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Toen vrouwen nog gewoon ‘vrouw van’ waren en geacht werden er geen eigen mening op na 

te houden, tóen stond Noor van Crevel op. Portret van een vrijheidsstrijder. 

Noor van Crevel (79) hield vroeger ratten. ‘Ik had tamme witte, en halfwilde bruine. Die 

laatste probeerden altijd te ontsnappen, knaagden de dikste planken door. Ik had daar 

tijdenlang terugkerende dromen over. Ik vond het fascinerend, die niet aflatende pogingen om 

vrij te komen.’ Van Crevels hele leven – ze wordt dit weekend tachtig – staat in het teken van 

‘vrijheidscreatie’. Voor de mens in het algemeen, maar de vrouw in het bijzonder.  

In 1974 richtte ze met vijf andere vrouwen Nederlands eerste Blijf van m’n Lijf-huis op. Een 

tijd dat vrouwenmishandeling nog niet openlijk erkend werd als maatschappelijk verschijnsel. 

‘Geld om wat te huren was er dus niet. We kraakten midden in de nacht een pand in 

Amsterdam. Onze slogan was: je kunt weg als je dat wil.’ Eén uitzending erover op de radio, 

en binnen een week zat het huis vol.’  

Van Crevel, overtuigd feminist en destijds docent aan de opleiding voor maatschappelijk 

werker, was op het idee gekomen na het zien van een soortgelijk huis in Londen. Vrouwen 

werden in die tijd altijd bezien als vrouw van, moeder van, dochter van. Nooit als zichzelf.’  

Schandalig  

Hulpverleners spraken schande van het huis. ‘Vrouwen moesten niet de gelegenheid krijgen 

zomaar een eind te maken aan een relatie. Die hadden húlp nodig.’  

In de kranten verschenen leuzen als ‘Blijf van mijn wijf’. ‘Maar wij gingen door. Het woord 

empowermentbestond toen nog niet, maar dat was wat we deden. In plaats van vrouwen 

verder in een slachtofferrol te duwen, stimuleerden we zelfstandigheid bij ze, assertiviteit. We 

verzekerden hun veiligheid, regelden een uitkering voor ze, maar hun boodschappen moesten 

ze zelf doen bijvoorbeeld.’  

Al snel ontstonden dezelfde initiatieven op andere plekken in het land. Van Crevel adviseerde 

bij de oprichten van de andere huizen. ‘De komst van Blijf van m’n Lijf is enorm belangrijk 

geweest voor de vrijheid van vrouwen. Het was een ommekeer.’  

Hannie Schaft  

Van Crevel stapte in 1980 uit de organisatie, maar bleef zich op alle mogelijke manier 

inzetten voor vrouwenrechten en was zeer actief binnen de lesbische beweging.  



Jarenlang bezocht Van Crevel op 4 mei de begraafplaats in Overveen waar verzetsstrijder 

Hannie Schaft ligt, dit jaar het boegbeeld van bevrijdingspop.  

Schaft, het meisje met het rode haar en Van Crevel zouden ongeveer even oud geweest zijn 

nu. ‘Met het geweld dat ze pleegde heb ik niet zoveel. Maar die moed, haar persoonlijkheid, 

daar heb ik onvoorstelbaar veel bewondering voor. De vrouw met wie ik nu leef heeft ook in 

het verzet gezeten.’  

Van Crevel is tegenwoordig nog steeds met vrijheid bezig. ‘Ik werk als vrijwilliger voor 

Humanitas en help mensen die diep in de schulden zitten hun administratie op orde te krijgen. 

Daar draait strijden voor vrijheid om. Mensen in staat te stellen om te leven.’ 

 


