
OVERLEDEN 

De vrouw die de fik van het feminisme aanstak 

Nora Rozenbroek (1944
2012) schiep Dolle Mina, 
en bleef tegendraads en 
strijdbaar. 

'E D opecns, zonder ook maar de 
geringste aanwijzing van een 

organisatievorm. zonder ledenlijst, 
was daar Dolle Mina.' Zo staat hetin 
11et boek Meid, wat ben ik bewustgf
worden. Vijfjaar Do/leMina uit 1975. 
Erzijn vele SCheppingsverhalen over 
de begintijd van dezesucce.svolle ac
tiegroep. Maar in elk verhaal staat 
Nora Rozenbroek aan de oorsprong. 

NoraRozenbroek, geborenlndc 
Hongerwimer.studecrdebiochemie 
aandcGemeentelij]<cuniversÎreit 
van Amsterdam toen zij te horen 
kreeg datdeenige promotieplaats 
' natuurlij k' naareen man zou gaan. 
Volgens vriendin Henriëtt.eSchatz 

sprak Rozenbroek daarover - .,tussen 
de konijnenexperimenten in hetjan 
Swammcrdam Iru;ti tuut" - metAlcx 
Korzec, wiens vdendIn haar baan 
moestopgeven omdat ze ging trou
wen. U1tonvredeovcr dlevanzelf
sprekende ongelijkheid besloten zij 
datereenl udlckeactiegroep moest 
komen voor de rechten van de vrollw. 
Zoekend naareen ruam.zegtSchatz. 
heri nnerde Rozenbroekzkh het 
standbeeld van Wilhelmina Drucke." 
-een vanNederlands eerstefeminis
ten, bijgenaamd Dolle Mina -waarze 
dagelijks langs fie tste naarschool. 

Dolle Mina - "die prachtige fik 
waar het feminisme op zat te wach
ten". volgensbetjubileumboek 
werd berucht en populair mer actics 
als de bezetting van het-alleen voor 
mannen toegankelijke Nijenrodeen 
de redactie van het 'suikcqoete' 
weekblad Margriet, de publieke ver
branding van bh's en het afsluiten 

van openbare urinoirs met roze lin
ten. Het openb,tre damestoilet was 
een van de zaken waarvoor Dolle Mi
na's demonstreerden, net als gelijke 
salariëring voor man en vrouw bij 
gelijk werk, condooms in hct zie
kenfonds, crèches en legale abortus 
(B:US 10 liigen Buil, tenslotte). Ro
zen broek, volgens een medestudent 
een "exotisdlC verschijning meteen 
allure en een oogopslag die alle stu
denten in de mensa degradeerde to t 
klootjesvolk", liep voorop. 

Haar strijdbaarhcid begon al toen 
de verloskamer bij haar geboortc 
werd gebombardeerd , zei m ar man 
Piet Sakleer woensdag tijdens een 
hcrdenkingsbijeenlmmst. Een ande~ 
re vroege ervaring die volgens psy
chia.ter Bas Oele bepalend is geweest 
was de hardhandige behandeling 
van haar broer. die leed aan sch izo
fren ieen diezeals meisje ontvoerde 
uitde instelling waar bij verbleef, 

omdat die hem onbillijk srrmc. In 
}uar werkzaam leven aIs apotheker I 
meer dan dertig jaar lang, ging haar 
speciale aandacht dan ook uit naar 
psychiarrische patiënten. Haar apo
theekaan de Vijzelgracht was in de 
jaren tachtig ook een van de weinige 
die (experimentele)medidjnen ver
strekte aan slachtoffers van een 
nieuwe epidemie. aids. 

Nora Rozenbroek bIeefhaar leven 
langenergiek tegendraads, wan
trouwig, eigenwijs en strijdbaar, zei
den haarkinderen én haar vrienden 
woensdag. Toen uitgever Bas Lub
berhuizen di t jaar afscheid nam, be
sloot ze geld te geven aan zijn uitge
verij ... Ze had gehoord dat cr nog 
geen vrouwelijke partidpant \\IaS", 

aldus Lubberhuizen. Ze overleed op 
.s oktober, 67 jaaroud In Jogjakarta, 

op weg naarl1aar geliefde Bali. 

BAS BLOKKER 

Nora Roz.enbroek, circa 1970 


