
Vanaf de 19de eeuw tot 1919 

hebben vrouwen en mannen 

gestreden voor het algemeen 

kiesrecht. Hoe is deze strijd door 

de toenmalige fotojournalistiek 

in beeld gebracht? En welke 

middelen gebruikten de activisten 

om in beeld te komen?

In 1918 werd de Rotterdamse onderwijzeres Suze 
Groeneweg als eerste vrouw in de Tweede Kamer 
gekozen. Groeneweg, in 1875 geboren in het Zuid-
Hollandse Strijen, spande zich binnen en buiten 
de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) al 
jaren in voor de invoering van het algemeen kies-
recht. Dat algemeen kiesrecht was in 1918 echter 
nog geen feit. In 1917 had de Kamer besloten tot 
de invoering van het algemeen mannenkiesrecht. 
Vrouwen mochten nog niet stemmen, al konden 
ze zich wel verkiesbaar stellen – het zogeheten 
passief kiesrecht. Pas in 1919 veranderde dit, naar 
aanleiding van een initiatiefwet van het progres-
sief-liberale Tweede Kamerlid Hendrik Marchant. 
Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1922 konden 
voor het eerst alle vrouwen in Nederland stem-
men.

De vreugde bij de sociaaldemocraten om de 
overwinning van Groeneweg in 1918 was er in ie-
der geval niet minder om. Een week na de verkie-
zingen, op 10 juli, trok arbeiderszangvereniging 
‘De Stem des Volks’ naar de Benthuizerstraat in 
Rotterdam en trakteerde die het kersverse Kamer-
lid voor haar woning op een heuse serenade.1 Van 
deze feestelijke gebeurtenis is helaas geen beeld-
materiaal overgeleverd, maar van andere belang-
rijke momenten in de kiesrechtstrijd wél. Vrouwen 
waren prominent op deze beelden aanwezig: als 
strijdsters, propagandistes, kersverse politica’s en 
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trotse stemmers. Ook wordt duide-
lijk hoe de kiesrechtstrijd én haar 
overwinningen op lokaal niveau ge-
stalte kregen, zoals het voorbeeld 
uit de Benthuizerstraat al laat zien. 

Het Volkspetitionnement

De strijd voor het algemeen kies-
recht werd in Nederland sinds het 
eind van de 19de eeuw volop ge-
voerd, maar kwam na 1900 in een 
stroomversnelling.2 In 1911 organi-
seerde de SDAP het Volkspetition-
nement. Het doel was om zoveel 
mogelijk handtekeningen te ver-
zamelen – van mannen en vrou-
wen, socialisten en niet-socialis-
ten – voor de invoering van het 
algemeen kiesrecht. De sociaalde-
mocratische tekenaar Albert Hahn 
maakte de bekende poster waarop 
een werkman, met gespierde ar-
men, de klok luidt en oproept tot ondertekening 
(afb. 1). Wie een jaargang van het politiek-satiri-
sche weekblad De Notenkraker doorbladert, ziet al 
snel dat mannen een dominante rol speelden in 
de socialistische iconografie, zeker waar het om 
het onderwerp kiesrecht ging.

Op 19 september 1911, Prinsjesdag, bezorg-
de een delegatie de petitie, door 317.000 mensen 
ondertekend, bij het Ministerie van Binnenland-
se Zaken in Den Haag. Dit ging gepaard met een 
massabetoging van zo’n 20.000 demonstranten. 
Foto’s van deze eerste ‘Rode Dinsdag’ laten zien 
dat de menigte inderdaad vooral bestond uit man-
nen, maar er was zeker ook een aantal vrouwen te 

bespeuren. De massa begaf zich in optocht van 
de Raamweg via Plein 1813 en het Binnenhof weer 
naar het beginpunt. Op de kop van de stoet liep 
de Amsterdamse socialist Wolf Lelie, die fier het 
nieuwe partijvaandel voor zich uitstak. Naast hem 
zien we zijn echtgenote, Klaartje Trompetter, lid 
van de Sociaal-Democratische Vrouwenpropagan-
daclub (afb. 2).3 Door het echtpaar nadrukkelijk sa-
men voorop te laten lopen, toonde de SDAP hoe-
veel belang zij hechtte aan kiesrecht voor iedereen. 

Lokale afdelingen

In de mobilisatie van vrouwen voor het algemeen 
(vrouwen)kiesrecht speelden lokale netwerken een 
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Afb. 1 Affiche van de sociaaldemo-
cratische tekenaar Albert Hahn met 
de oproep de petitie voor algemeen 
kiesrecht te tekenen, 1911. Collectie 
Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis, Amsterdam.
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belangrijke rol. De lokale organisatie zorgde er 
niet alleen voor dat meer mensen met de ideeën 
voor het vrouwenkiesrecht in aanraking kwamen, 
maar ook dat voor vrouwen zelf de drempel om 
politiek actief te worden lager was. De Vereniging 
voor Vrouwenkiesrecht (VVK), opgericht in 1894 
door onder anderen Aletta Jacobs en Wilhelmina 
Drucker, had bijvoorbeeld tal van lokale afdelin-
gen. In juni 1911, dus voor het aanbieden van het 
Volkspetitionnement, organiseerde de vereniging 
een nationale propagandadag, met activiteiten in 
verschillende steden. 

Het voeren van propaganda was – zeker in een 
tijd zonder nationale radio en televisie – bij uit-
stek een lokale aangelegenheid. Op straat moest 
het gebeuren. Zo zette in Zaandam de lokale 
VVK-afdeling een heuse kraam met propagan-
damateriaal neer op de Gedempte Gracht, de 
plek waar tijdens de kermis traditiegetrouw de 
poffertjeskraam stond (afb. 3). Een grote banner 
met daarop het woord ‘VROUWENKIESRECHT’ 
zorgde ervoor dat iedere passant wist waar het 

hier om ging. Politiek was lange tijd beschouwd 
als mannenzaak, maar nu stonden drie strijdvaar-
dig kijkende dames achter de kraam – een van hen 
draagt zelfs een sjerp, met politieke leuze? Of de 
omvangrijke mannelijke belangstelling die we op 
de foto zien, enkel het aanbod van propaganda-ar-
tikelen gold of misschien meer neigde in de rich-
ting van de Hollandse kiesrechtstrijdsters, is dan 
ook sterk de vraag.

De waarde die aan de lokale organisatie werd 
gehecht, kwam tevens terug in de afdelingsvaan-
dels die de vrouwen tijdens betogingen meedroe-
gen. In de collectie van Atria, het kennisinstituut 
voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, is een 
heel aantal van deze vlaggen bewaard gebleven 
(afb. 4). Op de vaandels stond de plaatsnaam cen-
traal weergegeven. Ook het stadswapen keerde 
regelmatig terug, net als de vrouw met de weeg-
schaal en de tekst ‘jus suffragii’ (Latijn voor ‘stem-
recht’). Op foto’s van demonstraties is te zien hoe 
de vaandels een duidelijk herkenningsteken vorm-
den (afb. 5). De verschillende afwerking doet ver-

Afb. 2  Optocht van 
sociaal democraten 
in Den Haag, 1911. 
Eindpunt was het 
Binnenhof, waar het 
Volkspetitionnement 
zou worden aangebo-
den aan de minister 
van Binnenlandse 
Zaken, de antirevolu-
tionaire politicus Theo 
Heemskerk (1852-1932). 
De Notenkraker, 23 
september 1911. 
Fotograaf onbekend.
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moeden dat de middelen per afdeling verschilden: 
de vaandels van bijvoorbeeld de afdelingen Voor-
burg en Schagen ogen minder luxe dan het rijk 
geborduurde vaandel uit Amsterdam.

Ten strijde

In 1913 kreeg Judith Telmans-Morpurgo, wonen-
de op de derde verdieping van de Rapenburger-
straat 63 in Amsterdam, een stembiljet op haar 
naam thuisbezorgd. Wat moest zij nu doen? ‘Zij 
is er, de eerste Hollandsche kiesvrouw,’ juichte het 
Algemeen Handelsblad al.4 Op 13 juni ging Judith 
samen met haar man en een vriend naar het stem-

bureau aan het Hortusplantsoen ‘om haar kiezers-
plicht te vervullen’. Een fotograaf van het geïllus-
treerde tijdschrift Het Leven legde dit bijzondere 
moment vast (afb. 6). Er wachtte echter een teleur-
stelling: het bureau gaf Judith ondanks het gel-
dige biljet geen toestemming om haar stem uit te 
brengen. ‘Ik had m’n handschoenen al uitgetrok-
ken voor het invullen moet u weten,’ zo vertelde ze 
aan een verslaggever. ‘Maar het mòcht niet. Alleen 
me man mocht in het hokkie gaan, ik niet.’5

Het was duidelijk dat er nog werk aan de win-
kel was. In grote Hollandse steden als Amsterdam, 
Den Haag en Rotterdam werden in de jaren tien 
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Afb. 3  Een kraam met propagandamateriaal van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht in 
Zaandam, juni 1911. Zaandam, Gedempte Gracht. Fotograaf onbekend. Collectie 
Gemeentearchief Zaanstad.

Holland 20192 binnenwerk.indb   81 09-05-19   08:40



om belangrijke nieuwsfeiten ging, blijkt uit het feit 
dat de demonstraties ook zijn gefilmd.6

Stemmen

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1919 ston-
den in veel plaatsen voor het eerst vrouwen op de 
kieslijst; in heel Nederland verwierven 97 van hen 
ook daadwerkelijk een zetel.7 Op lokaal niveau was 
dit het eerste tastbare resultaat van de jarenlange 
kiesrechtstrijd. Suze Groeneweg werd nu ook ge-
installeerd als gemeenteraadslid van Rotterdam 

steeds vaker massale kiesrechtbetogingen geor-
ganiseerd. De propaganda hiervoor bestond uit 
posters en flyers, maar ook trokken de kiesrecht-
strijdsters met bont versierde karren de aandacht. 
In 1913 werd zo’n kar gefotografeerd in Den Haag, 
met de aankondiging voor een ‘Groote Openba-
re Protest-Meeting Vrouwenkiesrecht’ op 4 mei 
1913 in de concertzaal van de Dierentuin (afb. 7). 
In 1914 stond de VVK met twee ‘reclamewagens’ 
in Amsterdam. De massameetings zelf haalden 
regelmatig de landelijke pers (afb. 8). Dat het hier 
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Afb. 4  Links: Vaandel van de Amsterdamse afdeling van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht, 
1929. Collectie Amsterdam Museum. 

  Rechts: Vaandel van de afdeling Schagen van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht, jaar 
onbekend. Collectie IAV (Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiede-
nis). De makers zijn onbekend.
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Afb. 6  Judith Telmans-Morpurgo probeerde in 1913 haar stem uit te brengen bij een Amsterdams 
stemlokaal. Haar stembiljet bleek echter ongeldig. Het Leven, 1913. Nationaal Archief/Collectie 
Spaarnestad/Het Leven/Fotograaf onbekend.

Afb. 5 Leden van de 
Nederlandse Vereniging 
voor Vrouwenbelangen, 
Vrouwenarbeid en Gelijk 
Staatsburgerschap, verkleed 
als suffragettes, op weg 
naar het Binnenhof ter 
gelegenheid van 60 jaar 
vrouwenkiesrecht, 1979. 
Het originele vaandel uit 
Schagen wordt met trots 
meegedragen! Fotograaf 
onbekend. Uit het archief 
Nederlandse Vereniging 
voor Vrouwenbelangen, 
Vrouwenarbeid en Gelijk 
Staatsburgerschap. Col-
lectie IAV (Atria, kennisin-
stituut voor emancipatie en 
vrouwengeschiedenis). 
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Afb. 7  Reclamewagen voor een protestmeeting in Den Haag, 1913. Links de ‘Postzegelboom’, rechts 
een vleugel van Paleis Kneuterdijk. Fotograaf onbekend. Collectie Haags Gemeentearchief.

Afb. 8  Betoging voor algemeen vrouwenkiesrecht in Amsterdam, 17 september 1916. Locatie is de 
Nassaukade, rechts ingang De Clercqstraat. Fotograaf onbekend. Collectie Stadsarchief Am-
sterdam.
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(en datzelfde jaar nog als lid van de Provinciale 
Staten van Zuid-Holland). In Oostzaan schopte de 
52-jarige Willy Hofman-Poot het namens de Libe-
rale Unie tot een van de eerste vrouwelijke wet-
houders.8 Tijdens haar eerste raadsvergadering op 
2 september bedankte ze de Oostzaanse manne-
lijke kiezers ‘die den moed hadden met den ouden 
sleur te breken en die zoo verstandig waren […] 
nu eens hun keuze op een vrouw te vestigen’.9 De 
foto toont dan ook een zelfbewuste Hofman-Poot 
aan de vergadertafel, samen met burgemeester 
David Teer en raadslid Cornelis Kater (afb. 9).

Vrouwen in een actieve politieke rol waren 
nieuws. In 1922 deed de pers uitgebreid verslag 
van de Kamerverkiezingen waarbij voor het eerst 
alle vrouwen in Nederland konden stemmen. 
Hoewel diverse geïllustreerde tijdschriften al sinds 
het eind van de 19de eeuw hun lezers vertrouwd 
maakten met beeldverhalen, brak de nieuwsfoto-
grafie pas vanaf de jaren twintig echt door. In de 
edities van 6 en 7 juli 1922 bracht De Telegraaf een 
hele fotopagina onder de titel ‘Hoe de vrouwen ter 
stembus gingen’. Te zien was hoe koningin-moe-
der Emma het stembureau in Den Haag verliet, 

een zuster van het Rotterdamse St.-Antoniusge-
sticht een ‘heel oud en hulpbehoevend moedertje’ 
bij de stembusgang begeleidde, en een Volendam-
se vissersvrouw en haar vier dochters – allen in 
klederdracht – hun stem uitbrachten (afb. 10).10

Waar mevrouw Morpurgo nog begeleid door 
haar man naar het stembureau toog, rijst uit de 
snapshots uit 1922 het beeld van de zelfbewuste en 
zelfstandige vrouwelijke kiezer. In Rotterdam was 
onder leiding van mejuffrouw mr. Knottnerus zelfs 
sprake van het eerste geheel door vrouwen be-
menste stembureau!11 

Nationale strijd in lokale context

Dit beeldessay keek vanuit een Hollands perspec-
tief naar de invoering van het algemeen kiesrecht. 
De Hollandse steden en dorpen waren echter niet 
uniek – in heel Nederland spanden vrouwen én 
mannen zich in voor het recht om hun volksverte-

Afb. 9 Willy Hofman-Poot (1867-1952), een van de 
twee eerste vrouwelijke wethouders in Nederland, 
aan de vergadertafel in Oostzaan. Fotograaf en datum 
onbekend. Collectie Jan de Roos, Haarlem. 
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genwoordigers te mogen kiezen of zelf verkozen 
te worden. Wel laten de foto’s en verhalen zien dat 
de kiesrechtstrijd zich voor een belangrijk deel in 
de lokale context afspeelde – of het nu ging om 

Afb. 10  ‘De Verkiezingen te Volendam – De foto rechts geeft ons een Volendamsche visschersvrouw 
met haar 4 dochters op het stembureau te zien. Links: een gebrekkige Volendammervrouw, die 
door haar man naar de stembus gereden wordt,’ aldus het onderschrift van De Telegraaf, 7 juli 
1922, ochtendeditie. KB | Nationale Bibliotheek.

de massabetogingen, een strijdvaardige enkeling 
als Judith Morpurgo, of de lange rijen met opgeto-
gen vrouwen voor het stemlokaal in 1922.
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