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Lezingen, iets lekkers eten en drinken, 

ontmoeten en van elkaar leren, dat is 

toch wel ongeveer wat ze zich daarbij 

voorstellen. In het voorjaar heb ik via 

verschillende kanalen een oproep 

uitgezet voor mensen die een workshop 

willen geven en al drie vrouwelijke 

veteranen bereid gevonden een lezing 

te geven. 

JUN

04

Programma

Het programma voor  

29 oktober is al bijna rond. 

Na een ontvangst met 

koffie zijn er een aantal inspirerende 

lezingen, onder meer één over de 

kracht van vrouwen tijdens missies 

en één over vrouwenvriendschappen 

die ontstaan tijdens missies. Ook zal 

een dame spreken over hoe je als 

postactieve veteraan een carrière kunt 

opbouwen in de burgermaatschappij. 

Iemand anders zal haar verhaal 

vertellen over hoe je als vrouwelijke 

militair alle ballen tegelijk in de lucht 

houdt: veel vrouwelijke veteranen zijn 

immers niet alleen veteraan, maar 

ook partner, moeder, mantelzorger 

et cetera. Mooie en aansprekende 

onderwerpen, denk ik. Na de lunch 

bieden we op meerdere plekken in het 

gebouw twee workshoprondes aan: 

ongeveer vijftien stuks – de meeste 

gegeven door vrouwelijke veteranen, 

een paar door vrouwelijke (oud-) 

MEI
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Women only

Goed nieuws: de Stichting 

Ondersteuning Veteranen 

heeft laten weten dat ze 

ons verzoek om financiële steun voor 

29 oktober honoreren. Daar ben ik 

ontzettend blij mee. Zonder support 

van derden zou het niet mogelijk zijn de 

Dag voor Vrouwelijke Veteranen, zoals 

wij die voor ogen hebben, te 

organiseren. Van het Nederlands 

Veteraneninstituut krijgen we al 

geweldige hulp in natura: gebruik van 

het NLVi-gebouw in Doorn met alle 

faciliteiten, lunches en 

consumptiebonnen en het meedenken 

over gezamenlijke communicatie. 

Dankzij dit soort steun kan de Dag voor 

Vrouwelijke Veteranen ook echt 

doorgang vinden. 

JUN

01

Workshops

Geweldig dat we weer echt 

iets kunnen neerzetten, 

na twee coronajaren, 

waarin we veel plannen niet tot 

uitvoer konden brengen. Hoewel we 

ook toen niet stilgezeten hebben: 

een website opgezet, sociale media 

opgestart, wandeldagen georganiseerd. 

Ook heb ik met diverse vrouwelijke 

veteranen gesprekken gehad of 

ze behoefte hebben aan ‘eigen’ 

veteranenactiviteiten en zo ja, hoe een 

speciale dag er dan zou moeten uitzien. 

Jacqueline van Tilburg-

van Griensven, zelf 

Afghanistanveteraan, is 

oprichter en voorzitter 

van Stichting Thuisbasis 

de Klaproos, die in 2019 

werd opgericht. De 

Klaproos is een platform 

voor de 6000 vrouwelijke 

veteranen in Nederland en 

organiseert activiteiten en 

ontmoetingsmogelijkheden 

voor veteranen uit alle 

krijgsmachtonderdelen. 

De Klaproos organiseert 

samen met het Nederlands 

Veteraneninstituut voor de 

eerste keer een Dag voor 

Vrouwelijke Veteranen.  

Die wordt gehouden op  

29 oktober aanstaande  

in Doorn. 

ontmoetingen en nieuwe contacten 

wordt. Misschien zijn er vrouwelijke 

veteranen die bij elkaar om de hoek 

wonen en niet van elkaar weten dat 

ze beiden veteraan zijn. Hoe leuk 

zou het zijn als ze dat op 29 oktober 

ontdekken? 

militairen. De onderwerpen variëren 

van persoonlijk leiderschap en jezelf 

pitchen tot storytelling. Een aantal 

duurt vijf kwartier en andere duren de 

hele middag: de deelnemers kunnen 

dus twee korte of één lange workshop 

volgen. De workshops worden 

afgesloten met een muzikale uitsmijter. 

Aan het einde van de dag is er een 

buffet en nog een nazit.

JUN

25

Enthousiast

Vandaag stond ik met een 

stand van onze stichting 

op het Malieveld, waar 

de veteranendag 2022 gehouden 

werd. Ik heb informatie gedeeld over 

Thuisbasis de Klaproos en over 29 

oktober, verschillende vrouwelijke 

veteranen gesproken en een aantal 

van hen gevraagd wat ze ervan vinden, 

een speciale dag voor vrouwelijke 

veteranen. Een enkeling zegt daar geen 

Van Tilburg-van Griensven is druk bezig met het organiseren 

van een dag voor vrouwelijke veteranen: women only.
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Het dagboek van
Jacqueline van Tilburg-van Griensven

behoefte aan te hebben en tevreden 

te zijn met een ‘gemengde’ dag, maar 

van de meeste vrouwen kreeg ik 

enthousiaste reacties. ‘Wat fijn dat er 

speciaal voor ons zoiets komt’, zeggen 

ze. En: ‘Ik ga me daar zeker voor 

aanmelden.’  

JUL

27

Aanmelden

Morgen heb ik overleg 

met het Nederlands 

Veteraneninstituut. 

We bespreken hoe we de 

aanmeldprocedure gaan inrichten; 

de vraag is of we dat aanmelden voor 

de Dag voor Vrouwelijke Veteranen 

laten verlopen via de website van het 

NLVi of van Thuisbasis de Klaproos 

(thuisbasisdeklaproos.nl). Er is plek 

voor tweehonderd gasten in het NLVi, 

dus ik hoop dat vrouwen die willen 

komen zich opgeven, want vol is vol. 

En dat het een dag vol inspiratie, mooie 

‘Veel 
vrouwelijke 
veteranen zijn 
ook partner, 
moeder, 
mantelzorger  
et cetera’
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