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Mojgan Lisar is één van de Enschedesealetta's dieaan de expositie meewerkt. foto Annina Romita 

‘Vrocuwén hebben rolmodeHe n  
• WetholTder--M57d Kbornen opent vanmiddagdttentoonstel- ENStflEpEp4  „Zolang et,,yrouwen 

ling `1),Aletta'ivan Enschede in Concordia Enschede. 	dra zede:°Porati.khast7:elistujkéls'ianddwei:-, 
•• Videoportretten vertellen het levensverhaal van negén ster- wifien beldimmen, zijn er rolmo-

ke, dappere en vastberaden vrouwen uit Enschede. 	dellen nodig waaraan ze hun ambi- 

• Aletta Jacobs diende als inspiratiebron voor cie expositie. 

	

	spiegelen", zegt Myra Koomen. 
De wethouder Werk en Inkomen innemaranzetanstammtaggamessn 	  van Enschede, met tevens emanci- 
pade in haar pakket, opent vanmid-
dagin Concordia tentoonstel-
ling 'De Afetta's van Enschede. De 
exposirie vertelt in videoportretten 
het verhaal van negen Enschedese 
vrouwen die tegen de verdrulddng 
in hun dromen hebben waarge-
maakt 
Aan de tentoönstelling ging een 
workshop vooraf, waarin de deel-
nemers leerden hun ambities en le-

- vensmotto onder woorden te 
brengen. Koomen is 'ongelooflijk 
blif met de expositie, waanYoor 
Aletta Jacobs als inspiratiebron 
diende. Jacobs was de eerste vrouw 
in Nederland die afttudeerde als 

,Ik geloof heel erg in rolmodellen", 	De Aletta's van Enschede 
• 

des passies en dromen kunnen 

• 

ge-gpanier.:C5,WkOWeri- e, inspirt 
jgfuit-teh Wevarencr, 

• riestkomt rnet oudeis die jd Stimu-
leren en waarin het heel yánvelf-
sprekend is dat je-gaat studeren, is 
het niet zo moeilijk iets 'te berei- - 
ken. Maar er zijn 'natuurlijk oolc 
vrouwen die uit een ander land ko-
men, de taal nauwelijks spteken of 
die een andere culturele aChter-
grond hebben, zoals vrouwén ult 
een SGP-nest Als je je vanuit die 
positie omhoog hebt weten te wer- - 
ken, dan vind ik dat duizend maal 
indrukwekkender." 	' --- 
Het Aletta-projecr krijgt mogelijk 
een vervolg op scholen: Ooki wor-
defi de videoportretten iii de toe-
komst gehruikt bij inburgeringscur-
sussen. Koomem „Deze expOsitie 
straalt uit weeS niet te bescheiden, 
toon je talentenr Dat is niei alleen 
inspherend voor vrouwen, maar 
oók voor mannen. 
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61 sterke vrouwen 
VIDEOPORTRETTEN VAN STERKE EN VASTBERADEN VROUWEN 
In de tentoonsteffing 	Aletta's van Enschede', die vanmiddag door 
wethouder Myra Koomen wordt geopend, vertellen negen Enschedese 
vrouwen hun levensverhaat De expositie is te zien; in Concorcha. 

Geuzennaam:: - 
•om Itets: • 

Theatervtiorstetting 
In Concordia is zaterdag 12 februari de 
voorsteliiná tfe passie van Anna' te zien, 
onder andere over het leven van Aletta 
Jacobs. Aanvang 0177 2030 uut 
Info: www.concordia.n1-: 

door Corine van-Zuthem 
_foto's Annina Romita 

e vertelt het op zachte toon, • 
maar ook rnet onverholen 
nots onlangs heeft ze haar di-
ploma tot apodtekersassistente 

gehaald. In de tentoonstellingsruimte 
van Concordia klinkt een luid applaus 
voor de vrouw met hoofddoek, die de 
hulde bescheiden in ontvangst neemt 
Alle deelnemers en organisatoren zijn op 
deze doordeweekse avond in Enschede 
bijeen om het project De Aletta's van 
Enschede' af te sluiten. De bijbehorende 
expositie tot 26 februari in Concordia 
(Langestraat 56 in Enschede) te zien - be-
licht het levenvan negert vrouwen uit 
Enschede die tegen alle weerstand en be-
staande structuren in hun dromen en 
ambities hebben verwezenlijkt en iets 
uitzonderlijks hebben gepresteerd. 
Het project komt uit de koker van Con-
cordia en is ontwikkeld naar aanleiding ,- -  
van een gelijknamige fototentoonstaing 
in Amsterdam. Vervolgens werden par-
tijen als de Vollcsuniversiteit Enschede 
en het Werkplein Enschede er bij betrok-
ken. De vrouwen werden geworven via 
de Stichting Intercultureel Vrouwencen-
trum Enschede. Onder leiding van Erna 
Lankhorst van de Volksuniversiteit leer-
den ze in vier bijeenkomsten zichzelf te 
presenteren en hun kwaliteiten, ambities 
en motto onder woorden te brengen. 
Hun levensverhaal werd vervolgens op 
video vastgelegd door Sandra Chudoba s 

- 
van TETEM Kunstruirme. 
Van de deelnerners hebben zeven wou-
wen eeit allbchtece achtergrond. De yer-
halen zijn zeer niteetloPend Waar de 
één opldom yan schnonmaakstermt 
ROC-direeteur gafeerfander op btere 
leeftijd toe aan de diepgekoesterde wens 
om een studie te volgen. 
Het zal nog wel even duren voordat Met-
ta' in het WSiordenboek worát opgeno-
men maar in Enschede hehben ze er al 
een definitie voon „Een Aletta is actief 
de samenleving,doelgericht, leergierig, 
sociaal betrokken, insgrerend voor mde-
ren, méedig en grensverleggend", zegt Er-
na Lankhorst 
Over het doorbreken van glazen pla-
fonds gaat de tentoonstelling niet Het 
zijn veel eerder barrières die aande keu-
kentafel geslecht zijn. Lankhorst: 
was ons niet alleen te doen omcleelne- : 
mers die een fantastische carrière heb-
ben. We wilden vooral vrouwen laten 
zien die met veel doorzettingsvennogen 
hun passie gevolgd hebben,vaak tegen 
hun culturele achtergrond en hetver-
wachtingspatroon van de omgeving in. 
Het zijn zonder uitzondering krachtige 
en sterke vrouwen die positief in het le-
ven staan. Het mooie is: de Vrouwen za-
gen zichzelf aanvankelijk helemaaLniet 
als boegbeeld. Maar gaandeweg het pro-
ject kwamen ze er achter dat ze toch wel 
iets bijzonders gepresteerd hebben. Het 
zou mooi ziMals zij op hun beurt als in-
spiratiebron voor anderen zouden kun- _ 
nen fungeren." 

Naant Wanita Adjienibaks 
Leeftijd: 25 jaar 
Motto: Durf je kansen teereëren 

Naarn: Eefje Lambeck 
Leeftijd: 69 jaar 
Motto: Blijfje ontwikkelea, dan kun je blijven groefen 

i 	m - kko uit een grote 
. - Hindoestaansesfa.mi- 
- lie. In onzetultuur is 

het niet echt gebruifselijk dat 
je alsjbnge vrouw gaat stu-
deren en ép jezelf gaat wo-
nen. Toch heb ilc .dat gedaan, 
tegenalle scepsis ed bezwa-
ren ialk wilde vrij.zijn, de-
zerde rechten hebben als de 

- mannen in:Onze fitmilie. 
Ik vond mezelfnooit anders 
dan anderen; maar werd al-
tijd welin eej. bepaalde 
héek gedrukt, Werd woeger 
op sChool ook gepest vanwe-
ge mijnhuidskleur. Ik zat , 
voortdurend tussen twee . 
culturen in. Wie ben il&  
Waar hoorik bij? Ik moest 
vaak voor mezPlf opkomen. 
Maar ik weernu dat als je 
Valt, je ook weer kuntnp- 
staan. Als je maar gelooft in • , 	.  

jezelf leMoet je dromen blij-
ven najagen er,t, daar voor 
blijven vechten. Ookide te-
gensligen die je itt het leven 
te.  verwerken krijgt kunnen 
je vormen. Ilc heb er in ieder 
geval veel van geleerd. 
Ik studeer op dit moment 
religiewetenschappen in 
Nijmegen. Ik wil me later 
gaan bezighouden met inter-
nationale betrekkingen. ijC. • 

wil mensen er van bewust 
maken dat er, weliswaar ver-
schillen zijn tussen.beVél- - 
kingsgroepen, maar dat er 
veel mcer overeenkornsten 
zijn.'Er is zo veel angst voor 
hetonbekencle, die vaak 
leen maar op onwetendheid 

gebaseerd.Die diversita 
tussen mensen is juistmooi! 

wll zou dolgraag een 
drage willen leveren aati het . 	- 

_ 
tiitwisselen-van xenntS over 
elkaar en bruggen willen 
slam tussen mensem Dat is 
mijn grote droom 

-n familie had aanvanke-
lijk gtote bedenkingen bij de 
ketizes die ik maakte. Maar 
ral zijn ze hartstikke trots 
op me!" 

Ic kon als kiná 
idn; ik heb gyrnna- 
siurn gedaan. Ik hacl 

dolgraag naar de unwersiten 
gewil&maar dat lag in die - 
tijd niet voor de hand en • 
mijn ouders konden het  fi-
aandeel met opbrengen 
Omdat ik ook nog twee jonL 
gere zusjes had,hen ik toén - 
gaan Werken. In de avondu: 
ren volgde ik een opleiding.- 
tot chemisch analiste, maat 

merkte al ganw dat-daar-
mijn hart nietlag.Toen ik . 

_ trouwde en kinderen kieeg,. 
kwamt. te zitten, -  
Jaren later ik Wasinmid- 
dels 	begön-het weer te 
kriebelérnik Wilde mezelf 
ontplooién. yervolgens beri ' 
ik een"parttime opleiding 
personeelswerk gaan doein 
Eindelijk kon fit studeren! Ik 

bIoeide helemaal op.Dacht: 
hé, dit kan fic óók nog!.. 
HerAvas piidg al met al, 
maar thuis Iceeg ils alle 
steun In het bedrijfsleven, 
waar ik terechtkwam, keken 
ze aanvankelijk wel weemd 
reeen rne aan. Niet alleen. 

:9mdat ikeerrviouw was, 
maar ciok vanwege mijn-leef 
tijd„. -En ik Vvás natuurlijk 
ook een hele tijcl uit het ar-
heidsproces geweest. Aan cic 
andere kant bracht ik een 

•flinIce portie levenservaring 
mee, en die kon ilc in mijn 
werIc goed gebruiken. 
In mijn P&O-werIcheb ik al 
tijd geprobeerd vrouwen te 
stimuleren tot het volgen 
van opleidingen, zodat ze 
meer tot hun recht kwa-
Men. Ikberrinmiddels rnet 
pensioen, maar nog volop 

- 	 ." 



ik wilde mezelf ontplooien' 

actief in het vrijwilligers-
werk. Soms knaagt het wel 
eens dat ik destijds niet heb 
kunnen studeren. Maar tij-
den s mijn deelname aan het 
Aletta-project realiseerde ik 
me dat fic eigenlijk beSt tevre- -  
den ben met hoe ik het alle- ' 
maal gedaan heb." 

ben ik beeklend kunstenaar 
en geefik lessen en work-
shops. Op dit moment expo-
seer ik mijn schilderijen 
Stadstheater De Bond. 
In Nederland heb ik mezelf 
teruggevonden, & vind het 
een eer dat ik voor het Alet-
ta-project gevraagd b en. Ik 
herken veel in de verhalen 
van de anderen. Dit project 

is belangra Niet alleen 
vpor rnij, maar voor álle " - 
vrouwen. Het laat op een 
mooie manier zie.n dat wij 
bij de maatschappij horen. 
Voor ádj persoonlijk geeft 
het project mede bevesti-
ging dat je als yrouw heel bij-
zonder kunt zijn." 

iatèfdag 22jafiliari12011 -  OwW.tctisbahtia.nt 

Meer informatie over-  Aletta Jacobs op onze site 
www.tctubantia.Waletta 
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Méttd Jaiobs {S .iipfiernéér, 9 februari  1854"- Baarn, .10 augustus 1929) 'Een Aletta i actief in de samenleving, doelgericht, 

leergierig, sociaal betrokken, inspirerend voor anderen, 
moedig en grerisverleggend! 

Erna Lankhorst, Volksuniversiteit Enschede 

Aletta HenriëttaJacobs was een Nederlandse 
arts en feMiniste. Jacobs maakte zich al viéeg 
sterk ■ioor het recht Op hoger onderwijs vooi 
vrouwen. In 1870 was ze deeerste Nederland- 1  
se ijrouw dieals toehoorster werd toegelaten 

tot een hbs. Ze bezocht hiervoor de Rijks -Ho-
gere BUrgerschool in haar geboorteplaats. Een 
aar-'later vroeg zede liberale minister Thor-

becke toestemming om aan de universiteit te 
studeren. 

Sterke vrouwen uit een ver verleden 

0 De freules van Beckum, Twente, zestiende eeuw 
Ursula van Werdum en haar schoonzus Maria van Beckurn 
'werdenin 1544 net buiten Delden op de brandstapel gedood 
vanwege hun religieuze overtuiging. Beide vrouwen 
interesseerden zich voor de nieuwe doopsgezinde en Lutherse 
ideeën. Ze lazen zelf de bijbel en meden de kerk. In opdracht 
van Goossen van Raesfelt, de drost ván Twente, werden zij 
gearresteerd, voor ketterij veroordeeld en verbrand. 

johanna van Buren, Hellendoorn, 1881 -1962 
Werd geboren in een timmerrnansgezin. Groeide uit tot een 
bekende dkhteres in de streektaal. Pas vanaf haar 46e begon ze 
met het schrijven van 'leedtien' voor het Dagblad van het 
Oosten. Schreef in een eigen mengeling van Twents en Sallands 
vooral over alledaagse onderwerpen, zonder alledaags te 
worden. Wie haar gedichten goed leest, merkt datcleze vaak 
vol dubbele bodems zitten. 

Hermanna Elisabeth Molkenboer-Trip, 
Oldenmal, 1851-1911 
Harlingse freule die trouwde met de Oldenzaalse 
textielfabrikant J.H. Molkenboer. Leidde na diens onverwachte 
dood in het laatste decennium van de negentiende eeuw de 
fabriek. Was hiermee de enige vrouwelijke fabrikantin de 
Twentse textlelindustrie van eind negentiende eeuw. Ze maakte 
deel uit van de eerste feministische golf in Nederland. In 1898 
nam ze deel aan de Nationale Tentoonstelling van 
Vrouwenarbeid in Den Haag, waar de vrouwenbeweging wilde 
laten zien dat vrouwen veel meer konden dan een huishouden 
leiden. 

11) Cato Elderink, Enschede, 1871 -1941 -  
Telg van een voornaam textielgeslacht. Werd verpleegster, Maar 
haar hart lag bij de verhalen over het vroegere Twente. Ging 
veel de boer op en liet zich .daar inspireren door de verhalen 
die ze hoorde. Schreef in het toenmalige Twentsch dagblad 
Tubantia en had een grote schare fans. 	' 

Cornélie van Wassenaer Obdam, Delden, 1799 -1850,  
Rijke erfdochter van Twickel, die trouwde met tien jaar jongere 
:arel baron van Heeckeren. Zij was lichamelijk gehandicapt, 	' 
iliet erg aantrekkelijk en zag zich genoodzaakt om in de geest 

an de tijd onderdanig te zijn aan haar - niet altijd even trouwe 
- man Qua intelligentie en kennis op veel terreinen was zij zijn 
meerdere. Drukte een groot stempel op het huidige aanzien 
van Twickel. ssiges 

	'F 

Naam: Mojgan 
Leeltijd: 44 jaár . 
Motto: Het positieve uit het negatieve halen 

= mand met veel iïassies en 
-Jdréniea llc kan niet - 

staan, wil;yerder komen 
inhet - 
In Nederland moest ik hele-
maal opnieu-W-heginnen-
Daar heb je lefvoor nodig. 
Ik besloot een oplèiding tot 
activiteitenbegeleider 
gaan volgen. Zes jaar gele-
den heb ik een kunstatelier - 
opgezet voor mensen met 'Ik moest veel overwinnen 2  
een beperking. Daamaast 

ben geboren in hait 
Achttien jaar geleden • 
ben ik als vluchteling 

naar. Nederland gekomèn.. 
heb veel problemen in inijn 
land gehad: Ik heb er de 
kunstacademie gedaan en 
had het er fmancieel goe& - 
maar ik kon me •er als vrotnij 
niet ontplooien. Daar had ik 
grote modre mee. & kon 
het nietaccepteren dat je als 
vrouw je mening niet kunt 
verkoncligen. lk wilde mijn 
vrijheid terug, maar daar 
heb ik wel een hoge prijs 
voor moeten betalen. Ik heb 
alles en iedéreen moeten 
achterlaten. Ik heb veel moe- 

. ten overwinnen, maar al die 
moellijkheden hebben me 
alleen maar sterker gemaakt. 
Ze hebben me gemaat tot 
wie ik in-wezen ben: ie- 
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