Ter zonden op 15 Rlaart 1947.
aan: het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst,

alhier.



ĝ glM. 21 Maart 7*

B. U767.

H* Dist». 2 x.
J -r 92/3
/ 4 Maart l4 Maart 1947-

Sed* Bond voor Vrouwen,
werkzaam in bedrijf en beroep»

Met verwijzing naar uw terzijde vermeld schrijve heb ik
de eer U te verzoeken mij te willen doen berichten of «a 200 ja,
wat U bekend is omtrent de politieke gesteldheid van de daarin
genoemde bestuursleden der afdeeling Den Haag.

Aan HEÏ HOOFD YAÏJ DEN

Den Heer Hoofdcommissaris „ ,
van Politie Hamena dezen ;

te

Ooll. .*:--. j.G. Orabbendam.



Volgno.

14

I*D.Amersfoort» '̂ L<^ 11 Maart 19̂ 7.

Onderwerpi Oprichtingsvergadering van den Nederlandschen
Bond van Vr ouwen werkzaam in Bedrijf en Beroep*

Op Vrijdag 7 Maart 19̂ 7' te 20.00 uur hield de Ned.
Bond van Vrouwen werkzaam in Bedrijf en Beroep,in het hotel Frank
Berkenweg 29 alhier,een oprichtingsvergadering»

Me j»S«L.M.Lamen,bestuurslid van de reeds bestaande
Rotterdamsche afdeeling,tevens lid hoofdbestuur,opende deze ver-
gadering. Zij gaf een overzicht van het doel en de tot standkoming
van genoemden bond»In het kort is het doel van den bond:een band
te leggen tusschen alle werkende vrouwen,de belangen van deze
nrouwen te behartigen en waardeering voor eikaars werk te wekken»

,J tracht dit doel te berèfcken door o*a» minstens een maal per
naand afdeelingsbijeenkomsten te beleggen en gemeenschappelijke
naaltijden te houden.De werkende vrouwen moeten zich,aldus spreek-
ster, organi se eren om hun belangen te behartigen.Op het verleden
jaar gehouden Internationale Congres waren elf landen vertegen-
woordigd» Nederland had toen nog geen stem in te brengen,daar het
aantal leden te klein was om opgenomen te worden in de Internati-
onale Federatie*Dit is nu echter na intensleven arbeid bereikt»
Nu er overal gebrek is aan vrouwelijke arbeidskrachten hebben
wij de kans om eischen te stellen*
In Rotterdam is een bouwplan in vergevorderd stadium voor een
flatgebouw voor alleenstaande werkende vrouwen»Het plan geniet
de volle belangstelling van het plaatselijke gemeentebestuur.
Vervolgens sprak Mrs.Nancy Anderson als British Organisator of

the International Fedrration of Business aan Professional Women,
die in haar landstaal een lezing hield»(zie bijgaande vertaling)
Na de pauze werd een voorlooplg bestuur gekozen bestaande uiti

-Presidente; Mevrouw Weduwe Wilhelmina G-ezina Beaufort de Looze,
geboren 31 Januari 189$ te Leeuwarden en wonende
de Bosch Kemperlaan A-;

'Secretaresse: Elizabeth Hendrika Wilhelmina Nieuwendijk,geboren
13 Maart 1919 "te Amersfoort, zonder beroep en wonende
Langestraat

ff-/W, Penningmeesteresse; Maria Jozephina te Boekhorst van Eimeren,ge-
boren 1̂  Augüstüsr 1S597 te Rotterdam»van beroep da-
meskapster en wonende Albert Neuhuysstraat 9;

bestuuslid: Neeltje Jacoba Riedijk,geboren 17 September 1906 te
Rotterdam,van beroep hulp in de huishouding en wonen-
de P»C»Hooftlaan 2;

allen te Amersfoort*

Bovengenoemde bestuursleden behooren tot de gegoede
stand,terwijl hun geen politieke richting is aangedaan*

De bijeenkomst werd bezocht door 20 vrouwen,terwijl de zaal
plaats bood voor ongeveer ëo zitplaatsen*

f



NEDERLANDSCHE BOND VAN VROUWEN

WERKZAAM IN BEDRIJF EN BEROEP.

WAT WIL DE NEDERLANDSCHE BOND VAN VROUWEN

WERKZAAM IN BEDRIJF EN BEROEP? '

Zij: wil een band leggen tusschen „alle" werkende vrouwen;

Zij wil trachten de belangen van deze vrouwen te behartigen,
voor zij weer in vele bedrijven en beroepen op den achter-
grond worden gedrongen. Ook hier geldt: Eendracht
maakt macht,

Zij wil waardeering voor eikaars werkzaamheden wekken.

Zij wil het besef opwekken en versterken van de waarde van
alle nuttige beroepen door vrouwen vervuld.

Zij wil den geest van onderlinge dienstvaardigheid bevorderen.

Zij wil de mogelijkheid scheppen van onderling gedachten
wisselen.

Zij;, wil het besef versterken van.haar verantwoordelijkheid voor
eigen land en als gevolg daarvan voor het wereldgebeuren.

Zij wil internationaal contact door het houden van internationale
Congressen.

Zij hoopt door'dit alles de positie van elk te versterken en haar,
naast haar werk en haar familie- en kennissenkring, nog
iets anders te geven dat van waarde kan zijn in het leven.

ZIJ TRACHT DIT DOEL TE BEREIKEN DOOR:

Afdeelingsbijeenkomsten minstens eenmaal per maand.
Een der leden spreekt hierop over haar werk of een
spreekster van of buiten de Nederlandsche Bond van
Vrouwen werkzaam in Bedrijf en Beroep wordt uitgénoo-
digd een onderwerp te behandelen van speciaal belang
voor de werkende vrouw.

Ben gemeenschappelijke maaltijd, eenmaal per maand voor iedere
afdeeling, waar alle vrouwen welkom zijn. Uw avond
blijft vrij.

z. o* z.



EEN VRIENDELIJK VERZOEK.

Stel U ten doel altijd een gast mede te brengen.

Ga bij Uzelf na welke Uwer kennissen of collega's in aanmerking
komen om onze club te leeren kennen. Geef ons op hoeveel circu-
laires U wilt ontvangen en geef deze met een woord Van aanbeve-
ling aan anderen door.

Zoo U daartoe geen gelegenheid hebt, stuur dan deze circulaire
met een briefje aan Uw bekenden.

Geef ons zooveel mogelijk namen en adressen op van belangstellen-
den. Wij zullen dan voor geregelde toezending, van uitnoodigingen
zorgen.

Hang een circulaire, benevens de uitnoodiging op bij de spiegel of
een ander plaatsje, waar Uw Collega's haar zien moeten. Vraag
aan dames welke op andere instellingen werken hetzelfde te doen
en bericht ons haar adres en welk terrein wij daarmee bereiken.

HET HOOFDBESTUUR.

Secretariaat: M. S. L. LANEN, Mathenesserlaan 145,
Rotterdam — Telefoon 21920.

z. o. z.



Nederlandsche Bond van Vrouwen Werkzaam in Bedrijf en Beroep
Aangesloten bij de International Federation of Business and Professional Women

S e c r e t a r i a a t : Mathenesserlaan 145

Rotterdam Telefoon 21920

V R A G E N L I J S T .

IN TE VULLEN IN BLOKLETTERS.

1. NAAM: : :.?

2. VOORLETTERS: '.

3. GEBOORTEDATUM:

4. NATIONALITEIT:

D. BEROEP:

6. ADRES: a. privé:

b. zaken-:

7. TELEFOONNUMMER: a. privé: :

b. zaken-: :

8. CONTRIBUTIE minimum ƒ 7.50 per jaar (ƒ0.15 per week):

9. SPORT: a. welke sport beoefent U?

b. welke sport zoudt U nog meer willen beoefenen?

10. LIEFHEBBERIJEN: Welke zijn Uw liefhebberijen: verzamelen, handen-

arbeid, bridge, schaakspelen, enz

11. ONDERWERP VOOR LEZING: Over welk onderwerp zoudt U

gaarne een lezing willen hooren? ,

12. SPREKEN: Bent U bereid een lezing te houden?

Indien U deze vraag bevestigend hebt beantwoord geeft U dan hier

het onderwerp waarover U spreken wilt, en den duur van de lezing.

z. o. z.



13. AMUSEMENT: Kunt en wilt U iets bijdragen tot amusement op een

avondbijeenkomst?

Indien U deze vraag bevestigend hebt beantwoord, waarmede kunt U

dan optreden: bijv. voordracht, zang, instrument? ~.

14. AVONDMAALTIJD: Voelt U voor een maandelijksche avondmaaltijd?

(alleen maaltijd, avond vrij)

15. WERKENDE VROUWEN: a. Kent gij een of meer werkende vrou-

wen, geschikt tot het toetreden als lid

van onze afdeeling? Zoo ja, wie?

b. Kent gij een of meer werkende vrou-

wen, geschikt tot het nemen van het

initiatief tot de oprichting van een

afdeeling voor vrouwen werkzaam in

Bedrijf en Beroep? Zoo ja, wie?

16, AVOND: Welke avond van de week bent U zeker verhinderd

a. de maandelijksche bijeenkomst bij te wonen:

b, de gemeenschappelijke maaltijd te gebruiken:

17, SUGGESTIES: Welke verdere suggesties hebt U?

Gelieve deze vragenlijst ingevuld te zenden aan het Secretariaat Mathenesserlaan 145
te Rotterdam.

Datum: Handteekening:



ÏÏEDERLANDSCHE BOND VAK TROUWEN WERKZAAM IN BEDRIJff EH BEROEP
Aangesloten bij de International federation of Business and

Professional Women

Secretariaat: Mathenesserlaan 145 f
Rotterdam Telefoon 21920

Kort uittreksel van de in Holland gehouden lezing van Mrs.Anderson,

Reeds lang heb ik een bezoek aan uw land willen brengen en hier
ben ik dan.

U zult wel weten, dat Uw geliefde Koningin gedurende den oorlog
in mijn land heeft vertoefd en wij bewonderen haar ten zeerste. Zon-
der twijfel zullen de Hollandsohe vrouwen met zoo«n leidsvrouwe als
voorbeeld vooruitstrevend zijn, dus belangstelling hebben voor zaken
van algemeen belang en bewust zijn van hun verantwoordelijkheid als
burgeressen van stad en land.

, Wat kunnen wij bereiken? Ieder op zichzelf, heel weinig, maar
allen tezamen georganiseerd, heel veel. Toen ik dan ook in Brussel
van twee Uwer landgenooten hoorde, dat U van plan was clubs voor
werkende vrouwen op te richten, was ik daarin zeer geïnteresseerd,
aangezien ik 7 jaar lang dergelijke clubs in Engeland en Schotland
georganiseerd heb. Wellicht heeft het gemeenschappelijke gevaar ge-
durende den oorlog het gevoel van saamhoorigheid onder de vrouwen
versterkt.

De vorming van een bepaalde opinie geschiedt niet door het
luisteren naar een bepaalde lezing, maar door de uitwisseling van
gedachten en door vriendschappelijke discussies Dit moet voor vrou-
wen toch evenzeer mogelijk zijn als voor mannen. De wereld heeft
de meening van de vrouwen ook noodig, misschien dat dan "vrede" meer
dan een woord alleen wordt,

•

Dat de oorlog een verspilling is van menschenlevens en tegen
alle Christelijke beginselen ingaat, weten de vrouwen beter dan de
mannen en het is noodzakelijk, dat wij onze plaats in het wereldbe-
stel innemen.

In elk land zijn er intelligente vrouwen, opgeleid voor een be-
paald "bedrijf of beroep. Trouwen, die geleerd hebben te denken, die
slechts op feiten afgaan en die naar bewijzen vragen alvorens een
oordeel uit te spreken.

Deze internationale Bond vormt een vergaderbak van meeningen
van vrouwen over de geheele wereld. Het is thans niet voldoende
zich tot de eigen huishouding te beperken, doch wij moeten ook deel-
nemen aan de Stads-, Staa ts- en Wereldhuishouding. Onder de reeds
bestaande vrouwenorganisaties is er nog geen, die speciaal "werken-
de vrouwen" omvat en dit is het' doel van deze Bond,
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zich tot de eigen huishouding te beperken, doch. wij moeten ook deel-
nemen aan de Stads-, Staats- en Wereldhuishouding. Onder de reeds
bestaande vrouwenorganisaties is ar nog geen, die speciaal "werken-
de vrouwerr' omvat en dit i,3 het doel van deze Bond,

Gegevens omtrent status, salaris, opleiding, arbeidsvoorwaarden
van zulke -vrouwen worden alle verzameld aan het Internationale Hoofd-
bureau,

*

¥u wil ik U de geschiedenis van dezen Bond vertellen. Nadat de-
ze in 1919 in Amerika was opgericht; werd in 1930 een internationa-
le bond in het leven geroepen en ontstonden op het vaste land clubs
tot de oorlog ontbrandde. In Noorwegen, Zweden, Finland en ".̂ geland
bestaan reeds dergelijke bonden. Vooroorlogsche clubs zijn heropge-
richt In I'rankrijk, Polen, Italië, Oecho-Slowakije en België en na-
tuurlijk in Nederland. Ieder land zal zijn eigen aandeel in dezen
Bond hebben.

Yanaf het ontstaan van Nederland heeft dit land zijn invloed
doen gelden in het wereldgebeuren,. Hollandsche schepen hebben de
geest van avontuur, die.U zoo beroemd heeft gemaakt, over de 7 zee-
ën gedragen.

Vanzelfsprekend zullen de vrouwen evenzeer bijdragen tot de
beschaving. Door Uw lidmaatschap van-deze club zal Uw leven rijker
worden in vriendschap en breeder in kijk, omdat deze club in de
eerste plaats deel uitmaakt, van een ïïationalen Nederlandschen Bond
en in de tweede plaats ook deel uitmaakt van een Internationalen
Bond. In deze club zult U Uw clubgenooten over hun eigen werk hoo-
ren spreken. Er zullen lezingen worden gehouden door leidende figu-
ren, U zult iets vernemen over het beheer van Uw stad, zooals over
de opvoedkundige en gezondheidsmaatregelen (alle aangelegenheden
waarvoor U belasting betaalt), U zult in contact komen met Uw eigen
clubgenooten en met clubgenooten uit andere steden en landen. U zult
sprekende over-de Zaak van de Nederlandsche Vrouwen, autoriteit be-
zitten, in het besef van een over de geh.eele wereld hiervoor be-
staande wanne vriendschap. •

Ik gevoel mij zeer nederig in het besef, dat U allen mijn taal
spreekt en dat ik geen woord Hollandsen ken. Ik dank U voor Uw aan-
dacht en ben er van overtuigd, dat deze Nederlandsche Bond een
groot succes zal zijn,

De Engelsche vrouwen zullen er trotsch op zijn U in hun land
te verwelkomen en ik wil hier nog onze grpote bewondering uitspre-
ken" voor Uw heldhaftig verzet en uithoudingsvermogen gedurende den
oorlog.
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Kort geleden werd te dezer stede opgericht een afdee-
ling van den "Nederlandse hen Bond voor Vrouwen, werkzaam
in "bedrijf en beroep", welke organisatie reeds voor den
oorlog zou hebben bestaan.

In Amsterdam, Rotterdam en Utrecht zouden eveneens
af deelingen zijn opgericht, terwijl het in de bedoeling
ligt nog/een tiental andere ïlederlandsche plaatsen afdee-
lingen op te richten.

De Mederlandsche bond is aangesloten bij den "Inter-
nationale Bond", waarvan de zetel in New York gevestigd is.

De afdeeling Den Haag telt thans omstreeks 100 leden,
hoofdzakelijk bestaande uit intellectueelen.

De bond zou geen politieken inslag hebben en niet ver-
bonden zijn aan een kerkelijke gezindheid.

De bond wil:
Ie. een band leggen tusschen "Alle" werkende vrouwen;
2e. trachten de belangen van deze vrouwen te behartigen,

voor zij weer in vele bedrijven en beroepen op den
achtergrond worden gedrongen. Ook hier geldt: Een-
dracht maakt macht;

3e. waardeer ing voor eikaars werkzaamheden wekken;
4e. het besef opwekken en versterken van de waarde van

alle nuttige beroepen door vrouwen vervuld;
5e. den geest van onderlinge dienstvaardigheid bevorderen;
6e. de mogelijkheid scheppen van onderling gedachten wis-

selen;
7e. het besef versterken van haar verantwoordelijkheid

voor eigen land en als gevolg daarvan voor het wereld-
gebeuren;

8e. internationaal contact door het houden van internatio-
nale congressen;

9e. door dit alles de positie van elk te versterken en
haar, naast haar werk en haar familie- en kennissen-
kring, nog iets anders te geven, dat van waarde kan
zijn in het leven.
Getracht zal worden dit doel te bereiken door:

1. Afdeelingsbijeenkomsten, minstens eenmaal per maand.
Een der leden spreekt hierop over haar werk of een
spreekster van of buiten den Uederlandschen Bond van
Vrouwen, werkzaam in bedrijf en beroep wordt uitge-
noodigd een onderwerp te behandelen van speciaal be-
lang voor de werkende vrouw;

2. Een gemeenschappelijke maaltijd, éénmaal per maand
voor iedere afdeeling, waar alle vrouwen welkom zijn.

.riet landelijke bestuur, dat te Amsterdam is gevestigd,
is alsvolgt samengesteld:

Presidente:
- Mevrouw flrTJ.VAH TOEP HE. arts, wonende Banstraat 30

t* '« jl" t e Ams t e r dam;
Secretaresse ;

.- Mevrouw M.S.L.LAHSH, wonende Mathenesserlaan 145 te
'^Rotterdam (.tel.21920) .

-liet-



-2-

Het "bestuur van de afdeeling Den Haag is samengesteld
uit:
T ~PT*£*̂ ? i fl ft vi *1* f* *

" Mfr.MarlaTFangoise Wilhelmina VAN MBEREBff, gescheiden
i,'̂- van D.B.WESTgRMAN HOISTIJN. geboren te Djockjakarta,

15 April 1902, van beroep secretaresse, wonende Lange
Voorhout 53 alhier;

II. Sec_r_e_t_a_r_e s.3. e;
- Geprgina Adriana VAIT_OS, gescheiden van H.A.SEIJFFAEDT.

f,;,j,/ gebo3?en te Rotterdam, ?1 Februari 1907, van beroep
schoonheidsspecialiste, wonende Van Slingelandtstraat
159 alhier (tel. 551532);

ÏI^» 2e.Secretaresse;
v Öat har ina STQQ7F, gescheiden van P.MAAS, geboren te

,, i Amersfoort, 24 "Juli 1884, van beroep agente van een
^ Verzekeringslaatschappi3, wonende Laan van Meerder-

voort 52 alhier;
IV. Penningmeesteresse;

-Garolina Ghristina LAHEff, gehuwd met J.VAIT BSEK. gebo-
/j.t4ilren te 's-Gravenhage, 20 ïfeart 1896, wonende Van Weede

van Dijckveldstraat 49 alhier;
V. _ 2e,Penningme esteress e:
^i/ Leonora HEIITTZ. geboren te Rotterdam, 27 Februari 1910,

van beroep zangeres, wonende Van Dorpstraat 22 alhier.

Verzonden op 4 Maart 1947.
aan: het Hoofd van den Gentralen Veiligheidsdienst, alhier.
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Tfe<l.aoinl voor Trouwen,
In badrijf cm beroep.

wrdoa ia 4» pers vorgaderAj^ran aaae*-
ui traande ran d«n "Hederlandaohen BoM vooo: Wötopen,
la bedrijf an l>«»ro«pn.

2k ?»g© H reraoekan een oa^aaRsofik te wUlon Oo«n
naar {janoeEadeB Bond, alasiedo het beoogde do«l, J4odït d« bond zioh
op sactreiaistiaoli ÏQXIWÜM bewegen - hatee^n M j mK^Ml||j|| nog op
geen «nkele wijss» is eobltócan -dan aal ik ootc saarn» worden In-
jĵ roii-'ift'̂ B^y' ^MÎ wtr̂ EBÜiit 'HP t̂î f̂lflffitflmni'iAi-̂ ii]jRfl! *î CïĴ Qy&ïNPiïttl3i»P' '̂ HEI ĵTwftftlii-mrl1^ îBteft.l!y^^^ f̂̂ yili •
politieke orUtotoörine yaji do bostuuralodan «ns., benenree a of do

hot resultaat van h«t ondarao«ic moe» ik B reraoeken
in koimis te nOi^i «So«a



Hr. R.

Is ons iets bekend over den

ïïederlaadsehe Bond voor Vrouwen, werkzaam in
bedrijf en beroep ?

Ik heb meermalen vergaderingen van dezen bond in de
dagbladen aangekondigd gezien en ik meen, dat er ook
een internationale organisatie is.
Indien ons niets bekend is zouden wij Amsterdam, Rotter
danm en den Haag kunnen vragen»

B III 26,2,47 ,


