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Alkmaar ■ Tien jaar terug zat Ma-
rije compleet vast: ze leefde op bij-
standsniveau en had twee kleine
kinderen. ,,Voor mijn re-integratie
moest ik aan de slag bij een call cen-
ter, mensen bellen over hun inter-
netpakket. Wat heb ik me daar een
partij ongelukkig gevoeld.’’ 

,,Ik wist niet wat ik moest doen. In
het verleden had ik een opleiding
hotelmanagement afgerond, maar
met twee kleine kinderen thuis zou
ik nooit werk in die wereld vinden.
Wat ik wel wist, was dat ik heel
graag wat wilde maken van mijzelf,
werk vinden waar ik voldoening uit
kon halen.’’

Via haar moeder hoorde ze over
Tesselschade, in 1871 opgericht om
vrouwen naar financiële onafhanke-
lijkheid te helpen. ,,Ik was dolblij
toen ik hoorde dat mijn aanvraag
was goedgekeurd, want ik had ver-
wacht dat ik een van de velen zou
zijn. Het collegegeld en mijn boe-
ken kreeg ik vergoed. Daarmee was
ik zeker niet compleet uit de kosten,
want ik moest nog wel bijlenen voor
mijn levensonderhoud, maar het
was wel een fijn steuntje in de rug.’’

Perspectief
Om voor het fonds in aanmerking te
komen moet de opleiding perspec-
tief bieden op financiële onafhanke-
lijkheid, erkend zijn door het Rijk
en valt de aanvraagster buiten de

DUO-regeling - maar elke aanvraag
wordt individueel behandeld. Vorig
jaar werd landelijk ruim 100.000 eu-
ro uitgekeerd aan 21 mbo-studentes,
31 hbo’ers en 14 universitaire studen-
tes. Dat wordt betaald met giften, de
verkoop van handwerk - zoals afge-
lopen zaterdag tijdens de winterfair
in het The Fallon Hotel - en de le-
dencontributie. 

,,Er zijn voldoende financiële
middelen om vrouwen te onder-
steunen met hun studie’’, zegt Mari-

na Numan, bestuurslid voor de af-
deling in Alkmaar. ,,Het probleem is
alleen dat te weinig mensen weten
van ons bestaan. Vooral de bekend-
heid onder jonge vrouwen kan een
stuk beter. Ook is er een tekort aan
nieuwe aanwas van vrouwen die
goed kunnen handwerken.’’ De af-
deling in Alkmaar, in totaal zijn het
er 23, krijgt daarom binnenkort een
eigen website.

Marije studeerde in 2014 af als
doktersassistent en werkt nu bij de
huisartsenpost in Alkmaar. ,,Het is
pittig werk met veel verantwoorde-
lijkheid. Je weet nooit wat er aan pa-
tiënten binnen zal komen. Maar ik
hou van de afwisseling, de collega’s
en het snelle schakelen. Het geeft
me veel voldoening dat ik nu iets be-
teken voor de maatschappij.’’

Ze hoopt dat meer jonge vrouwen
de weg naar een studiefonds weten
te vinden. ,,Ik weet hoe het is om zo
krap te zitten. Je kunt geholpen
worden, je moet alleen weten waar
je aan kunt kloppen.’’

VROUWENVERENIGING Tesselschade-fonds biedt Marije Brinkkemper uitkomst

Geen cent te makken
maar wel studiewens?
Wat als je geen cent te
makken hebt, maar wel
graag wilt studeren?
Dan kan je aankloppen
bij het studiefonds van
vrouwenvereniging Tes-
selschade. Marije Brink-
kemper (37) uit Heerhu-
gowaard kreeg een op-
leiding tot doktersassis-
tent vergoed en werkt
nu bij de huisartsenpost
in Alkmaar. ,,Ik weet hoe
het is om zo krap te zit-
ten.’’
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Marije Brinkkemper.

Op rekening van de vereniging
konden vrouwen handwerkjes
maken en verkopen, een snelle
manier om iets van eigen inko-
men te vergaren. Door verschil
van inzicht - mag de naam van
de maakster op het handwerkje
staan of niet - splitste de ver-
eniging zich op. De ene tak ging
verder als Vrouwenvereniging
Arbeid Adelt, de andere als Tes-

selschade, vernoemd naar de
dichteres, zangeres en glasgra-
veerster Maria Tesselschade
(1594-1649, die ook in Alkmaar
heeft gewoond. In 1874 verleen-
de Arbeid Adelt haar eerste op-
leidingssubsidie aan een stu-
dent, Tesselschade volgde eni-
ge jaren later. In 1953 gingen de
twee verenigingen samen ver-
der onder de naam Tesselscha-
de-Arbeid Adelt (TAA). In totaal
hebben door de jaren heen zo’n
12.000 vrouwen een opleiding
kunnen volgden met behulp
van het fonds.

Op 17 oktober 1871 werd de Vrou-
wenvereniging Arbeid Adelt
opgericht door de feministische
schrijfster Betsy Perk (1833-
1906). 

Tesselschade-Arbeid Adelt

Dat ligt in handen van burgemees-
ter Anja Schouten, die al veel kansen
heeft laten lopen om de daadkracht
te tonen in dit al zo lang slepende
dossier.

Hoe gaan de pieten eruit zien is

voor de zoveelste keer weer de vraag.
Worden het echte roetveegpieten –
dus wit met een paar zwarte vegen
en geen kroeshaarpruiken, of wor-
den het die halfslachtige, bruin-
geschminkte met zwarte vegen, die
we vorig jaar in Sints gevolg zagen
rondhobbelen. Voor de antizwarte-
pietenbeweging Alkmaar Kan Het
kan alleen de eerste categorie door
de beugel. De club heeft een demon-
stratie aangekondigd. En in ons ge-
polariseerde ’gave landje’, krijg je de

tegendemonstratie van Pegida er
dan gratis bij.

Waarom koersen we hier nu voor
de vierde keer op rij op af? Iedereen
weet inmiddels dat er maar één uit-
weg uit deze ellende is. Trek die
pleister eens in één ruk van de wond.
Schakel voor eens en altijd over naar
echte roetveegpieten, zoals de Alk-

maarse scholen al een paar jaar heb-
ben. De kinderen vinden het prima,
als-ie maar z’n pepernoten blijft
strooien.

Veel te laat komt de burgemeester
nu met de aankondiging dat er in
Alkmaar echte roetveegpieten ko-
men. Bij Alkmaar Kan Het is de ge-
dachte: eerst zien dan geloven. Vrij
begrijpelijk. Anja Schouten liep vo-
rig jaar mee met de quasi-roetveeg-
pieten, ging vervolgens schoorvoe-
tend het gesprek aan met Alkmaar

Kan Het en vond de kwestie niet zo
urgent dat ze nog eens met de club
om tafel wilde zitten. ’Ze kende de
argumenten wel’, zei ze.

De vraag dringt zich op hoe se-
rieus zij de bezwaren van Alkmaar
Kan Het – ofwel de pijn van zwarte
mensen – heeft genomen. En ook of
ze nu zelf een nieuwe piet wil of
handelt uit vrees voor demonstra-
ties. Soms heeft een stad een be-
stuurder nodig die richting geeft en
kleur bekent.

Roetveegpiet
Connie Vertegaal

Krijgt Alkmaar eindelijk een rus-
tige Sinterklaasintocht of wordt
het opnieuw een toestand met
demonstraties en veel politie?

commentaar


