Interview met Hedy d’Ancona door Marjo de Jeu – april 2017
Omdat we efficiënt met onze tijd om willen gaan wordt dit interview schriftelijk gedaan,
waarbij ik van te voren de biografie van Hedy d’Ancona van Leonoor Meijer (2012) lees met
de titel: Hedy: feministe, politica, actievoerster.
Een aantal citaten uit dit boek worden in het interview gebruikt.
De vraag ‘Waar kennen we Hedy d’Ancona van?’ kan heel uitgebreid beantwoord worden
omdat Hedy vandaag de dag nog zeer actief is in allerlei besturen van culturele en
maatschappelijke instellingen.
Zij treedt al een mensenleven lang op de voorgrond als het gaat om zaken die haar nauw
aan het hart liggen zoals het feminisme en het immigratie- en asielbeleid.
Eén van haar uitspraken is: “Als ik onrecht zie, dan kan ik niet anders dan me ermee
bemoeien”.
Haar jarenlange tomeloze inzet voor vrouwenemancipatie en het volwassenenonderwijs
heeft zeker zijn vruchten afgeworpen.
Hedy d’Ancona was in het begin van de jaren tachtig Staatssecretaris voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (onder meer belast met emancipatiebeleid, volwasseneneducatie en
arbeidsomstandigheden).
In die periode heeft zij zich sterk gemaakt voor de oprichting van de studiekringen voor jong
gepensioneerden. De introductie was zo succesvol dat er alleen al in Den Haag zo’n 70
studiekringen werden opgericht. Helaas zijn veel van deze groepen al jaren geleden weer
opgeheven.
Hedy heeft zelf nooit deelgenomen aan een studiekring. Zij wil graag haar naam verbinden
aan ons project om de studiekringen te promoten, omdat zij het een nuttig, zinvol en leuk
initiatief vindt.
Zij zit in het Comité van Aanbeveling van de Studiekringen50plus.
Zij vindt dat we goed bezig zijn, met name wat betreft de website. Zij geeft verder als
suggestie voor promotie van de studiekringen dat we meer de regionale omroepen en de
bibliotheken zouden kunnen benaderen. Dit zou kunnen naast de activiteiten die we al in
gang hebben gezet.

