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In 2017 vierde Nederland een politiek jubileum: 
de grondwetsherziening van 1917 voorzag man-
nen boven de 25 jaar van algemeen kiesrecht en 
verving het districtenstelsel door evenredige 
vertegenwoordiging. 2019 markeert opnieuw 
een belangrijk moment in de Nederlandse po-
litieke geschiedenis: dit jaar is het honderd jaar 
geleden dat Nederlandse vrouwen actief kies-
recht kregen. Dat wordt op allerlei manieren 
herdacht, onder andere in de vorm van sympo-
sia, tentoonstellingen en boeken. En nu met een 
Holland-themanummer.

Al vóór 1919 waren enkele vrouwen politiek 
actief – denk aan Wilhelmina Drucker, Aletta 
Jacobs of Suze Groeneweg, die dankzij de in-
voering van het passief kiesrecht voor vrouwen 
in 1917 het eerste vrouwelijke Tweede Kamerlid 
kon worden. De grondwetswijziging van 1919 
markeert echter een belangrijk moment: het 
maakte de weg vrij voor vrouwen om hun stem 
uit te brengen en zo indirect mee te beslissen 
over belangrijke zaken. In dit nummer staat de 
vraag centraal op welke manier vrouwen zich in 
de politiek hebben gemengd in de honderd jaar 
die volgden. Het antwoord op die vraag wordt 
niet alleen gezocht in de periodes die bekend 
staan om de opvallend politieke activiteit van 
vrouwen – de eerste en de tweede feministische 
golf – maar vooral ook daarbuiten.

Antia Wiersma neemt ons mee terug naar 
het jaar 1946, het jaar waarin de vrouwengroep 
‘Praktisch Beleid’ meedeed aan de Amsterdamse 
gemeenteraadsverkiezingen. Mies Bossevain-
van Lennep, de drijvende kracht achter deze 
beweging, wilde af van een door mannen gedo-
mineerde politiek en poogde door middel van 
haar vrouwengroep (nadrukkelijk geen partij 

met een eigen partijprogramma) een vrouwelijk 
perspectief in de politiek te introduceren. In het 
tweede artikel, geschreven door Katja Krediet, is 
te lezen hoe twee bijzondere vrouwen opklom-
men in de provinciale politiek. Liesbeth Ribbius 
Peletier en Stien de Zeeuw-de Ruyter waren de 
eerste vrouwelijke leden van de Gedeputeerde 
Staten van respectievelijk Noord-Holland en 
Zuid-Holland. Zij werden beiden in 1946 aan-
gesteld. Marieke Dwarswaard zoomt met haar 
artikel uit en onderzoekt wat historici de afgelo-
pen decennia hebben gedaan op het gebied van 
de geschiedenis van vrouwen in de politiek. Met 
dit artikel wordt duidelijk waar de focus in de 
historiografie lag en ligt, en welke aspecten on-
derbelicht zijn gebleven.

In het Holland Bloc gaan we verder in op de 
eerste en de tweede feministische golf. Zowel 
het beeldessay van Anne Petterson over de kies-
rechtstrijd als het Topstuk van Marieke Dwars-
waard, dat een onderdeel van de strijd voor het 
recht op abortus belicht, laat zien hoe vrouwen 
buiten de institutionele politiek van Eerste en 
Tweede Kamer het verschil hebben gemaakt. Iris 
Kingma schreef een historisch portret over haar 
grootmoeder, Anneke Kingma-Voorthuijsen, die 
in de jaren zestig en zeventig gemeenteraadslid 
en wethouder was in Den Helder.  In de Column 
kijkt Maartje Janse terug op de politieke ambi-
ties die zij eens koesterde. Tot slot vertelt Eelco 
Beukers ons in de Uithoek over het kluizenaars-
hutje van Betje Wolff.

De hier gebundelde artikelen en bijdragen 
laten in al hun diversiteit twee dingen goed 
zien: ook buiten de eerste en tweede feministi-
sche golf waren vrouwen politiek actief, en die 
activiteit vond niet altijd plaats binnen de mu-

Redactioneel | Een eeuw vrouwen in de 

Hollandse politiek
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 | Een eeuw vrouwen in de Hollandse politiek

ren van de politieke instituties. Het model van 
de twee feministische golven, die in Nederland 
plaatsvonden rond de strijd om het vrouwen-
kiesrecht (ca. 1890-1920) en rondom de strijd 
voor meer seksuele vrijheid voor vrouwen (1968-
1980), is al langere tijd aan kritiek onderhevig. 
Het model wekt de indruk dat er in de tussenlig-
gende periode geen feminisme is, en dat er niets 
veranderde op het gebied van vrouwenrechten 
en politieke participatie van vrouwen. Kijken we 
nog eens naar de bijdragen aan dit nummer, dan 
moeten we dat model afdoen als ‘onjuist’ – ook 
rond de Tweede Wereldoorlog en in de periode 
daarna werd er nagedacht over vrouwenrechten 
en naar die gedachten gehandeld, zowel op lan-
delijk als op lokaal niveau. 

Het tweede punt dat in dit nummer naar 

voren komt, is dat ‘politiek bedrijven’ heel ver-
schillende vormen kan aannemen. Politieke 
activiteiten vinden niet alleen plaats binnen de 
politieke instituties, maar ook in de civil society. 
Daar, in verenigingen, clubs en actiegroepen, 
hebben vrouwen ook een actieve rol gespeeld. 
Voorbeelden daarvan zijn in dit nummer de 
vrouwenkiesrechtbeweging uit het beeldessay 
en de feministische actiegroep Wij Vrouwen Eisen 
uit het Topstuk. 

Waar de meeste herdenkingen van honderd 
jaar vrouwenkiesrecht – in al hun verschillende 
vormen – in het teken staan van het landelijke 
perspectief, wil dit nummer van Holland het lo-
kale perspectief onder de aandacht brengen. De 
redactie wenst u veel leesplezier.

Eelco Beukers
Marieke Dwarswaard

Wouter Linmans

Dit themanummer werd mede mogelijk gemaakt 
door de provincie Noord-Holland

Afb. 1 Op 5 juli 1922 mochten Nederlandse vrouwen voor 
het eerst hun stem uitbrengen bij de Tweede Kamerverkie-
zingen. Voor de vrouwelijke personeelsleden van buiten-
plaats Waterland in Velsen was dat een feestelijk moment. 
Een onbekende fotograaf legde vast hoe de chauffeur van het 
landgoed hen naar het stemlokaal bracht. Achter de ramen 
links staan twee andere vrouwelijke personeelsleden toe te 
kijken – misschien volgt er nog een tweede rit. De eigenaar 
van Waterland, jonkheer Jacob Boreel, was een liberaal, die 
onder meer burgemeester van Haarlem, Tweede Kamerlid en 
Noord-Hollands gedeputeerde was geweest. Als vertegen-
woordiger van de Vrijheidsbond (en voordien van de Liberale 
Unie) was hij ongetwijfeld voorstander van het vrouwenkies-
recht. Collectie Noord-Hollands Archief, Haarlem.
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Van 1 naar 28 procent
Het is 9 mei 1919. De Tweede Kamer neemt een 
wetsvoorstel aan van de liberaal Hendrik Pieter 
Marchant. Volgens sommigen had het al jaren 
eerder aangenomen moeten worden, volgens 
anderen had het überhaupt nooit mogen wor-
den ingediend. Twee maanden later, op 10 juli 
1919, gaat ook de Eerste Kamer akkoord. Eén 
woordje wordt uit de Kieswet geschrapt – het 
lijkt een minimale verandering. Niets is minder 
waar: met het schrappen van het woord ‘man-
nelijk’ mogen alle Nederlandse vrouwen die de 
kiesrechtigde leeftijd bereikt hebben, stemmen. 
Het schrappen van dat woordje en de lange, 
moeizame weg ernaartoe worden dit jaar op al-
lerlei manieren herdacht, zowel landelijk als op 
lokaal niveau. 

We zijn wellicht geneigd deze wetswijziging 
te zien als een landelijk fenomeen, met als gevolg 

dat de impact van de wetswijziging op lokaal of 
regionaal niveau over het hoofd wordt gezien. 
Het waren de gemeenteraadsverkiezingen waar 
vrouwen voor het eerst gebruik mochten maken 
van hun stemrecht. Maria Elisabeth Spauwen-
Schrijnemakers was de eerste vrouw in Neder-
land die haar stembiljet inleverde. Zij deed dat 
bij de tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen 
in het Limburgse Gronsveld, op 15 mei 1920. Er 
waren dat jaar meer tussentijdse verkiezingen 
waarbij vrouwen mochten stemmen. Zo waren 
zes weken later de mannen en vrouwen van Lei-
den aan de beurt. 

Opmerkelijk genoeg zaten er toen al twee 
vrouwen in de Leidse gemeenteraad. Het pas-
sief kiesrecht was namelijk al eerder, in 1917, van 
kracht geworden, en met name socialistische en 
liberale vrouwen hadden daar gebruik van ge-
maakt. Op landelijk niveau zat Suze Groeneweg 

Honderd jaar vrouwen in 
de politiek – honderd jaar 
vrouwen in de geschied-
schrijving?

Dit jaar vieren we dat Nederlandse mannen én vrouwen een eeuw lang 
kiesrecht hebben. Maar eigenlijk valt er niet veel te vieren. In politieke en 
bestuurlijke organen is nog altijd geen sprake van een evenredige vertegen-
woordiging van de seksen. Ook het aantal vrouwelijke burgemeesters en 
commissarissen blijft achter. Wat hebben historici de afgelopen decennia 
gedaan om licht te werpen op de plaats van vrouwen in de politiek? En welke 
vragen staan nog open?

Marieke Dwarswaard

Holland 20192 binnenwerk.indb   52 09-05-19   08:40



53  

Marieke Dwarswaard | Honderd jaar vrouwen in de politiek – honderd jaar vrouwen in de geschiedschrijving?

vanaf 1918 als enige vrouw in de Tweede Kamer, 
maar bij de gemeenteraadsverkiezingen van 
1919 werden landelijk niet minder dan 97 vrou-
wen gekozen.1 Op een totaal van tienduizend ge-
meenteraadsleden oogt dat wat mager (minder 
dan één procent), maar het feit dat deze vrouwen 
door mannen gekozen waren, geeft aan dat een 
deel van de maatschappij openstond voor poli-
tieke participatie van vrouwen. 

Nadat de euforie over de invoering van het 
vrouwenkiesrecht was weggeëbd, bleek het in de 
praktijk lastig om het aantal vrouwen dat actief 
deelnam aan de institutionele politiek – zowel 

op landelijk als op lokaal niveau – omhoog te 
krijgen: in 1962 kwam het aandeel vrouwelijke 
raadsleden niet boven de vier procent uit. Vol-
gens de meest recente cijfers is dat percentage 
vandaag de dag gestegen tot 28 – nog steeds vrij 
schamel dus. In Provinciale Staten is het mo-
menteel niet veel beter gesteld: sinds maart 2019 
is het aandeel vrouwelijke Statenleden 33,2 pro-
cent. Begin 2019 was slechts 27 procent van de 
gedeputeerden een vrouw en Nederland heeft 
momenteel maar één vrouwelijke commissaris 
van de koning.2

Afb. 1  Suze Groeneweg
(1875-1940), de sociaal-
democrate die in 1918 
als eerste en op dat 
moment enige vrouw in 
de Nederlandse Tweede 
Kamer werd gekozen. Een 
jaar later werd zij voor 
de SDAP ook raadslid in 
Rotterdam en Statenlid 
in Zuid-Holland. Foto: 
Vereenigde Fotobureaux, 
collectie IISG, Amsterdam. 
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Vrouwengeschiedenis 
Maar wat weten we eigenlijk over de geschiede-
nis van de deelname van vrouwen aan de lokale 
en landelijke politiek? Tussen de jaren zeventig 
en 2019 heeft de geschiedschrijving op het ge-
bied van vrouwen in de politiek verschillende 
interessante ontwikkelingen doorgemaakt. Wat 
is er op het gebied van vrouwen en politiek al 
gedaan en waar zitten de lacunes? In dit bestek 
is het onmogelijk volledig te zijn, ook omdat 
er geen recent historiografisch overzicht over 
vrouwengeschiedenis voorhanden is: het meest 
recente werk van Francisca de Haan dateert al-
weer uit 1991.3 Het zal dus gaan om hoofdlijnen. 

Het eerste moderne boek over vrouwen in 
de politiek in Nederland verscheen in 1958. Het 
proefschrift De vrouw in de Nederlandse politiek. 
Een inleidend onderzoek (de handelseditie had de 
alternatieve ondertitel Emancipatie tot actief bur-

gerschap) van Jacqueline Schokking behandelt de 
geschiedenis van de vrouwenbeweging in Ne-
derland en onderzoekt vervolgens per partij de 
houding ten opzichte van het vrouwenkiesrecht 
en de integratie en participatie van vrouwen in 
die partij. Voor dit onderzoek nam Schokking 
enquêtes af onder vrouwen in gemeenteraden 
en Provinciale Staten, en sprak zij met de wei-
nige vrouwelijke Kamerleden die Nederland op 
dat moment rijk was. In de tijd dat Schokking 
promoveerde, bestond het concept ‘vrouwen-
geschiedenis’ nog niet in de betekenis die het 
later zou krijgen. Haar proefschrift is eigenlijk 
een politicologisch onderzoek, maar heeft een 
heel duidelijke historische inkadering, doordat 
zij de geschiedenis van de vrouwenbeweging in 
Nederland erbij betrekt.

Voor de geboorte van de vrouwengeschiede-
nis moeten we terug naar de late jaren zestig 

Afb. 2  Ook buiten de politieke instituties zijn vrouwen politiek actief geweest. Veel bekendheid kreeg 
de actiegroep Dolle Mina. Ter gelegenheid van het eenjarig bestaan (30 januari 1971) kwamen 
enkele leden in Amsterdam bijeen bij het standbeeld van Wilhelmina Drucker, de feministe 
naar wie Dolle Mina was vernoemd. De drie portretten rechtsonder zijn van de Amerikaanse 
activiste Angela Davis, de Vietnamese communiste Nguyen Thi Binh en Wilhelmina Drucker. 
Foto: Rob Mieremet, Anefo, collectie Nationaal Archief.
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en vroege jaren zeventig. Aan het begin van wat 
bekend is komen te staan als de tweede feminis-
tische golf, zo rond 1968, kwam vrouwengeschie-
denis op in de Verenigde Staten en het Verenigd 
Koninkrijk. Dit hield in dat vrouwengeschiede-
nis een apart studieobject werd. Vanaf 1975 ont-
stonden ook aan de verschillende Nederlandse 
universiteiten groepen die zich met vrouwen-
geschiedenis gingen bezighouden.4 Maar vrou-
wengeschiedenis werd hier geen onderdeel van 
het curriculum. Als studenten interesse hadden 
in vrouwengeschiedenis, was het bij de meeste 
opleidingen geschiedenis wel mogelijk een of 
twee werk- of hoorcolleges over dat onderwerp 
te volgen, maar de studierichtingen geschiede-
nis deden geen serieuze moeite om vrouwenge-
schiedenis tot een volwaardig onderdeel van de 
opleiding te maken. 

Begin 2019 sprak een journalist van NRC 
Handelsblad nog met Els Kloek over de tijd dat 

zij als student-assistent werd aangesteld om 
de mogelijkheden van vrouwengeschiedenis 
te verkennen: ‘Els Kloek, die zich inmiddels 
in vrouwenstudies had “vastgebeten”, kreeg de 
baan – waarna ze achter een kaartenbak werd 
geparkeerd. “Ik moest zelf bedenken wat ik er-
van zou maken. Er is nog een foto van me in dat 
kamertje, de eenzaamheid druipt ervan af.”’5 De 
teneur was dat iedereen die zich met vrouwen-
geschiedenis wilde bezighouden – overwegend 
vrouwen – zich maar moest melden bij vrou-
wenstudies, op dat moment ook een vakgebied 
in opkomst. Dit vakgebied werd echter al snel 
zeer theoretisch. Veel historici voelden zich hier 
niet prettig bij. 

Herwaardering van de politieke geschiedenis
De historici die in de beginperiode wel de 
ruimte kregen om aan de universiteiten met 
vrouwengeschiedenis aan de slag te gaan, ble-

Afb. 3 Burgemeester Gerda van den Bosch-Brethouwer (PvdA) neemt in de gemeente Puttershoek een nieuw sportpark in 
gebruik (6 mei 1972). In februari van dat jaar was Van den Bosch (1921-2006) beëdigd als de eerste vrouwelijke burgemeester 
in Zuid-Holland, de vijfde van het land. In 1977 werd zij burgemeester van het Gelderse Brummen (tot 1986). Foto: Jopie en 
Dick Leeuwestein, Archief Museum Hoeksche Waard.
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ven in de meeste gevallen weg van politieke 
geschiedschrijving. Die discipline werd gezien 
als ouderwets en te veel op individuen gericht. 
Dit was de tijd waarin sociaal-economische ge-
schiedenis, met veelal een marxistische insteek, 
en mentaliteitsgeschiedenis hoogtij vierden. 
Vrouwengeschiedenis werd gecombineerd met 
arbeidersgeschiedenis en de geschiedenis van 
andere ‘gewone’ mensen. Structuren en groepen 
stonden centraal, niet de bijzondere individuen 
en hun bijzondere daden.

Halverwege de jaren tachtig veranderde dit 
en kon vrouwengeschiedenis meer biografisch 
worden. Deze trend zet zich vandaag de dag nog 
voort. Het meest recente project van Els Kloek, 
1001 vrouwen in de 20ste eeuw (2018) is hier een 
duidelijk voorbeeld van.

Daarnaast ontstond meer ruimte voor poli-
tieke geschiedenis. De Amerikaanse historica 
Joan Scott publiceerde in 1984 haar inmiddels 
beroemde artikel Gender. A useful category of his-
torical analysis. Daarin stelde ze dat het toen nog 
relatief nieuwe concept gender heel geschikt 
was om toe te passen op de politieke geschie-
denis. De definitie van gender die vandaag de 
dag nog het meest wordt gebruikt, werd be-
dacht door Michelle Rosaldo en luidt als volgt: 
‘de maatschappelijke classificatie van mannelijk 
of vrouwelijk’.6 Volgens de theorie van Rosaldo 

kun je gender gebruiken om te onderzoeken hoe 
machtsverschillen tussen de verschillende sek-
sen tot stand zijn gekomen. Scott meende dat het 
genderperspectief op politieke geschiedenis zou 
leiden tot nieuwe perspectieven op oude vragen 
en vrouwen zichtbaar zou maken als deelnemers 
aan het politieke proces. Ook sprak ze de hoop 
uit dat een genderperspectief op het verleden 
ruimte zou maken voor een nieuwe kijk op ei-
gentijdse feministische politieke strategieën.7 

Naast het begrip gender en de herleving van 
politieke geschiedenis bood het concept ‘politie-
ke cultuur’ historici nieuwe mogelijkheden om 
zich bezig te houden met de geschiedenis van 
vrouwen in de politiek. Piet de Rooy heeft een 
simpele definitie gegeven van het begrip politie-
ke cultuur: ‘het politieke systeem van een land, 
de civil society en de algemene houding van de be-
volking’.8 Dit concept bood historici de mogelijk-
heid om bij de bestudering van de politiek naar 
andere zaken te kijken dan het handelen van in-
dividuen en de ontwikkeling van instituties. Een 
goed voorbeeld hiervan is het onderzoek naar de 
vrouwenkiesrechtbeweging. Natuurlijk waren 
hier veel bijzondere individuen actief, maar het 
is ook interessant te kijken naar achterliggende 
opvattingen, de manier waarop die werden ge-
uit en de wijze waarop deze groep vrouwen en 
mannen hun politieke doelen nastreefden – ook 

Afb. 4 Burgemeester An-
neke le Coultre-Foest (VVD) 
ontvangt koningin Juliana 
in haar gemeente Blaricum 
(7 juni 1974). Links VVD-
wethouder Onno Schöne. 
Le Coultre (1927-2015) was 
de eerste vrouwelijke bur-
gemeester in de provincie 
Noord-Holland (de zesde in 
Nederland) en vervulde dit 
ambt van 1973 tot 1992. In 
de jaren tachtig profileerde 
zij zich als voorvechtster van 
de Nederlandse kandida-
tuur voor de Olympische 
Spelen van 1992. Fotograaf 
onbekend, collectie Histori-
sche Kring Blaricum.
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al deden ze dat veelal buiten het parlement om. 
Het boek Vrouwenstemmen. 100 jaar vrouwenbelan-
gen – 75 jaar vrouwenkiesrecht (1994) van Francisca 
de Haan laat goed zien wat de mogelijkheden van 
deze benadering zijn. Het stelt de vraag ‘hoe is 
door de Vereniging voor Vrouwenbelangen in de 
afgelopen honderd jaar vormgegeven aan eman-
cipatie en feminisme?’9 In deze studie neemt De 
Haan de drie pijlers van De Rooys definitie van 
politieke cultuur allemaal mee. Er is aandacht 
voor zowel de belangrijke individuen als de vrou-
wenkiesrechtbeweging als groep. 

Politicologen en sociologen
Niet alleen historici hebben gekeken naar de ge-
schiedenis van vrouwen in de Nederlandse po-
litiek, ook sociologen en politicologen hebben 
zich daarmee beziggehouden. Aansprekende 

voorbeelden zijn Jolande Withuis (van huis uit 
sociologe) en Monique Leyenaar (politicologe). 

Withuis promoveerde in 1990 op het proef-
schrift Opoffering en heroïek. De mentale wereld van 
een communistische vrouwenorganisatie in naoorlogs 
Nederland, 1946-1976. Inmiddels heeft zij zich 
ontwikkeld tot een bekende biografe, die onder 
meer (vanuit een genderperspectief ) heeft ge-
schreven over koningin Juliana, een vrouw met 
wel een heel bijzondere plaats in de Nederlandse 
politiek.10

Leyenaar schreef een aantal studies over de 
geschiedenis van de representatie van vrouwen 
in de politiek.11 In haar proefschrift De geschade 
heerlijkheid (1989) zocht ze voor de periode 1918-
1988 op basis van kwantitatieve data naar ver-
klaringen voor de ondervertegenwoordiging 
van vrouwen in de Nederlandse politiek. In haar 

Afb. 5  In mei 1990 werd in Haarlem een paritair samengestelde college van burgemeester en wethou-
ders geïnstalleerd. Staand Elisabeth Schmitz (PvdA), die van 1985 tot 1994 burgemeester van 
Haarlem was en aansluitend vier jaar staatssecretaris van Justitie. Aan de voorste tafel zitten 
verder van links naar rechts de wethouders Rineke Gieske-Mastenbroek (D66), Cornelis Mooij 
(VVD) en Léonie Broersen-Visser (CDA), gemeentesecretaris Harry Kamphuis en de wethouders 
Paul Marselje (D66), Lia Kroskinski (CDA) en Gerrit Roseboom (CDA). Foto: Poppe de Boer, 
Noord-Hollands Archief/collectie Fotobureau De Boer.

Holland 20192 binnenwerk.indb   57 09-05-19   08:40



58  

belangrijke studie Political empowerment of women 
(2004) heeft ze dit onderzoek uitgebreid naar 
een aantal andere Europese landen, zij het op 
een minder historische manier. In De hoogste tijd 
(2019) geven zij en haar medeauteurs een over-
zicht van de strijd voor het vrouwenkiesrecht en 
van de trage opkomst van vrouwen in de insti-
tutionele politiek. Het is in al zijn beknoptheid 
vooralsnog het meest volledige overzichtswerk 
over de geschiedenis van vrouwen in de Neder-
landse politiek sinds het boek van Jacqueline 
Schokking.12 

Het lokale en regionale perspectief
Wat Leyenaar in haar oudere studies doet, en wat 
andere wetenschappers meestal laten liggen, is 
het meenemen van het lokale perspectief, zowel 
op gemeentelijk als provinciaal niveau.13 Ze be-

spreekt de vertegenwoordiging van vrouwen in 
gemeenteraden en Provinciale Staten en verge-
lijkt de resultaten van dat onderzoek met de lan-
delijke vertegenwoordiging van vrouwen. 

Hiermee wil ik niet zeggen dat er geen on-
derzoek is gedaan naar vrouwen in de lokale 
politiek – integendeel. Veel onderzoeksresulta-
ten zijn echter gepubliceerd in tijdschriften van 
lokale geschiedenisverenigingen, waardoor het 
bereik van de informatie zich vaak beperkt tot 
de plaatselijke bevolking. Tot nu toe hebben aca-
demici relatief weinig tijd en energie gestoken 
in het bestuderen van deze lokale geschiedenis-
sen. Juist met hun kennis, vaardigheden en hun 
doorgaans grotere bereik zouden zij meer recht 
kunnen doen aan de rol van vrouwen in de lo-
kale politiek.  

In de inleiding bleek al dat in 1918 – dus nog 

Afb. 6  Joan Leemhuis-Stout (tweede van links) was in 1994 de eerste en tot nog toe enige vrouwe-
lijke commissaris van de koningin in Zuid-Holland. De VVD-politica zou in 1999 aftreden in 
verband met onzorgvuldig financieel beheer door de provincie (de ‘Cetecoaffaire’). Zij is hier 
gefotografeerd tijdens een werkbezoek aan Leidschendam, samen met het toenmalige college 
van B&W van die gemeente (ca. 1996). Foto: gemeente Leidschendam-Voorburg, collectie 
Haags Gemeentearchief.
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kleine onderzoekspopulatie vormen. Als je wil 
weten hoe het de eerste vrouwen in politieke 
instituties verging, en wat voor vrouwen dit wa-
ren, heb je meer historische personen nodig. Zo-
dra je Provinciale Staten en de gemeenteraden 
toevoegt, wordt de onderzoekspopulatie al een 
stuk groter. Dat maakt het mogelijk om meer al-
gemene uitspraken te doen en patronen aan te 
wijzen. Zo ziet Paul van der Steen in zijn meest 
recente publicatie De ongehoorde helft. De eerste 
vrouwen op het politieke pluche (2019) dat veel van 
de ‘eerste’ vrouwen in de landelijke politiek hun 
loopbaan waren begonnen als onderwijzeres en 
ongetrouwd waren. Anderzijds schrijft hij in zijn 
hoofdstuk over vrouwelijke gemeenteraadsleden 
dat het grootste deel van deze groep juist wél ge-
huwd was.15 Deze patronen roepen weer nieuwe 
vragen op: waarom was het vak van onderwijze-
res een goede voorbereiding op de politiek? En 
wat maakte dat de ene groep vrouwelijke politici 

vóór het actief vrouwenkiesrecht – 97 vrouwen in 
gemeenteraden werden gekozen. In de periode 
rondom de kiesrechtstrijd konden gemeente-
raden dienen als proeftuin en voedingsbodem 
voor politieke activiteiten van vrouwen. Voor-
dat vrouwen actief kiesrecht kregen, waren lo-
kale partijbesturen ook al een omgeving waarin 
vrouwen zich de politiek eigen konden maken – 
Suze Groeneweg zat lang in het bestuur van de 
Rotterdamse afdeling van de SDAP.14 Vandaar-
uit stroomde ze door naar het landelijke par-
tijbestuur en langs die weg uiteindelijk naar de 
Tweede Kamer. Vanaf 1919 zat zij overigens ook 
als een van de eerste vrouwen in de Rotterdamse 
gemeenteraad en als een van de twee eerste vrou-
wen in Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Een tweede argument voor het belang van 
onderzoek naar lokale politiek is dat Suze Groe-
neweg en het handjevol seksegenoten dat later 
tot de Tweede Kamer toetrad, maar een heel 

Afb. 7  Het huidige college van burgemeester en wethouders in Amsterdam, met zes vrouwen en drie 
mannen. Bovenste rij: Marjolein Moorman (PvdA), Marieke van Doornik (GroenLinks), Touria 
Meliani (GroenLinks) en Sharon Dijksma (PvdA). Onderste rij: Udo Kock (D66), Simone Kuken-
heim (D66), burgemeester Femke Halsema (GroenLinks), Rutger Groot Wassink (GroenLinks) 
en Laurens Ivens (SP). Foto: gemeente Amsterdam.
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grotendeels ongehuwd was en de andere niet?
Ook voor een andere invalshoek in het on-

derzoek naar vrouwen in de politiek kan het 
lokale niveau van belang zijn: history from below, 
gecombineerd met een focus op netwerken. His-
tory from below is op zich niets nieuws: marxis-
tische historici namen zich al de jaren zeventig 
voor om het leven van gewone mensen te be-
schrijven. Dit soort onderzoek viel echter meer 
in het domein van de sociale geschiedenis – hoe 
leefden deze mensen? – dan in dat van de poli-
tieke geschiedenis. Tegenwoordig wordt vaak 
ook de vraag gesteld hoe mensen zich politiek 
manifesteerden en organiseerden. 

Een goed voorbeeld hiervan is het proefschrift 
van Adriaan van Veldhuizen, De partij. Over het po-
litieke leven in de vroege S.D.A.P. (2015). Hierin gaat 
Van Veldhuizen in op de manier waarop mensen 
betrokken raakten bij de vroege SDAP en welke 
netwerken hierbij van belang waren. Een van zijn 
belangrijkste conclusies is dat het vooral fami-
lierelaties en vriendschappen waren die mensen 
de jonge arbeiderspartij in trokken. Het zou in-
teressant zijn om te kijken hoe dit bijvoorbeeld 
ging in afdelingen van lokale vrouwenkiesrecht-
verenigingen, of in christelijke vrouwenorgani-
saties. Wie richtten die lokale afdelingen op, wat 
was hun relatie met het hoofdbestuur, en hoe 
verzamelden zij mensen om zich heen? Het be-
antwoorden van deze vragen is alleen mogelijk 
door de lokale archieven in te duiken, of door 
onderzoeken naar lokale partijen en groeperin-
gen te raadplegen. Vervolgens kunnen de resul-
taten van onderzoeken naar verschillende lokale 

afdelingen van welke organisatie dan ook naast 
elkaar gelegd worden om zo structuren maar ook 
verschillen te ontdekken.

Conclusie
De balans opmakend kunnen we anno 2019 con-
cluderen: er is al veel gedaan. Historici hebben 
belangrijk werk verricht door te laten zien hoe 
vrouwen én mannen zich hebben ingezet voor 
een betere vertegenwoordiging van vrouwen in 
de politiek. Maar sommige aspecten zijn onder- 
of zelfs onbelicht gebleven. Het lokale aspect is 
er daar een van. ProDemos, het nationale ‘huis 
voor democratie en rechtsstaat’, roept op zijn 
website op om eens onderzoek te doen naar de 
kiesrechtstrijdverhalen van je eigen gemeente.16 
Dat is een goed begin, maar er is nog veel meer 
interessants te vinden: in lokale archieven, maar 
ook in grotere archiefinstellingen, waar poli-
tieke organisaties hun afdelingsarchieven heb-
ben ondergebracht. Denk aan informatie over 
gemeenteraadsleden en wethouders in verschil-
lende plaatsen, of aan lokale partij- of vereni-
gingsafdelingen. 

Jacqueline Schokking sloot in 1958 haar 
proefschrift af met de volgende zin: ‘Wij kunnen 
aan het slot dus slechts de wens uitspreken dat 
het over enkele tientallen van jaren ondenkbaar 
zal zijn geworden dat een boek geschreven wordt 
uitsluitend over “de vrouw in de politiek”.’17 Ik wil 
die hoop graag weerspreken: ik hoop van harte 
dat er nog veel boeken worden geschreven over 
de vrouw in de politiek, vanuit alle mogelijke in-
valshoeken. Aan de slag!
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Bij de eerste gemeenteraadsverkiezingen na de 
Tweede Wereldoorlog, in juli 1946, deed onder 
de naam Praktisch Beleid een vrouwengroep 
mee in Amsterdam.1 Deze groep noemde zich 
nadrukkelijk geen politieke partij, maar een 
groep onafhankelijke vrouwen. Het idee was dat 
deze onafhankelijke vrouwen van alle gezindten 
in ‘gezamenlijkheid, redelijkheid en overleg’ 
zouden komen tot het beoordelen van voorstel-
len in de gemeenteraad. Dit betekende ook dat 
Praktisch Beleid geen programma had waarin zij 
haar uitgangspunten verwoordde. Het doel was 
hoger gegrepen en wel ‘een poging tot comple-
menteering van den bestaande bestuursvorm, 
waar aldus de vrouw een eigen plaats wordt in-
geruimd, meer in overeenstemming met haar ei-
gen voelen en streven’.2 Praktisch Beleid haalde 
de kiesdrempel niet en stierf na de gemeente-
raadsverkiezingen van juli 1946 een stille dood. 

Er is tot nu toe relatief weinig aandacht be-
steed aan dit politieke initiatief. Jolande Withuis 
heeft in de jaren negentig een aantal artikelen 
geschreven over de initiatiefneemster, Mies 
Boissevain-van Lennep, en haar verschillende 
naoorlogse activiteiten.3 Withuis stelt dat Bois-
sevain-van Lennep expliciet een geseksueerde 

invulling aan de doorbraakidealen gaf, en noemt 
Praktisch Beleid een vorm van ‘wederopbouwfe-
minisme’.4 Mineke Bosch betitelt Praktisch Be-
leid als womanly politics, gevoed door de oorlogs-
ervaringen van vrouwen en de onderlinge band 
die zij daardoor meenden te voelen. Dat deze 
vrouwelijke vorm van politiek bedrijven slechts 
een kort leven beschoren was, past volgens haar 
in het snel vervliegen van alle vernieuwingside-
alen.5 In dit artikel betoog ik dat Praktisch Be-
leid niet gezien moet worden als een naoorlogse 
doorbraakpoging, maar als een voortzetting 
van het vooroorlogs feministisch activisme van 
Boissevain-van Lennep. 

Voor dit artikel maak ik uitgebreid gebruik 
van grotendeels niet eerder gepubliceerd materi-
aal uit het archief van Boissevain-van Lennep dat 
zich bij Atria, kennisinstituut voor emancipatie 
en vrouwengeschiedenis bevindt. Boissevain-van 
Lennep maakte veel los met haar ingezonden ar-
tikelen in tijdschriften en kranten, radiopraatjes 
en lezingen. In haar archief zijn 29 mappen over 
Praktisch Beleid te vinden. In een van die map-
pen zitten 91 briefjes, visitekaartjes en kattenbel-
letjes (met op sommige kaartjes meerdere na-
men) van vrouwen die zich aanmeldden als lid.6 

Praktisch Beleid
Vrouwen en de Amsterdamse gemeente-
raadsverkiezingen van 1946

Een van de lijsten waarop kiezers in Amsterdam tijdens de gemeenteraads-
verkiezingen van 1946 konden stemmen, was Praktisch Beleid. Deze groep 
onafhankelijke vrouwen hoopte de door mannen gedomineerde politieke 
praktijk te kunnen doorbreken.

Antia Wiersma

Holland 20192 binnenwerk.indb   61 09-05-19   08:40



62  

Er zijn (ongepubliceerde) artikelen, lezingen en 
nota’s, propagandamateriaal en zeventien brie-
ven bewaard gebleven. Twaalf daarvan zijn steun-
betuigingen en vijf leveren onverholen kritiek op 
Praktisch Beleid. Opvallend is dat twee brieven 
van de hand van mannen zijn. Deze brieven zijn 
als steunbetuiging op te vatten. 

Mies Boissevain-van Lennep
Initiatiefneemster van Praktisch Beleid in Am-
sterdam was Mies Boissevain-van Lennep (1896-
1965). Zij was voor de Tweede Wereldoorlog als 
feministe actief in onder andere de Nederlandse 
Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwen-
arbeid en Gelijk Staatsburgerschap (hierna: 
Vrouwenbelangen). Halverwege de jaren dertig 
verzette ze zich tegen de plannen van toenma-
lig minister Romme om arbeid door gehuwde 
vrouwen te verbieden. Samen met haar vriendin 
Willemijn Posthumus-van der Goot (1897-1989) 
was zij onder andere de drijvende kracht achter 
de ‘briefkaartenregen op Sociale Zaken’.7 

Al voor het uitbreken van de Tweede Wereld-
oorlog was Boissevain-van Lennep betrokken bij 
de hulp aan Joodse kinderen en vluchtelingen 
uit nazi-Duitsland. Direct na het uitbreken van 
de oorlog werd ze lid van de verzetsgroep CS-6, 
die was vernoemd naar haar huisadres, Corelli-
straat 6. Nadat deze verzetsgroep in 1943 was op-
gerold en Boissevain-van Lennep was opgepakt, 
belandde zij in Kamp Vught, van waaruit zij in 
mei 1944 gedeporteerd werd naar het vrouwen-
kamp Ravensbrück. In de gevangenissen en 
kampen waar zij verbleef, kreeg ze de bijnaam 
‘Zuster Mammie’ omdat zij ‘een bron van zorg 
en troost’ was voor de vrouwen met wie zij ge-
vangenzat.8 Na de oorlog pakte ze ‘ogenschijnlijk 
ongebroken’ al snel de draad van haar leven weer 
op en werd ze opnieuw actief in de vrouwenbe-
weging.9 

Plaats en taak van de vrouw
Halverwege de jaren dertig verscheen het boek 
Der vrouwen levensweg van Esther Harding, een 
leerlinge van de psycholoog Jung. Met dit boek 
introduceerde Harding zijn ideeën bij het grote 
publiek en inspireerde ze veel vrouwen. Zo ook 
Boissevain-van Lennep die, in navolging van 
Harding, sterke nadruk legde op het verschil 
tussen mannen en vrouwen. In de nota Wat wil 
de Vrouwengroep Praktisch Beleid? schreef ze: 

de vrouwen-emancipatie heeft in zoverre 
kwaad gedaan, dat de vrouwen zich nu al 
ongeveer een halve eeuw lang met de ma-
ten van de mannen-maatschappij meten, 
zoodat het motief: ‘ik kan het net zoo goed 
en ik zal het bewijzen’ gemaakt heeft, dat 
de gelijkheid van man en vrouw bewezen 
moest worden, in plaats van de gelijkwaar-
digheid.10 

Dit citaat is bijna letterlijk ontleend aan de in-
leiding van Der vrouwen levensweg, waar te lezen 
valt: ‘Het feminisme is te veel in beslag genomen 
door haar pogingen om de gelijke van de man te 
worden en hecht zodoende weinig waarde aan de 

Afb. 1 Mies Boissevain-van Lennep. Collectie Verzets-
museum Amsterdam. Fotograaf onbekend.
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verschillen.’11 Boissevain-van Lennep schreef ook 
in die nota dat een ‘dieper psychologisch inzicht’ 
haar tot de conclusie had gebracht dat het ‘voor 
de gemeenschap noodzakelijk is dat de vrouw 
haar plaats overal inneemt’.12 Tijdens een goed 
bezochte verkiezingsrally op 11 juli 1946 in het 
Concertgebouw in Amsterdam sprak zij over de 
emancipatie van vrouwen, die pas voltooid zou 
zijn wanneer de vrouw ‘ophoudt zich aan man-
nelijke normen te meten, om met zelfvertrou-
wen een vrouwen-organisatie te bouwen naar 
eigen inzicht’.13 De nota en vooral deze toespraak 
ademen sterk de geest van Jung en Harding.

Een tweede, belangrijk element in haar fe-
ministische visie is het maatschappelijk moe-
derschap van vrouwen. In een artikel in De 
Vrije Katheder, getiteld ‘Meer Vrouwen in de Ge-
meenteraden’, schreef Boissevain-van Lennep  in 
maart 1946 dat de vrouw ‘door haar aanleg en 
persoonlijkheid’ bij uitstek geschikt was voor de 
gemeenteraad, omdat dat werk aansloot bij het 
huishoudelijk werk, ‘namelijk de verzorging der 
burgerij, het gezin in het groot’.14 En in haar nota 
vergeleek ze de gemeenteraad met een gezin dat 
uit elkaar valt wanneer de moeder ontbreekt.15 
Tijdens de verkiezingsrally ging ze nog een stap 
verder door het ‘moederschap der wereld altijd 
en overal, letterlijk en overdrachtelijk’ de rol van 
de vrouw te noemen.16 Dat zij met deze vergelij-
king een snaar bij veel vrouwen raakte, blijkt on-
der andere uit de brief van mevrouw Stegers uit 
Den Haag: ‘Er moeten toch ook hier en overal in 
het land wel bekwame vrouwen te vinden zijn, 
die inzien dat dit de enige manier is om ooit 
werkelijk eens een woordje te gaan meepraten 
in onze grote Nederlandse huishouding.’17 

Vrouwenpartijen
Praktisch Beleid was niet de eerste politieke 
vrouwenorganisatie in Nederland. Direct na het 
verkrijgen van het passief kiesrecht in 1917 ont-
stond binnen de vrouwenbeweging een discus-
sie over de vraag waarmee vrouwen het meest 
gediend zouden zijn: met de kandidaatstelling 
van vrouwen voor de bestaande partijen of door 

de oprichting van vrouwenpartijen.18 Deze dis-
cussie is door de jaren heen keer op keer gevoerd 
zodra een nieuwe vrouwenpartij zich meldde in 
de politieke arena. De politicologen Monique 
Leyenaar en Hella van de Velde vergeleken in 
1989 alle tien vrouwenpartijen die er tot dan toe 
in de Nederlandse geschiedenis geweest waren. 
Zij definiëren een vrouwenpartij als een poli-
tieke partij waar alleen vrouwen zich kandidaat 
stellen voor vertegenwoordigende lichamen.19 
Zij komen tot de conclusie dat deze partijen 
zich in bijna alle gevallen kenmerken door vier 
doelstellingen: kritiek op de geldende politieke 
cultuur, grotere deelname van vrouwen aan ver-
tegenwoordigende lichamen, het behartigen van 
vrouwenbelangen en het hebben van een eigen 
ideologie.20 Op het behartigen van vrouwenbe-
langen na gelden deze doelstellingen ook voor 
Praktisch Beleid. 

De eerste en enige vooroorlogse politieke 
partijen waren de Feministische Partij (1918) en 

Afb. 2 Verkiezingsaffiche Praktisch Beleid, 1946. Collectie 
IAV, Atria, Amsterdam.
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de Algemene Nederlandsche Vrouwen Organisa-
tie, ANVO (1919). Deze partijen gingen uit van de 
specifiek vrouwelijke taak om de mannenmaat-
schappij te veranderen én kwamen op voor de 
rechten van vrouwen. In aanloop naar de Tweede 
Kamerverkiezingen in 1922, de eerste landelijke 
verkiezingen waar vrouwen daadwerkelijk van 
hun actief kiesrecht gebruik konden maken, fu-
seerden ze tot één partij die uiteindelijk de kies-
drempel niet haalde.21 Zowel in de periode 1918-
1922 als in 1946 speelden oorlogservaringen een 
rol bij de politieke mobilisatie van vrouwen.22 
Boissevain-van Lennep schreef in de voormalige 
verzetskrant De Vrije Katheder: ‘Uit de bezettings-
tijd weet men, hoe flink, hoe doortastend, hoe 
nuchter, hoe zakelijk, hoe vol toewijding en hoe 
trouw vrouwen zijn.’23 In een brief gedateerd 22 
april 1946 refereerde mevrouw De Meijer-van 
der Waerden ook aan de oorlogservaringen: 

Ook ik ben ontzet geweest, dat na 5 jaar oor-
log de vrouw zoo weinig medezeggenschap 
heeft gekregen. Na hetgeen de vrouw in de 
illegaliteit gepresteerd heeft is het bitter 
om te ervaren dat wij weer geheel geregeerd 
worden door een mannenmaatschappij, die 
niets liever wil dan de vrouw zoo spoedig 
mogelijk terug drukken van het maatschap-
pelijk terrein.24 

Ook het verzetsverleden van Boissevain-van 
Lennep sprak vrouwen aan. Zo begon mevrouw 
Vanderwal haar brief waarin ze haar steun uit-
sprak voor Praktisch Beleid met ‘lieve Mammy’ 
en eindigde zij door de groeten te doen van haar 
zuster, ‘die echter vreest dat u zich harer niet 
meer uit Vught herinnert’.25

Politieke participatie
In de vooroorlogse periode richtten politieke 
partijen zich op ‘menschen die op politiek ge-
bied weten wat zij willen’. Dat betekende vooral 
dat ze geacht werden een ideologie te delen en 
zich minder te laten leiden door economische 
belangen.26 Kenmerkend was ook de tendens om 

‘fatsoenlijk gedrag’ verplicht te stellen, waarbij 
het ‘harmonisch huwelijk’ geïdealiseerd werd en 
vaste rolpatronen bepaalden hoe mannen, vrou-
wen en kinderen zich tot elkaar verhielden.27 

In 1946 karakteriseerde Boissevain-van Len-
nep de politieke partijen als ‘historisch gegroei-
de voortbrengselen van de mannelijke geest’ 
ontstaan uit de ‘mannelijke behoefte alles te 
rangschikken en te organiseren’.28 Zij ageerde 
ook tegen het geringe aandeel van vrouwen in de 
verschillende politieke gremia en riep vrouwen 
op bewust te zijn van hun macht als kiezer.29 Uit 
de brieven in haar archief blijkt dat dit aansloeg. 
Op 9 juli 1946 schreef mevrouw Boddaert: 

Hoe zal ik het toejuichen, als uw actie suc-
ces heeft en er verstandige, intelligente en 
praktische vrouwen in den gemeenteraad 
worden gekozen. De wereld gaat mank aan 
het bestuur van overwegend mannen, daar-
in moet verandering komen, en ik ben blij 
dat u de koe bij de horens heeft gevat.30 

Na de oorlog moest politieke vernieuwing een 
einde maken aan de vooroorlogse politiek die 
als verstikkend en te beperkend werd ervaren. 
Vrijwel alle partijen bogen met de vernieuwers 
mee, deels uit zelfkritiek over hun teleurstel-
lende prestaties in de crisisjaren, deels ook uit 
politiek opportunisme, omdat ze sympathie 
voor de vernieuwingswens onder de eigen leden 
bemerkten.31 Boissevain-van Lennep koppelde, 
passend in de tijdgeest, haar visie op de rol van 
vrouwen aan de maatschappelijk gewenste poli-
tieke vernieuwing. ‘Zouden meer vrouwen in de 
gemeenteraden niet die vernieuwing, waar ieder 
over spreekt, die ieder schijnt te wensen, kunnen 
helpen teweeg te brengen?’32 Maar haar feminis-
tische retoriek riep ook felle tegenreacties op. In 
reactie op het artikel in De Vrije Katheder schreef 
het redactielid Petra Eldring haar: 

[…] uw stelling van het ‘mannelijk’ denken 
is er zó naast dat ik er persoonlijk als vrouw 
bezwaar tegen moet maken. Er is heus geen 
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manlijk denken en de maatschappij is heus 
geen mannenmaatschappij en de partijen 
zijn, op de A.R. [Anti-Revolutionaire Partij, 
AW], ook lang geen mannenpartijen meer.33

Uit brieven in haar archief valt op te maken dat 
vooral vrouwen die lid waren van een politieke 
partij zich persoonlijk aangesproken voelden, 
zoals blijkt uit een brief van mevrouw Ristallen 
uit Lochem. Als PvdA-lid was zij overtuigd dat 
die partij ‘een gunstige uitzondering maakte’. 
Of het leidde tot boze brieven, zoals van me-
vrouw Van den Brink-Prakken, die schreef: ‘Om 
te beginnen heeft het geen zin, de vrouwen die 
zich tot nu toe met de politiek hebben bezig ge-
houden, te kleineren en dat doet U, wanneer U 
van haar spreekt als van onvrouwelijk denkende 
vrouwen.’34 

Vrouwenbelang
Praktisch Beleid kenmerkte zich door vanuit het 
vrouwelijke perspectief politiek te willen bedrij-
ven én karakteriseerde zichzelf als ‘partijloos 
maar niet beginselloos’. Het idee was dat ‘vrou-

wen van formaat met gezond verstand en liefde 
voor de openbare zaak’ ieder onderwerp zouden 
beoordelen ‘met werkelijkheidszin en een ob-
jectief oordeel’ vanuit een ‘moreel normatieve 
inhoud: Rechtvaardigheid, Betrouwbaarheid, 
Plichtsbetrachting, Toewijding, Fatsoen’.35 

In het eerdergenoemde blad De Vrije Katheder 
stond ook een kritisch tegenartikel van de ju-
riste en communiste Clara Enthoven. Zij voerde 
het argument aan dat vrouwen wel, mits ze vol-
doende kwaliteit hadden, een plek op kieslijs-
ten konden verwerven en wees op het risico van 
versplintering in het politieke landschap wan-
neer vrouwen zich van de reguliere partijen af 
zouden splitsen. Zij vroeg zich ook af hoe vrou-
wen van verschillende gezindten eenzelfde kijk 
op verschillende maatschappelijke problemen 
konden hebben. Tot slot bekritiseerde ze de ge-
formuleerde beginselen door ze ‘vaag en niets-
zeggend’ te noemen. 36 Vergelijkbare kritiek valt 
ook te lezen in een aantal brieven in het archief. 
Zo schreef de eerder geciteerde mevrouw De 
Meijer-van der Waerden:

Afb. 3  Vrouwen dragen verkiezingsborden van Praktisch Beleid. Collectie IAV, Atria, Amsterdam. 
Fotograaf onbekend.
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Ik zou dan ook uw initiatief van harte wil-
len steunen, ware het niet, dat ik niet kan 
inzien hoe dit in de praktijk moet werken. 
Immers het kan niet anders of wij vrouwen 
zijn eveneens te verdelen in vooruitstreven-
den, liberalen en Chr. georiënteerden. Deze 
verschillen zullen zich ook voordoen bij de 
vraagstukken die in Kamer en raad behan-
deld worden. In dit verband is het voor mij 
onmogelijk mijn steun aan U te geven.37

Iets vergelijkbaars schreef mevrouw Polet-Blok: 

Een bezwaar heb ik echter, nl. dat U in het 
geheel geen plan hebt. U gaat uit van een 
persoonlijk idee van rechtvaardigheid, fat-
soen enz. doch wat U ten aanzien van een 
bepaald vraagstuk eerlijk en rechtvaardig 
acht, kan een ander eveneens volkomen ide-
eel niet goed vinden.38 

Uit de verschillende nota’s en lezingen in het 
archief wordt duidelijk dat het Boissevain-van 
Lennep minder ging om het behartigen van de 
belangen van vrouwen en meer om de vrouwelij-
ke stem te laten horen ten dienste van het alge-
meen belang. Hierin lijkt Praktisch Beleid meer 
op de ANVO dan op de Feministische Partij van 
rond 1920. De ANVO noemde zich een politieke 
partij, had leden en een programma, maar wilde 
zoveel mogelijk vrouwen als vrouwen verenigen 
en sloot zich daarom bij geen enkele politieke 
richting aan. Deze brede opzet leidde ertoe dat 
het programma van de ANVO ‘sober en globaal’ 
bleef, aldus Leyenaar en Van de Velde.39 

Conclusie
De eerste naoorlogse jaren zijn treffend gety-
peerd als ‘jaren van tucht en ascese’, waar lijde-
lijkheid op politiek terrein, gehoorzaamheid aan 
kerkelijke en levensbeschouwelijke autoriteiten 
en grote zelfbeheersing op seksueel gebied troef 

Afb. 4 Feestrok gemaakt en gedragen 
door Ariaan tje Winkel. De feestrokken 

waren een ander initiatief van Mies 
Boissevain-van Lennep. Collectie

IAV, Atria, Amsterdam.
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waren.40 Van de gewenste politieke vernieuwing 
kwam niet veel terecht omdat ‘het electoraat 
weinig animo vertoonde om de vertrouwde 
nesten te verlaten’, aldus de historicus Piet de 
Rooy.41 Boissevain-van Lennep gebruikte de 
tijdsgeest door Praktisch Beleid te framen als ‘de 
vernieuwing die iedereen zoekt en die komen 
moet maar die slechts nog door weinigen gezien 
wordt’.42 Bovendien haakte ze, ook passend in de 
tijdgeest, in op de wens van een groep vrouwen 
om hun in de oorlog verworven maatschappe-
lijke positie politiek te bestendigen. 

De inhoudelijke basis voor Praktisch Beleid 
was echter haar feministische visie, die al ver 
voor de oorlog gevormd was onder invloed van 
de ideeën van Jung en Harding en die in haar 

werk voor vrouwenorganisaties als Vrouwenbe-
langen was aangescherpt. In deze visie vormden 
vrouwen ‘het bindende element tussen verschil-
lende groeperingen’ en moesten zij op basis 
van moreel-normatieve beginselen hun stem in 
de politiek laten horen. Het verklaart ook het 
ontbreken van concrete politieke standpunten, 
omdat volgens Boissevain-van Lennep de ‘prak-
tische kijk van vrouwen’ op politieke vraagstuk-
ken leidend was.43 Praktisch Beleid was na de 
oorlog slechts één ‘organisatorisch uitvloeisel 
van haar op sekse toegespitste levensbeschou-
wing’ zoals Withuis het formuleerde.44 Daarom 
is het niet verwonderlijk dat na de gemeente-
raadsverkiezingen dit politieke initiatief een 
stille dood stierf.

Afb. 5  Verkiezings-
brochure Praktisch Beleid, 
1946. Collectie IAV, Atria, 
Amsterdam.
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1946. Met de oorlog nog vers in het geheugen 
en een grote wederopbouw voor de boeg, werden 
in Nederland nieuwe colleges van Gedeputeerde 
Staten samengesteld. Onder de nieuwe provin-
ciebestuurders waren voor het eerst twee vrou-
wen, allebei namens de PvdA: Anne Elisabeth 
(Liesbeth) Ribbius Peletier in Noord-Holland en 

Christina (Stien) de Ruyter-de Zeeuw in Zuid-
Holland. Pas in 1962 werd opnieuw een vrouw 
als gedeputeerde aangesteld, in Drenthe, dit 
keer namens de VVD.1

Op het eerste gezicht is er dus sprake van een 
opvallende ontwikkeling in 1946. Twee vrou-
wen, van dezelfde partij, in hetzelfde jaar in deze 

Krottenwijken, ‘leesclubjes’ 
en fabriekspijpen
De levens van Stien de Ruyter-de Zeeuw en 
Liesbeth Ribbius Peletier

Op het gebied van vrouwenemancipatie gebeurde in de jaren vijftig van de 
20ste eeuw niet bijster veel, althans volgens het heersende beeld. Maar als we 
de bijzondere levens van Stien de Ruyter-de Zeeuw en Liesbeth Ribbius Pele-
tier onder de loep nemen, kunnen we dit heersende beeld wellicht nuanceren.

Katja Krediet

Afb. 1  Stien de 
Ruyter-de Zeeuw treedt 
op als plaatsvervangend 
voorzitter bij een zitting 
van Provinciale Staten van 
Zuid-Holland in 1960. De 
commissaris van de Ko-
ningin, die de vergadering 
gewoonlijk voorzat, was 
op dat moment ziek. De 
vergadering vond plaats in 
de toenmalige vergader-
zaal van de Tweede Kamer. 
Collectie Beeldarchief 
Provincie Zuid-Holland 
(102497).
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functie aangesteld, in een periode waarin de 
vrouwenemancipatie – althans volgens het heer-
sende beeld – niet hoog in het vaandel stond. De 
periode 1945-1959 – verder kortweg aangeduid 
als ‘de jaren vijftig’ – staat immers allerminst be-
kend als een tijd van progressieve denkbeelden. 
Het tijdvak zit in bredere zin ingeklemd tussen 
de Tweede Wereldoorlog en de roerige jaren zes-
tig; of, als het specifiek gaat om de emancipatie 
van vrouwen, ingeklemd tussen de eerste en de 
tweede feministische golf. Al met al is het oor-
deel snel gevormd: in de jaren vijftig gebeurde 
niet bijster veel. Het is gemakkelijk om ons ver-
volgens te verwonderen over twee vrouwelijke 
gedeputeerden in 1946. 

Joke Kool-Smit onderschreef in elk geval het 
heersende beeld in een artikel in NRC Handels-
blad in 1971: ‘De laatste jaren is men in Nederland 
eindelijk tot het inzicht gekomen dat het met de 
ontplooiingsmogelijkheden van de vrouw nog 
niet zo best gesteld is. […] ook de vrouwengroe-
peringen binnen politieke partijen lieten zich 
niet langer uitsluitend gebruiken als zeepver-
koopsters voor partijfondsen en als gastvrouw 
bij partijcongressen.’2 Ze heeft duidelijk geen 
hoge pet op van het werk van vrouwen binnen 
politieke partijen in de jaren vijftig. Een maand 
later schrijft politica en activiste Ien van den 
Heuvel hierop een boze repliek. Volgens haar is 
het juist dankzij het werk dat vóór de jaren zestig 

Afb. 2  Liesbeth Ribbius 
Peletier spreekt op de Nationale 
Werkersdag van de PvdA in 1956 
in de RAI in Amsterdam. Zij 
spreekt hier onder anderen over 
de rechten van werkende vrou-
wen. Collectie Inter natio naal 
Instituut voor Sociale Geschie-
denis, Amsterdam (BG B3/542). 
Foto: Fotodienst Arbeiderspers.
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is gedaan, dat het nu voor vrouwen mogelijk is 
om in opstand te komen – en zij verwijst daarbij 
specifiek naar Liesbeth Ribbius Peletier.3 

Is het onterecht om de jaren vijftig als tradi-
tioneel te zien? Waren vrouwen wellicht actiever 
dan Joke Kool-Smit hun verweet? Laten we de 
vraag stellen aan bronnen die betrekking heb-
ben op de levens van Stien de Ruyter-de Zeeuw 
en Liesbeth Ribbius Peletier. Daarbij gaat het 
in dit artikel vooral om voor de hand liggende 
bronnen: herinneringen van Ribbius en De Ruy-
ter-de Zeeuw, opgehaald terwijl zij in interviews 
terugblikten op hun politieke carrière. Deze 
herinneringen zijn uiteraard gekleurd, maar ge-
ven ons ook een rijk beeld van hun levens.

Van jeugdherinnering tot socialisme
De overeenkomsten tussen beide vrouwen zijn 
opvallend, terwijl hun achtergronden sterk uit-
eenliepen: de politica’s schelen bijna twee de-
cennia in leeftijd en komen uit sterk verschil-
lende milieus. 

Liesbeth Ribbius Peletier werd geboren te 
Utrecht in 1891 in een welgesteld gezin. Haar 
vader was sigarenfabrikant en kunsthandelaar. 

Vanuit financieel oogpunt had Ribbius geen re-
den om een carrière na te streven: ze had vol-
doende vermogen om niet te hoeven werken en 
haar leven te wijden aan kunst of liefdadigheid. 
In plaats daarvan begon Ribbius in 1910 met een 
studie rechten en promoveerde zij cum laude op 
een onderzoek naar de collectieve arbeidsover-
eenkomst. Daarna koos zij voor een carrière in 
het onderwijs, als docent en adjunct-directrice 
bij de School voor Maatschappelijk Werk in Am-
sterdam.4 Haar rijkdom werd haar later nog wel 
eens aangerekend door socialisten en commu-
nisten die niet begrepen hoe een ‘kapitalist’ als 
zij ooit de gewone arbeider zou kunnen verte-
genwoordigen.5 

De familie van Ribbius had weinig op met het 
socialisme. Dat Liesbeth zich wel steeds meer 
tot het socialisme aangetrokken voelde, vonden 
haar ouders dan ook opmerkelijk, maar ze had-
den er geen bezwaar tegen.6 Volgens Ribbius zelf 
benaderde zowel zijzelf als haar ouders haar ‘af-
wijkende’ idealen op een nuchtere en pragmati-
sche wijze. Zoals haar collega Gerda Brautigam 
schreef: ‘Wie een ouderwets drama zoekt in de 
geest van “Rijk Meisje breekt met Ouders en Fa-

Afb. 3  Liesbeth Ribbius Peletier werd door socialisten en communisten nog wel eens bekritiseerd om 
haar persoonlijke vermogen of om haar maatregelen, zoals bezuinigingen op de gezondheids-
zorg. Spotprent uit de communistische krant De Waarheid van 20 april 1950. 
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milie om Vaan van Socialisme te volgen”, hoeft 
niet naar Liesbeth Ribbius Peletier te gaan.’7

Hoe raakt iemand overtuigd van een bepaal-
de politieke visie, wanneer deze visie ver af staat 
van haar referentiekader? Ribbius had als kind 
uit een welgesteld gezin niet direct te maken 
met de slechte omstandigheden waaronder ar-
beiders in haar stad Utrecht leefden en werkten, 
maar wel herinnerde ze zich hoe haar kinder-
juffrouw er schande van sprak dat mensen uit 
hun krottenhuis werden gezet, omdat die mas-
saal werden gesloopt.8 Dat wekte bij Ribbius 
al op vroege leeftijd interesse voor het sociale 
vraagstuk. Als scholiere en studente was ze ge-
interesseerd in het anarchocommunisme. Een 
studiereis naar Engeland in 1922 bracht haar in 
contact met de Labour Party, waarna ze defini-
tief koos voor het socialisme. Deze keuze kwam 
naar haar zeggen tot stand ‘[d]oor lang na te 
denken en te overwegen. […] Invloeden die op 
je inwerken zoek je zelf, ik geloof niet in plotse-
linge openbaringen’.9

Opvallend is dat ook Christina de Zeeuw op 
vroege leeftijd sterk onder de indruk was van de 
woonomstandigheden in krottenwijken. Zij her-
innerde zich uit haar jeugd in Rotterdam ‘de el-
lende in de krottenbuurten aan weerszijden van 
de Coolsingel, twaalf eenkamerwoningen op één 
stinkende trap in de Tuinderstraat, hofjes achter 
de Coevordenstraat en de lange rijen werkelo-
zen voor de stempellokalen aan de Hofdijk of 
de Westzeedijk’. En zij voegde toe: ‘Als dergelijke 
toestanden je iets deden, dan werd je socialist.’10 

Voor haar lag de keuze voor het socialisme 
overigens veel meer voor de hand. De Zeeuw 
werd geboren in Rotterdam in 1907. Haar beide 
ouders waren onderwijzer en met name haar 
vader, Arie de Zeeuw, was zeer actief in de So-
ciaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP), als 
lid van Provinciale Staten in Zuid-Holland, als 
Tweede Kamerlid en in Rotterdam als wethou-
der van onderwijs en financiën. Het socialisme 
werd haar dus juist met de paplepel ingegoten. 
Op veertienjarige leeftijd werd ze lid van de Ar-
beiders Jeugd Centrale, de jeugdbeweging van 

de SDAP, en op haar achttiende werd ze officieel 
lid van de partij. Evenals Ribbius koos ze voor 
een studie rechten. Ze werkte daarna enige tijd 
als advocate, waarbij ze regelmatig juridische 
hulp bood aan arbeiders.11

Politieke carrières voor de oorlog
Toen beide vrouwen in 1946 gedeputeerde wer-
den, hadden ze al politieke carrières achter de 
rug. De Zeeuw maakte op vroege leeftijd naam 
binnen de SDAP. Ze was fanatiek, ging confron-
tatie niet uit de weg en bekritiseerde regelmatig 
het beleid van het partijbestuur van de Rotter-
damse afdeling – het partijbestuur waarvan haar 
vader voorzitter was. De discussies over het te 
voeren beleid namen toe door de wereldwijde 
economische crisis die in 1929 ontstond. Een 
groeiende groep binnen de SDAP wilde een ra-
dicaler links beleid voeren. De Zeeuw maakte 
deel uit van deze groep. Bij een landelijk partij-
congres in 1932 werden de bijeenkomsten van 
deze linkse groepering binnen de partij verbo-
den. Een groot aantal aanhangers van deze vleu-
gel stapte daarop uit de partij en richtte de Onaf-
hankelijke Socialistische Partij (OSP) op.12 

De Rotterdamse federatie besloot de lijn van 
het landelijke bestuur te volgen en royeerde een 
aantal leden – onder wie De Zeeuw. Zij richtte 
daarop de Rotterdamse afdeling op van de OSP. 
Zij en haar partijgenoten organiseerden pro-
testacties en gaven in een sfeer van opstandig-
heid en revolutie blijk van sympathie voor de 
idealen van het Sovjetcommunisme. Naarmate 
er geleidelijk meer negatieve berichten kwamen 
over de stalinistische terreur in de Sovjet-Unie, 
nam de inmiddels gehuwde De Zeeuw, nu De 
Ruyter geheten, echter steeds verder afstand van 
de revolutionaire standpunten van de OSP. Uit-
eindelijk werd ze hierom in 1936 opnieuw ge-
royeerd en keerde ze terug naar de SDAP.13 Drie 
jaar later was ze voor deze partij zelfs lijsttrekker 
voor de Provinciale Statenverkiezingen en werd 
zij verkozen tot Statenlid. Toen De Ruyter op la-
tere leeftijd terugkeek op deze roerige periode, 
concludeerde ze: ‘De ellende van zo’n splinter-
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partijtje is, dat je begint met het grootste ge-
lijk van de wereld en toch al gauw naar punten 
moet zoeken om jezelf van dat gelijk te blijven 
overtuigen.’14 

Ribbius’ carrière verliep minder onstuimig. 
Zij was juist iemand die te midden van onrust 
de kalmte bewaarde. Stap voor stap liet ze het 
onderwijs achter zich: in 1925 werd ze secreta-
ris van het partijbestuur van de SDAP, in 1931 lid 
van de Provinciale Staten van Noord-Holland en 
in 1937 lid van de Eerste Kamer. 

Haar aanstelling als secretaris in 1925 bracht 
ook een tweede functie met zich mee, want de 
SDAP had bepaald dat de secretaris van het 

partijbestuur tevens een taak moest vervullen 
in het hoofdbestuur van de Bond van Sociaal-
Democratische Vrouwenclubs. Ribbius liep niet 
direct warm voor deze nevenfunctie, omdat ze 
het werk met vrouwen nooit boeiend had ge-
vonden.15 Toch moet de functie op enig moment 
haar enthousiasme hebben opgewekt, want uit-
eindelijk heeft ze het werk vijftien jaar met veel 
bevlogenheid gedaan. Zo organiseerde Ribbius 
in het hele land cursusavonden voor arbeiders-
vrouwen die weinig opleiding hadden gehad, 
met als nadrukkelijk streven deze vrouwen zelf-
standig te leren denken en ‘ze los te weken van 
het geijkte patroon van: Mijn man zal het wel 

Afb. 4  Affiche van de 
SDAP, federatie Rotterdam, 
voor de Statenverkiezin-
gen van 1939. Stien de 
Ruyter-de Zeeuw was in 
Zuid-Holland lijsttrekker 
voor de SDAP en werd in 
dat jaar inderdaad verkozen 
tot lid van de Provinciale 
Staten. Collectie Internati-
onaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis, Amsterdam 
(BG C1/941).
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weten’.16 Omdat dit vrouwenonderwijs weer-
stand opriep bij de rest van de SDAP, werden 
deze cursusavonden heel onschuldig ‘leesclub-
jes’ genoemd.

Ook liet Ribbius in 1932-1933 op eigen kosten 
een studie- en vakantieoord bouwen waar ar-
beidersvrouwen bijeen konden komen om een 
paar dagen uit hun dagelijkse sleur te stappen 
en deel te nemen aan lezingen en discussiegroe-
pen. Dit complex, De Born, wordt gezien als haar 
grootste bijdrage aan de vrouwenemancipatie.17 

Steeds meer raakte Ribbius betrokken bij 
de strijd voor vrouwenrechten en steevast ging 
zij omzichtig te werk om controverse te voor-
komen. De vrouwenbond leverde nog wel eens 

kritiek op de koers van het partijbestuur als ge-
heel. Anders dan De Ruyter gooide Ribbius al 
haar diplomatieke talent in de strijd om hierbij 
conflict tussen de vrouwenbond en de SDAP te 
voorkomen.18

Van jeugdherinnering tot politieke portefeuille
De oorlog sloeg een gat, maar in 1946 pakten De 
Ruyter en Ribbius de draad weer op en begon-
nen zij aan de functie waar dit artikel mee begon: 
lid van Gedeputeerde Staten. Ribbius zou deze 
functie vervullen tot 1958, De Ruyter tot 1970.

De Ruyter werd gedeputeerde voor Zuid-Hol-
land en kreeg in eerste instantie de portefeuille 
gezondheidszorg toegeschoven; een thema dat 

Afb. 5  Luchtfoto van De Born, 
het studie- en vakantieoord dat 
Liesbeth Ribbius Peletier in 1932-
1933 liet bouwen in het Gelderse 
Bennekom ten behoeve van de 
scholing van arbeidersvrouwen. 
Collectie Atria, Amsterdam.

Afb. 6  Liesbeth Ribbius Peletier 
(uiterst links) leidt een bijeen-
komst met een groep vrouwen 
op De Born. Photo Philips, 
Arnhem. Collectie Internationaal 
Instituut voor Geschiedenis, 
Amsterdam (BG A18/286). 
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werd gezien als typisch vrouwelijk en dus voor 
haar geschikt. Ze had interesse in natuurbe-
scherming, maar daarvoor bestond in die tijd 
geen portefeuille. Ze trok daarom steeds meer 
taken op het gebied van recreatie naar zich toe, 
omdat dit het dichtst in de buurt kwam. Blijk-
baar wist ze zich goed te bewijzen, want in 1954 
werd de portefeuille planologie officieel aan 
haar toegewezen – hoewel ze hem wel met een 
andere gedeputeerde moest delen. Daarnaast 
bleef zij haar taken op het gebied van de gezond-
heidszorg vervullen.

Om haar interesse in natuurbescherming te 
begrijpen, duiken we opnieuw in haar jeugdher-
inneringen. In 1988 vertelde De Ruyter in een 
interview over haar werk als gedeputeerde en 
verklaarde ze waar haar passie voor het milieu 
vandaan kwam. Op de middelbare school, ‘in 
een tijd dat het begrip milieu nog helemaal niet 
bestond’, had ze een enthousiaste biologieleraar: 
‘Dan mochten we komen met alles wat we had-
den gevonden aan planten, schelpen en stenen. 
Ik was een van zijn meest enthousiaste leerlin-
gen. Ik kom dan vanzelf in aanraking met alles 

wat groeit, bloeit en leeft in de vrije natuur.’19 
De gedachte dat natuurbescherming opval-

lend ver af ligt van het werkterrein van het socia-
lisme, zou De Ruyter vurig hebben weersproken. 
Zij heeft haar werk voor het milieu altijd gezien 
als sterk verbonden met het lot van de arbeiders. 
Zij hield zich veel bezig met het aanleggen van re-
creatiegebieden en het tegengaan van milieuver-
ontreiniging, specifiek met het doel om het leven 
voor de arbeiders wat aangenamer te maken: ‘Een 
nieuw gevaar bedreigt de werkers van Rotterdam,’ 
concludeerde ze in 1964. ‘Namelijk wat we met 
een lelijk modewoord “leefbaarheid” noemen. 
[…] Gebrek aan de meest elementaire dingen als 
frisse lucht, goed water, bomen en gras.’20

Ook Liesbeth Ribbius Peletier kreeg bij haar 
aantreden als gedeputeerde voor Noord-Hol-
land eerst de portefeuille gezondheidszorg. In 
1950 stapte ook zij over naar de portefeuille pla-
nologie. Uit de bronnen wordt niet duidelijk in 
hoeverre haar eigen voorkeuren een rol speel-
den in de taken die zij kreeg. Medegedeputeerde 
W. Mensink (PvdA) schreef later wel dat men 
planologie destijds een vreemde taak vond voor 

Afb. 7  Liesbeth Ribbius Peletier (derde van links) bij haar afscheid van het college van Gedeputeerde 
Staten in 1958. Collectie Noord-Hollands Archief, Haarlem (NL-HlmNHA_559_004154).
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een vrouw.21 Des te opvallender dus, dat zowel 
Ribbius als De Ruyter deze taak op zich namen. 
Als gedeputeerde was Ribbius onder andere be-
trokken bij de uitbreidingen van Schiphol, het 
herzien van de gemeentegrenzen, en ook – in 
het kader van de nieuwe Woningwet – bij het 
opruimen van de krottenwijken waar zij in haar 
jeugd zoveel over had gehoord. Deze krotoprui-
ming omschreef zij later als ‘noodzakelijk’, maar 
iets wat nog altijd veel weerstand opriep bij de 
bewoners.22 Zij werd door collega’s omschreven 
als een besluitvaardig persoon ‘die in de gecom-
pliceerdheid van de vraagstukken van kort na de 
oorlog […] helder haar weg zag’.23 Anderen waren 
kritisch over sommige van haar beslissingen, 
bijvoorbeeld de uitbreiding van vliegveld Texel 
of het bezuinigen op de gezondheidszorg.24 Uit 
de bronnen ontstaat het beeld van iemand die 
pragmatisch omging met haar idealen en belang 
hechtte aan snelle besluitvorming.

Hoe anders was het bij De Ruyter, die haar 
tanden ergens inzette en dan niet meer losliet. 
Collega’s verbaasden zich over de felheid waar-
mee ze streed voor wat in hun ogen detailkwes-
ties waren, zoals haar vele bezwaren tegen de uit-
breiding door Shell in Rotterdam. In haar eigen 
woorden:

Met die meneer van Shell, die tegen me zei: 
‘Mevrouw de Ruyter, maak je nou maar niet 
zo ongerust over die luchtverontreiniging. 
We gaan nu een pijp bouwen van 200 me-
ter hoog.’ Dan zeg ik: ‘Dat begrijp ik niet, 
want dan komt het toch in de lucht.’ […] 
Wim Thomassen [de burgemeester van Rot-
terdam] zei eens tegen me: ‘Stien, wanneer 
hou jij nou eens op met tegen Rotterdam te 
vechten?’ Het ging mij niet om ‘Rotterdam’, 
maar om de Rotterdammers.25 

Stien de Ruyter-de Zeeuw vertrok in 1970 als ge-
deputeerde. Zij was toen 63 jaar. Zij trad daarna 
nog enkele keren op als adviseur voor ruimtelij-
ke inrichting en schreef nog een aantal boeken 
over het socialisme in Rotterdam. Zij overleed 

in 1995. Liesbeth Ribbius Peletier trad, na twaalf 
jaar gedeputeerde te zijn geweest, op 66-jarige 
leeftijd nog toe tot de Raad van State, als eerste 
vrouw. Dat werk bleef ze doen tot haar 75ste. Zij 
overleed in 1989 en was toen 98 jaar.

Moeders in de Gedeputeerde Staten
Hoe ervoeren Ribbius en De Ruyter hun unieke 
positie als vrouwelijke politica’s? In de ‘traditi-
onele’ jaren vijftig was het gezin de hoeksteen 
van de samenleving en was het huishouden de 
voornaamste taak van de vrouw. Dat Ribbius en 
De Ruyter zonder al te veel tegenstand carrière 
konden maken in de politiek, laat zien dat tradi-
ties in de jaren vijftig best konden worden door-
broken. In zekere zin vulden zij hun positie als 
gedeputeerden echter op traditionele wijze in. 
Dit is terug te zien in de taken die zij toebedeeld 
kregen. Van beiden werd in eerste instantie ver-
wacht dat ze zich bezig zouden houden met zie-

Afb. 8  In haar functie als gedeputeerde voor ruimtelijke 
planning bekijkt Stien de Ruyter-de Zeeuw in 1968 een 
maquette van recreatiegebied Het Lage Bergse Bos, dat 
enkele jaren later definitief werd aangelegd. Links van haar 
burgemeester Wim Thomassen. Collectie Stadsarchief Rot-
terdam (4121_21505-6-15). Foto: Ary Groeneveld.
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ken en zuigelingen. Ook de manier waarop zij 
in de media werden gepresenteerd, sluit hierop 
aan. Ribbius werd regelmatig ‘de moeder van De 
Born’ genoemd. De Ruyter werd in een inter-
view met Het Vrije Volk aangeduid als ‘ons aller 
moeder voor de recreatie’. In hetzelfde interview 
werd haar ook gevraagd of ze hobby’s had, aan-
gezien ze het vast druk had als gedeputeerde, 
maar ongetwijfeld ‘haar gezin beslist niet wilde 
verwaarlozen’.26

Stien de Ruyter-de Zeeuw heeft, later in haar 
leven, nog wel eens blijk gegeven van ergernis 
hierover. Zo gaf ze aan zich gediscrimineerd 
te voelen toen ze als gedeputeerde de gezond-
heidszorg op haar bord kreeg, en vertelde ze 
over de neerbuigende houding van de topman 
van Shell toen ze met elkaar in de clinch lagen 
over de luchtverontreiniging.27 Tegelijkertijd 
conformeerde ze zich in sommige opzichten 
wel degelijk aan de tijdgeest. Bij een congres in 
1955 vertelde ze over haar taak als gedeputeerde: 
‘Mijn ervaring op het gebied van de gezond-
heidszorg is tweeledig: in de eerste plaats als 
deel van de kleinste groep, het gezin, en in de 
tweede plaats als lid van Gedeputeerde Staten 
van Zuid Holland.’28

Liesbeth Ribbius Peletier was veel intensie-
ver betrokken bij de emancipatie van vrouwen, 
hoewel die voor haar altijd in het teken van het 
socialisme stond. Zij kwam bij haar werk on-
getwijfeld veel in aanraking met traditionele 
denkbeelden over de positie van vrouwen, maar 
bleef daarin onverstoorbaar realistisch en prag-
matisch. Het ging haar erom dat haar werk effect 
had, ongeacht het etiket dat erop werd geplakt. 
Toen haar later, na haar pensioen, werd gevraagd 
of het haar niet irriteerde dat ze haar cursussen 
‘leesclubjes’ moest noemen om ze acceptabel 

te maken voor de partijleiding, en of ze nooit 
de neiging had gehad zich daartegen te verzet-
ten, haalde ze haar schouders op: ‘Wat kopen 
de vrouwen in Velerveen voor mijn principiële 
strijd? Daar werden ze niks wijzer van.’29

Individuele initiatieven
Twee vrouwenlevens lichten een tipje van de 
sluier op over de ware aard van de jaren vijftig 
en de rol van de vrouwenemancipatie daarin. De 
Ruyter schrok niet terug voor confrontatie, maar 
heeft nooit behoefte gehad om expliciet voor 
vrouwenrechten te strijden. Ribbius voelde zich 
aanvankelijk niet geroepen door het feminisme, 
maar raakte er stap voor stap steeds meer bij be-
trokken. Meer dan De Ruyter is zij na haar dood 
in de herinnering gebleven, met name dankzij 
haar oprichting van De Born. Joke Kool-Smit 
had met haar artikel uit 1971 een punt: de levens 
van Ribbius en De Ruyter geven geen blijk van 
een brede, revolutionaire vrouwenbeweging in 
de jaren vijftig. Wel is het zo dat er in dat de-
cennium vele individuele initiatieven tot stand 
kwamen dankzij vrouwen zoals Ribbius en De 
Ruyter, die gebruikmaakten van de nieuwe car-
rièremogelijkheden en op hun beurt de weg vrij-
maakten voor anderen om in hun voetsporen te 
treden. Dat is ook waar Ien van den Heuvel op 
doelde toen ze tegen het oordeel van Kool-Smit 
protesteerde: het brede draagvlak voor feminis-
me in de jaren zestig en zeventig had niet kun-
nen ontstaan zonder het voorwerk van vrouwen 
die in de jaren daarvoor aan het traditionele 
vrouwbeeld begonnen te rammelen. De Ruyter 
met haar geestdrift en vasthoudendheid, en Rib-
bius met haar onverstoorbaarheid en diploma-
tiek pragmatisme.
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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 

Beeldessay

‘Alleen me man 
mocht in het 
hokkie gaan, ik 
niet’

De kiesrechtstrijd in 
Holland

Anne Petterson
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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.

Holland 20192 binnenwerk.indb   79 09-05-19   08:40



80  

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 

Beeldessay | ‘Alleen me man mocht in het hokkie gaan, ik niet’

81  

Afb. 3  Een kraam met propagandamateriaal van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht in 
Zaandam, juni 1911. Zaandam, Gedempte Gracht. Fotograaf onbekend. Collectie 
Gemeentearchief Zaanstad.
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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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Anneke Kingma-
Voorthuijsen (1921-2001)

In 1958 werd Anneke Kingma-Voorthuijsen het eer-
ste vrouwelijke gemeenteraadslid voor de VVD in 
Den Helder. Zij bleef, met een korte onderbreking, 
aan tot 1974. Daarna was zij vier jaar wethouder. In 
totaal was ‘mevrouw Kingma’ – mijn grootmoeder 
– dus zo’n twintig jaar actief in de Helderse ge-
meentepolitiek. Wie was zij? En hoe was het in die 
tijd om als getrouwde vrouw met kinderen mee te 
draaien in de lokale politiek, die toen nog volledig 
door mannen werd gedomineerd? Aan de hand 
van krantenknipsels, plakboeken en familieverha-
len probeer ik daarvan een beeld te schetsen.

Anna Aleydia Voorthuijsen werd in 1921 gebo-

ren in Alkmaar. Zij kwam uit een politiek nest: 
haar vader was acht jaar actief in de Provinciale 
Staten van Noord-Holland, waarvan vier jaar als 
fractievoorzitter van de liberalen. ‘Bij ons thuis 
werd altijd over politiek en staatskunde gespro-
ken’, zei ze ooit.1 Als een van de eersten in Neder-
land volgde zij in Amsterdam een opleiding tot 
mensendiecktherapeut. Ook na haar huwelijk en 
tijdens haar werk als raadslid is zij dit vak blijven 
uitoefenen.2 

Als politicus gaf zij blijk van veel talent. Zo 
sprak ze tijdens de raadsvergaderingen niet van 
papier.3 In 1966 werd ze fractievoorzitter en acht 

PORTRET
Iris Kingma

Afb. 1 Anneke Kingma-Voorthuijsen in 
1974. Foto: D.A. van Loon (overgenomen uit 
de Helderse Courant van 25 mei 1974).
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jaar later wethouder, verantwoordelijk voor het 
‘gasbedrijf, openbare werken, reiniging, visafslag, 
vleeskeuring, openbaar vervoer, regionale zaken 
en woningtoewijzing’.4 Als wethouder kreeg ze 
te maken met de quotering van de visvangst en 
de overgang van de energiebedrijven van de ge-
meente naar de provincie. Daarnaast maakte ze 
zich verdienstelijk in gemeentelijke commissies 
voor emancipatie en advisering rond de sociale 
woningbouw, ouderen en jeugdproblemen. 

Het nemen van bestuurlijke verantwoordelijk-
heid paste bij haar credo: ‘degenen die ’t kunnen 
moeten ’t doen’.5 In interviews betoont zij zich 
een bijna apolitieke verbinder – opmerkelijk in 
de roerige jaren 60 en 70. Politiek was voor haar 
de kunst om ‘het juiste midden’ te vinden tussen 
uiteenlopende persoonlijke meningen. Kenmer-
kend is wat ze in 1968 tegen de krant zei: ‘Objec-
tief blijven is een grote kunst. Veelal wordt uit het 
oog verloren, dat men spreekt over zaken die be-
trekking hebben op de Helderse gemeenschap. 
Dan is het nodig dat men personen dan wel per-
soonlijke sympathieën en anti-pathieën volstrekt 
buiten beschouwing laat.’6 

Maar werd zij zelf wel los gezien van haar per-
soon, van haar vrouw-zijn bijvoorbeeld? Afgaand 
op de berichtgeving was het nog wennen aan 
vrouwen in de politiek. Zo vroeg een journalist 
haar in 1968 of het niet moeilijk was de fractie te 
leiden, en hoe de mannen erover dachten – waar-
op ze droogjes antwoordde dat ze met de hele 
fractie goed kon opschieten. In 1971 constateerde 
ze dat ‘het publiek’ haar ‘nogal bazig’ vond, een 
beeld waar ze zich niet in herkende. Ook maak-
te ze zich druk over de ‘praatjes’ dat zij namens 
haar man in de politiek zou zitten: ‘Ze zeggen 
toch ook niet van mannelijke raadsleden dat hun 
vrouw eigenlijk in de raad zit?’7 

Zelf vond ze gelijkwaardigheid tussen man en 
vrouw vanzelfsprekend. Zo zei ze bij haar aantre-
den als wethouder: ‘Ik vind het onjuist om ervan 
uit te gaan dat ik, als vrouw, minder werk mag of 
kan verzetten dan een mannelijke kollega. Ik pas 
er voor om in een hoek gefrommeld te worden. 
Iedereen moet op gelijke hoogte kunnen werken.’8 

Tegelijk geloofde zij wel in verschillende taken 
voor man en vrouw, en past zij dus niet helemaal 
in het standaardbeeld van de tweede feministi-
sche golf. Als moeder van drie kinderen hechtte zij 
sterk aan het gezinsleven. Dat was niet altijd een-
voudig te combineren met de politiek: ‘Normali-
ter begin je vier of vijf dagen [voor een raadsver-
gadering] met het nadenken over de verschillende 
zaken. Maar onderwijl moet ik mijn zoon naar bed 
brengen, interesse opbrengen voor wat hij zegt.’ 
Haar man schoot wel te hulp, bijvoorbeeld bij het 
overhoren van huiswerk van de kinderen. Maar 
de ‘opvoeding op zich’ vond Kingma-Voorthuijsen 
‘een vrouwentaak’. Zij was het dan ook niet eens 
met Dolle Mina: ‘werken voor een vrouw is prach-
tig […] maar man en kinderen moeten er beslist 
niet onder lijden.’ 9 

Hoe belangrijk zij het gezin vond, bleek bij 
haar afscheid als wethouder in 1978. Bij die gele-
genheid kreeg ze bloemen. Ze bedankte met de 
woorden: ‘dan beschouw ik dit maar als het bloe-
metje dat ik had moeten krijgen bij de geboorte 
van mijn zoon Marten.’10 Dat was vijftien jaar eer-
der. Ze had toen louter een kaartje gekregen. 

Desalniettemin heeft zij zich ook na het be-
eindigen van haar wethouderschap ingezet voor 
de verdere vrouwenemancipatie, via adviescom-
missies in de gemeente Den Helder, maar ook als 
voorzitter van de landelijke organisatie Vrouwen 
in de VVD. Zij heeft altijd gepleit voor meer vrou-
wen in de politiek.
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Ballenspel ‘Verwerp hier Van Agt’

Marieke Dwarswaard

TOPSTUK

Een ballenspel waarbij je de politici Hans  Wiegel, 
Dries van Agt, Piet Steenkamp en Haya van 
 Someren-Downer omver moest werpen – het was 
een speelse manier om aandacht te vragen voor 
een serieus onderwerp: abortus. De feministische 
actiegroep Wij Vrouwen Eisen (WVE) organiseer-
de het spel op 8 mei 1977 tijdens een manifestatie 
in het Amsterdamse Vondelpark. Een jaar daar-
vóór, in mei 1976, dreigde de toenmalige minister 
van Justitie, Dries van Agt (KVP), de abortuskliniek 
Bloemenhove in Heemstede te sluiten. In Bloe-
menhove werden zogeheten late abortussen uit-
gevoerd en al in 1972 had Van Agt zich daar door 
middel van een (verworpen) wetsvoorstel tegen 
uitgesproken. Verschillende feministische groe-
peringen in Nederland waren het niet eens met 
de voorgenomen sluiting en bezetten de kliniek. 

Afb. 1 Het ballengooispel. De 
karikaturen zijn van Opland, de 
politiek tekenaar van de Volkskrant 
in die tijd. © Tineke E. Jansen, 1977. 
Collectie IAV-Atria.

De sluiting was daarmee van de baan, maar abor-
tus was daarmee in Nederland nog steeds officieel 
niet legaal. In december 1976 strandde in de Eerste 
Kamer het wetsvoorstel voor de legalisering van 
abortus, met name door de tegenstemmen van 
een aantal VVD-senatoren, onder wie Haya van 
Someren-Downer. 

WVE was speciaal opgericht voor de strijd om 
het recht op abortus en had drie eisen: abortus 
moest uit het wetboek van strafrecht verdwijnen, 
abortus moest in het ziekenfondspakket komen 
en de vrouw moest degene zijn die de beslissing 
nam. De actiegroep ontstond in 1974 in Utrecht 
en kreeg al snel elders lokale afdelingen die hun 
eigen acties organiseerden. Het landelijk comité 
werkte samen met nationale en internationale or-
ganisaties die eveneens voor het recht op abortus 
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ging – werden gevoerd, bijvoorbeeld door middel 
van acties op lokaal niveau Bij het thema ‘honderd 
jaar vrouwen in de politiek’ denkt men al snel aan 
de Eerste en Tweede Kamer, of aan provinciale- en 
gemeenteraden. Dat daarbuiten ook voor politieke 
doelen werd en wordt gestreden, is iets dat mak-
kelijk vergeten wordt. Toch zijn actiegroepen als 
WVE van grote waarde geweest voor de uitbrei-
ding van de rechten van vrouwen. Hoewel de uit-
eindelijke invoering van de Wet afbreking zwan-
gerschap in 1981 natuurlijk niet volledig op het 
conto van WVE geschreven kan worden, heeft deze 
organisatie er wel voor gezorgd dat het onderwerp 
onder de aandacht van de bevolking en de institu-
tionele politiek bleef. 

streden. WVE trok vrouwen aan uit allerlei andere 
organisaties en uit politieke partijen.

Dit ballenspel is bedacht door een lid van de 
Amsterdamse afdeling van WVE. Het was aan de 
ene kant een manier om de aandacht te trekken en 
een gesprek te starten, en aan de andere kant be-
doeld om geld op te halen voor andere WVE-
manifestaties. De lichtvoetigheid past in de tijd-
geest van de late jaren zestig en de jaren zeven-
tig, waarin allerlei organisaties door middel van 
ludieke acties aandacht vroegen voor serieuze pro-
blemen – denk daarbij bijvoorbeeld aan Provo en 
Dolle Mina. Dit topstuk laat goed zien dat maat-
schappelijke discussies ook buiten de institutio-
nele politiek – bestuur en volksvertegenwoordi-

Afb. 2 Een manifes-
tatie van Wij Vrouwen 
Eisen op 8 mei 1977 
in het Amsterdamse 
Vondelpark. Bezoekers 
konden verschillende 
VVD- en CDA-coryfeeën 
omvergooien, onder 
wie toenmalig minister 
van Justitie Dries van 
Agt. Fotograaf onbe-
kend, privécollectie 
Tineke E. Jansen.
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De eerste vrouwelijke 
minister-president van 
Nederland

Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in politiek. 
Toen ik een jaar of vijftien was, wilde ik zelf de po-
litiek in. En dan had ik het niet over de gemeen-
teraad. Nee, ik zou de eerste vrouwelijke minister-
president van Nederland worden. Deze ambitie 
heb ik maar kort gekoesterd, en eerlijk gezegd 
nooit erg vurig, maar hij was er. De geschokte re-
acties van anderen op mijn toekomstplannen wa-
ren eigenlijk het leukste eraan.

Terugkijkend vraag ik me af hoe ik op het idee 
was gekomen dat het tijd was voor een vrouwe-
lijke premier. Wie waren mijn rolmodellen? In de 
eerste jaren dat ik de politiek bestudeerde, door 
dagblad Trouw te lezen, waren er niet veel vrouwen 
zichtbaar aanwezig in de Nederlandse politiek. 
Kabinet-Lubbers I en -Lubbers II bestonden vrij-
wel uitsluitend uit bebrilde en in meer of mindere 
mate kalende mannelijke ministers. Maar tussen 
hen bevond zich in mijn herinnering altijd één pa-
radijsvogel: Neelie Smit-Kroes, van 1982 tot 1989 

minister van Verkeer en Waterstaat. Zij leek hele-
maal niet op een politicus, met haar felgekleurde 
mantelpakjes en lippenstift. Maar, zo redeneerde 
ik, dat zou wel komen omdat ze van de VVD was. 
Een zakenvrouw die per ongeluk in de politiek 
verzeild was geraakt. 

Toen ik net op de middelbare school zat, trad 
het kabinet-Lubbers III aan, en waren er opeens 
drie vrouwelijke ministers. Hedy d’Ancona was 
minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cul-
tuur, Hanja Maij-Weggen van Verkeer en Wa-
terstaat, en Ien Dales van Binnenlandse Zaken. 
Hadden Hanja en Hedy nog iets weg van Neelie, 
Ien Dales was een categorie apart. Ze kreeg veel 
commentaar om haar uiterlijk (als burgemees-
ter van Nijmegen werd ze liefkozend ‘Ma Flod-
der’ genoemd), maar oogstte tegelijkertijd veel 
bewondering vanwege haar stijl van leidinggeven 
en haar ideeën over integriteit. Zoals parlement.
com het krachtig formuleert: ‘Werd door zichzelf 
te blijven allengs populairder’.

Dales was oppervlakkig gezien de tegenvoeter 
van Smit-Kroes. Toch vond ik ze allebei stoer op 
hun eigen manier. Smit-Kroes, bij ons thuis toch 
verdacht als VVD’er, won aan geloofwaardigheid 
toen ze in 1991 met PvdA-burgemeester Bram Pe-
per trouwde. Heeft een van deze vrouwen mij op 
de gedachte gebracht dat ik minister-president 
zou kunnen worden? Ik kan het me niet herinne-
ren, maar sluit het niet uit. 

Een paar jaar in de scholieren- en studentenpo-
litiek genazen me volledig van mijn politieke ambi-
ties. Ik besloot me vooral met politiek van vroeger 
te gaan bezighouden, als historicus. Ondertussen 
zou iemand anders vast wel de eerste vrouwelijke 
minister-president van Nederland worden.

COLUMN
Maartje Janse

Afb. 1 Illustratie 
Maarten Streefland.
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 p. 96 Uithoek | De kluis van Beverwijk
  De kluis van Elisabeth Bekker staat op het terrein van woonzorgcentrum Lommerlust, Peperstraat 17, Beverwijk. 

Om het te bezichtigen moet u de receptiemedewerker vragen het hek te openen. Meer informatie over Bekker is te 
vinden in het Betje Wolff Museum in Middenbeemster, http://www.historischgenootschapbeemster.nl/afdelingen/
betje-wolff-museum.

  Het meest uitvoerig over de kluizenaarshut zelf: M. Bison et al. (red.), Ô laage hut! Meer grootsch dan vorstelyke hoven. 
Het kluisje van Betje Wolff en Aagje Deken te Beverwijk (Beverwijk z.j. [1993]). De berekening van het aantal pagina’s is 
van K. Westerink, blz. 101.

  Over Bekkers politieke opvattingen: M. Meijer Drees, ‘Bekker, Elisabeth (1738-1804)’, Digitaal vrouwenlexicon van 
Nederland op http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1780-1830/DVN/lemmata/data/Bekker (2014; met alle relevante 
literatuur); discussie over redenen voor vertrek naar Frankrijk: M. Everard, ‘Twee “dames hollandoises” in Trévoux’, 
De achttiende eeuw 38 (2006) 147-167. De aansluitende discussie: J. Roosendaal, ‘Revolutionaire vrouwen gezocht! Een 
repliek op de kritiek van Myriam Everard’, De achttiende eeuw 39 (2007) 25-34 en M. Everard, ‘Naald of slagzwaard? Een 
reactie op de repliek van Joost Roosendaal’, De achttiende eeuw 39 (2007) 35-40.
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Wie iets wil ervaren van vrouwelijk politiek activis-
me van vóór de strijd voor het vrouwenkiesrecht, 
zou naar Beverwijk kunnen gaan. Zou kunnen. 
Want het vergt wat verbeeldingskracht om bij het 
kluizenaarshutje van Elisabeth Bekker (beter be-
kend als Betje Wolff) de juiste historische sensa-
tie te krijgen. Het helpt al niet dat het bouwseltje 
op het terrein staat van woonzorgcentrum Lom-
merlust en zodoende wordt omringd door gefor-
ceerde knusheid uit de jaren tachtig. Daar komt 
bij dat de huidige kluis een reconstructie uit 1993 
is; de eerdere nieuwbouw uit de jaren vijftig was 
door brand sterk aangetast. En zelfs de plek is 
niet oorspronkelijk: wáár het hutje heeft gestaan 
in de jaren dat Bekker er werkzaam was (1782-
1787), is onbekend, maar zeker niet exact hier.

En toch is dit tuinhuisje een 
icoon voor een van de bekend-
ste vrouwenstemmen uit het laat-
18de-eeuwse Holland. Voor wat 
het waard is: iemand heeft eens 
uitgerekend dat Bekker in de zes 
zomers dat zij hier actief was 5094 
gedrukte pagina’s heeft geschre-
ven – nog los van de 4758 pagina’s 
die zij in die tijd samen met haar 
levensgezellin Agatha Deken pro-
duceerde. Anders dan vaak ge-
dacht was Historie van mejuffrouw 
Sara Burgerhart daar niet bij: dat 
boek was in de zomer van 1782 al 
bijna af. En anders dan vaak ge-

dacht werkte Bekker hier alleen: Deken had haar 
eigen, ruimere tuinhuis, ‘de koepel’. Wel mengde 
Bekker zich hier actief in het verhitte politieke de-
bat van die tijd: naast alle vertalingen, brievenro-
mans en dichtbundels schreef zij hier twee patriot-
tistische pamfletten en het ‘vaderlands dichtstuk’ 
Vrijheid blijheid (1786). 

Visioenen over vrouwelijke regeringsleiders of 
kiesrecht voor vrouwen had Bekker niet. Maar als 
lid van de republiek der letteren konden vrouwen 
volgens haar wel degelijk politiek participeren – en 
trouwens: als onderdeel van politieke netwerken 
ook. Deze hut is daarvan een goed symbool. In 
deze piepkleine capsule vol boeken en portretten 
van favoriete schrijvers trok Bekker zich ’s morgens 
terug om te schrijven. De rest van de dag kon-
den zij en haar partner elders op hun buitenplaats 
Lommerlust gasten ontvangen om – onder meer – 
over politiek te praten.

In 1788 vertrokken Bekker en Deken haastig 
naar Frankrijk. Over de exacte motieven is discus-
sie geweest. Maar dat ze deels politiek waren, staat 
wel vast: de vriendinnen vonden de Republiek, na 
de val van de patriotten, te onveilig. De kluize-
naarshut werd verlaten, maar nooit vergeten.

De kluis van 
Beverwijk
Eelco Beukers

Illustratie Maarten Streefland
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