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Het eerste personeelsblad dateert 
van 1882: op 24 juni verscheen het 
eerste exemplaar van  
‘De Fabrieksbode’. Het was het 
huisorgaan van de Koninklijke 
Nederlandsche Gist- en 
Spiritusfabriek in Delft, die geleid 
werd door de sociaal bevlogen 
werkgever Jacques van Marken.

Het blad heeft bestaan tot liefst medio 
2001 – er verschenen dus 121 jaargan
gen. Daarmee is De Fabrieksbode het langst 
onafgebroken verschenen bedrijfsblad 
ter wereld. Als zodanig staat het blad ook 
vermeld in het Guinness Book of Records.  
De complete collectie is ondergebracht 
bij de Koninklijke Bibliotheek (KB) in 
Den Haag.
Werkgever Van Marken wilde het blad 
gebruiken om z’n beleid toe te lichten, 
maar ook ‘beambten en werklieden de 
gelegenheid aanbieden door ingezonden 
stukken en mededelingen hun inzich
ten over het werk (…) onder de aandacht 

van het personeel te brengen’. Uit de 
beschrijving van de archivaris van de KB 
blijkt dat onder Van Marken (overleden 
in 1906) dat laatste niet heel erg goed uit 
de verf kwam: ‘De Fabrieksbode is vooral 
de spreekbuis van Van Marken. Artikelen 
ter educatie en morele verheffing nemen 
een belangrijke plaats in.’ Dat deed hij op 
een vaderlijke, moraliserende toon. Ook 
zijn vrouw Agneta Matthes schreef gere
geld stukjes voor het blad. In eenzelfde, 
nogal betuttelende stijl.
De Fabrieksbode verscheen in eerste instan
tie als weekblad, later als veertiendaagse 
editie en ten slotte als maandblad. In de 

laatste jaren was DSM de uitgever ervan, 
nadat de chemiemultinational in 1998 
Koninklijke GistBrocades NV (in 1968 
ontstaan door de fusie tussen de Gist en 
Spiritusfabriek en farmaceutisch bedrijf 
Brocades) had overgenomen. 
De archivaris van de KB merkt op dat 
Van Markens streven tot tweerichtings
verkeer pas na 120 jaar serieus tot stand 
is gekomen. ‘Echt inhoudelijke kritiek op 
het gevoerde beleid verschijnt pas voor 
het eerst in het jaar 2000. Tijdens een 
grote reorganisatie die de DSMvestiging 
in Delft treft, geven medewerkers onge
zouten hun mening.’ 
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Thea Veldhuyzen van Zanten 
Boegbeeld voor ondernemende vrouwen
’De grootste belemmering is dat mannen diep in 
hun hart bang zijn voor professionele vrouwen’, zei 
Thea Veldhuyzen van Zanten eens in een interview. 
Veldhuyzen van Zanten was een markante onder
neemster die, na heel wat omzwervingen, de eerste 
vrouw werd in het directieteam van tafelzilver
fabriek Van Kempen & Begeer. Eind jaren zeventig 
kreeg ze bekendheid toen ze een vrouwennetwerk 
in het leven riep voor ‘vrouwen in vooruitgeschoven 
posities in een mannenmaatschappij’. Ook stond ze 
aan de basis van de prijs voor de ‘Zakenvrouw van 
het jaar’. Ze zorgde er onder andere voor dat het 
toenmalige VNO opleidingen ging aanbieden aan 
vrouwelijke managers. Ze overleed in 1997, maar 
wordt nog steeds erkend als een van de vrouwelijke 
boegbeelden in het door mannen gedomineerde 
ondernemersklimaat. Marga Klompé 

Eerste vrouwelijke minister, architect van de 
bijstand
Toen Marga Klompé toetrad tot de politiek, was 
ze nogal aarzelend. Toch zou ze al snel uitgroei
en tot een succesvolle politica van de Katholieke 
Volkspartij (KVP). Ze werd als eerste vrouw in de 
geschiedenis minister en ontfermde zich in het 
kabinet DreesIII onder andere over maatschap
pelijk werk. In 1963 zorgde zij vanuit die positie 
voor de invoering van de Algemene Bijstandswet, 
waarmee de armenzorg voor het eerst onder 
verantwoordelijkheid van de overheid kwam te 
vallen in plaats van particuliere instanties en de 
kerk. De bijstand bestaat nog altijd als vangnet 
voor mensen zonder inkomen.
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Agnes Jongerius 
Eerste vrouwelijke voorzitter van de FNV
Agnes Jongerius begon haar carrière bij de 
FNV, in een mannenwereld bij uitstek: de FNV 
Vervoersbond. De meeste mensen kennen Jon
gerius van de functie die ze van 2005 tot 2012 
bekleedde als (eerste vrouwelijke) voorzitter van 
de FNV. In die rol werd ze twee keer verkozen tot 
de meest invloedrijke vrouw van Nederland. Na 
een hevig debat over de verhoging van de AOW
leeftijd – ze noemde de werkgevers ‘tuig van de 
richel’ – trad ze af. Na haar vertrek bij de FNV 
is de vakbondsvrouw zich blijven inzetten voor 
werknemersbelangen, onder andere als lid van 
het Europees Parlement namens de PvdA.

Foto: Spaarnestad, fotograaf: Wim van Rossem
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