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verzet tegen vrouwen in de politiek zich sterk richtte op ge-
huwde vrouwen omdat hun plaats in het gezin zou zijn. Ook
komt de geografische spreiding aan bod. Waren er regio’s of
plaatsen waar relatief veel vrouwen in de raad kwamen? Als
laatste ga ik kort in op de vraag in hoeverre de lokale poli-
tiek een springplank vormde voor deelname aan de provin-
ciale dan wel de landelijke politiek.

De periode 1923-1927 wordt in de historiografie en in het
algemeen spraakgebruik als een dieptepunt tussen twee femi-
nistische golven beschouwd. Maar wat er in die periode ge-
beurde, bleef onderbelicht. Inmiddels weten we dat vrouwe-
lijke parlementariërs hun macht in het interbellum, met wis-
selend succes, inzetten voor de behartiging van de belangen

/ Margit van der Steen /

WWaar Suze Groeneweg nog wel enige bekendheid geniet,
bleven andere vrouwelijke pioniers in de gemeenteraden en
in de Provinciale Staten na de invoering van het algemeen
kiesrecht anoniem. Wie waren deze vrouwen eigenlijk? Die
vraag stond aan de basis van mijn onderzoek naar de eerste
vrouwen in de lokale politiek (1919-1927). Eerder publiceer-
de ik over de vrouwen die in 1919 door mannen werden ge-
kozen,1 hier sta ik stil bij de vraag wat er gebeurde nadat
vrouwen voor het eerst naar de stembus gingen.2 De ver-
wachtingen van de Nederlandsche Vereeniging van Staats-
burgeressen waren in ieder geval hoog gespannen. Na de ge-
meenteraadsverkiezingen in 1923, “dàn zullen de vrouwen er
dus anders voorstaan”.3

In de historiografie is tot nog toe weinig aandacht geweest
voor de effecten van de toekenning van het vrouwenkies-
recht. Daarbij lag de focus altijd sterk op het parlement. Het
provinciale of lokale niveau kwam niet aan bod, net zoals al-
les wat buiten het Europese deel van het Koninkrijk der Ne-
derlanden gebeurde. In dit artikel wil ik recht doen aan het
lokale niveau in het Europese deel van het Koninkrijk door
oog te hebben voor geschiedenissen op stads- en dorpsniveau,
voor de history from below. Daarom staan in deze bijdrage
vrouwelijke gemeenteraadsleden in de periode 1923-1927
centraal. 

Allereerst onderzoek ik hoeveel vrouwen er in 1923 eigen-
lijk in de gemeenteraad kwamen en hoe zich dit verhield tot
de vorige periode toen alleen mannen mochten stemmen.
Werden er nu meer vrouwen gekozen? Verder ga ik in op de
politieke affiliatie van de pioniers. Waren er politieke partij-
en oververtegenwoordigd? En zijn er opmerkelijke verschil-
len in vergelijking met de vorige periode? Ten derde analy-
seer ik de burgerlijke staat van de gemeenteraadsleden. Wa-
ren het vooral ongehuwde vrouwen die vertegenwoordigende
functies gingen vervullen? Dit was te verwachten omdat het

>>

Honderd jaar algemeen kiesrecht in Nederland was een
mijlpaal, maar wat gebeurde er daarna? Dit artikel werpt,
op basis van diepgaand bronnenonderzoek, licht op de
effecten van het actief vrouwenkiesrecht op de samenstel-
ling van de gemeenteraden. Voor het eerst krijgen we een
beeld van de vrouwen die in 1923 zitting namen in de ge-
meenteraden in het hele land. Dat leidt tot een verrassende
conclusie over de partij die het meest van het nieuwe stel-
sel profiteerde.

Geslachtspolitiek van de straat

Vrouwen, gekozen in Nederlandse gemeenteraden, ná de invoering 
van het algemeen kiesrecht 

De vrouwen van 1923

Affiche van de Katholieke Partij voor de Tweede Kamer-
verkiezingen in 1922, toen vrouwen voor het eerst 

naar de stembus mochten.
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van hun seksegenoten.4 Ook lokaal beleid had invloed op de
levens van meisjes en vrouwen. Gemeenten hielden zich be-
zig met zaken als de uitbreiding van onderwijsmogelijkheden
voor meisjes, betere gezondheidszorg voor kraamvrouwen,
huisvesting en woningbouw. Dit laatste raakte huisvrouwen
– de meeste volwassen vrouwen waren huisvrouw – direct.
Uit een evaluatie na de Tweede Wereldoorlog bleek dat
vrouwelijke gemeenteraadsleden daadwerkelijk een verschil
maakten door zich in te zetten voor zaken die hun seksege-
noten direct aangingen.5 Met mijn onderzoek zet ik deze
vrouwen op lokaal niveau voor het eerst in de schijnwerpers. 

Historiografie

De wetenschappelijke belangstelling voor vrouwen in de mo-
derne politiek was tot voor kort niet overweldigend te noe-
men en aandacht voor lokale politici ontbrak vrijwel geheel.6
In Nederland kwam door de herdenking van honderd jaar
vrouwenkiesrecht in 2019 langzaam maar zeker een gestage
stroom publicaties op gang, waar het voorliggende onder-
zoek ook toe behoort.7

Lange tijd hadden historici en bestuurskundigen weinig
aandacht voor de strijd voor het vrouwenkiesrecht. Zij repro-
duceerden het beeld dat vrouwen dit als het ware in de
schoot was geworpen.8 Hoogleraar moderne geschiedenis
Mineke Bosch liet recentelijk echter overtuigend zien dat een
wijdvertakt netwerk van lokale en landelijke verenigingen
tientallen jaren strijd leverde.9 Ook de jaren direct na het
verkrijgen van het kiesrecht komen er meestal wat bekaaid
van af in de geschiedschrijving. Het in 1948 verschenen Van
moeder op dochter, onder redactie van Willemijn Posthumus
van der Goot, is een algemeen overzichtswerk. Jacqueline
Schokking maakte in haar proefschrift uit 1958 een overzicht
van vrouwen in de Nederlandse politiek in met name de na-
oorlogse periode. Enkele decennia later keek politicoloog
Hella van de Velde naar de integratie van vrouwen in de po-
litieke partijen in de periode 1919-1990.10 Over de positie

van vrouwen binnen diverse politieke stromingen verscheen
eveneens onderzoek11 en van meer recente datum zijn weten-
schappelijke biografieën van vrouwen die doorbraken in de
landelijke politiek zoals Corry Tendeloo, Hilda Verwey-
Jonker en Marga Klompé. Biografisch materiaal over deze
en andere vrouwelijke politici is digitaal beschikbaar geko-
men en is te vinden in de publicaties van Els Kloek.12

Politicoloog Monique Leyenaar wijdde diverse studies aan
de geschiedenis van de representatie van vrouwen in de poli-
tiek. Relevant voor mijn onderzoek is haar kwalificatie van
verschillende generaties vrouwelijke politici. De vrouwen die
hier centraal staan, horen tot de pioniers. Zij bestempelde
hen als huisvrouwenpolitici, omdat ze zich vooral zouden
richten op thema’s die het huishouden aangingen. Leyenaar
keek ook naar kiezers en hun stemgedrag. Zij kwam tot de
opmerkelijke conclusie, dat over de langere termijn bezien,
relevant onderscheid tussen stemgedrag van mannen en
vrouwen niet aantoonbaar was.13

Omdat de aandacht vooral uitging naar de landelijke poli-
tiek, ontbrak systematisch historisch onderzoek naar vrouwen
in gemeenteraden. Historici hadden niet zo veel belangstelling
voor de geschiedenis van lokale politiek.14 Wel beschikken we
over (omvangrijke) levensbeschrijvingen van vooral socialisti-
sche wethouders en burgemeesters.15 Jan de Roos schreef over
socialistische lokale pioniers en publiceerde korte teksten over
een aantal opmerkelijke vrouwen in de lokale politiek. Uit zijn
levensbeschrijvingen bleek dat deze vrouwen over moed be-
schikten en veel weerstand moesten overwinnen.16 Dat is ook
het beeld dat oprees uit de portretten die historicus en journa-
list Paul van der Steen optekende van de eerste vrouwelijke
wethouders, minister, burgemeester, commissaris van de ko-
ning en het Eerste en Tweede Kamerlid. Zij werden be-
schimpt, niet serieus genomen en mannen zagen hen niet zel-
den graag mislukken. Er was veel weerstand tegen vrouwelij-
ke politici, vooral in confessionele kringen. Iets daarvan wordt
zichtbaar in de beledigende benaming ‘rode kakelkip’ voor ge-
meenteraadslid en senator Carrie Pothuis-Smit.17

Het bronnenonderzoek

Dat de eerste vrouwen in de gemeenteraden niet eerder sys-
tematisch zijn onderzocht, heeft niet alleen te maken met een
gebrek aan belangstelling, maar ook met de toegankelijkheid
van bronnen. De voorliggende studie kon nu worden uitge-
voerd omdat belangrijke bronnen sinds kort digitaal beschik-
baar en doorzoekbaar zijn. Cruciaal was het gedigitaliseerde
kranten- en tijdschriftenbestand Delpher.18 Uitslagen van ge-
meenteraadsverkiezingen waren nieuws en kranten schreven
over de entree van vrouwen in het lokale bestuur. Tijdschrif-
ten van organisaties die zich hadden ingezet voor het vrou-
wenkiesrecht noteerden de resultaten van de verkiezingen.
Het gedetailleerde en uitgebreide onderzoek in kranten en
tijdschriften is aangevuld met onderzoek in het archief van
Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschie-
denis,19 literatuuronderzoek,20 en onderzoek in gedigitali-
seerde bestanden op websites van lokale en plaatselijke over-
heden en historische verenigingen,21 websites over politiek,22

vrouwenorganisaties,23 Joods Nederland,24 websites met ge-
Maria Elisabeth
Bes (1882-1938)Br
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nealogische informatie25 evenals websites van begraafplaat-
sen26 en overige sites.27 Dit alles tezamen leverde gegevens
op over de 197 vrouwen die in de periode 1919-1927 in de
gemeenteraden zaten. Ik ga ervan uit dat dit een vrij com-
pleet beeld geeft.

In de eerste fase van het onderzoek zijn de namen van
vrouwelijke gemeenteraadsleden verzameld met de plaats
waar zij in de raad kwamen. Vervolgens is gezocht naar aan-
vullende biografische informatie in de literatuur of in andere
(gedigitaliseerde) bestanden. Over een enkeling was niet
meer te vinden dan de naam en de plaats waar ze gekozen
was. In vrijwel alle gevallen was de politieke affiliatie te
achterhalen. Een belangrijk biografisch kenmerk, de burger-
lijke staat, bleek uit de naam en de aanspreektitel van de
kandidaten. Een dubbele naam duidde op het feit dat een
vrouw gehuwd was. Voor ongetrouwde vrouwen werd bo-
vendien soms het nu in onbruik geraakte ‘mej.’ als aan-
spreektitel gebruikt. Bronnen vermeldden soms hoeveel kin-
deren de zojuist gekozene had, een heel enkele keer werd
een beroepsaanduiding gebruikt.28 Via aanvullend biogra-
fisch onderzoek kon ook worden achterhaald of politici
meerdere functies vervulden of gingen vervullen. 

Aantallen vrouwen

Op 15 mei 1920 bracht Elise Spauwen-Schrijnemakers haar
stem uit in Gronsveld. Vanwege een gemeentelijke grenscor-
rectie waren hier nieuwe verkiezingen uitgeschreven.29 In
andere gemeenten moesten vrouwen wachten tot 1922 tot ze
voor het eerst konden stemmen, namelijk bij de Tweede Ka-
merverkiezingen. In mei 1923 volgde de gang naar de stem-
bus voor de lokale verkiezingen. Stemmen was op dat mo-
ment verplicht. Met de grondwetswijzigingen van 1917 was
namelijk ook een opkomstplicht ingesteld. Wie niet ging
stemmen kon een boete krijgen of in een uitzonderlijk geval
zelfs een gevangenisstraf. Deze opkomstplicht werd in 1970
afgeschaft.30

Wat vrouwelijke kiezers bewoog om voor een bepaalde
partij of kandidaat te kiezen is bijna niet meer te achterhalen
bij gebrek aan bronnenmateriaal. Pas sinds de jaren zeventig
vinden systematische kiezersonderzoeken plaats.31 Wel be-
kend is het effect van het feit dat nu ook vrouwen naar de
stembus gingen. In de periode 1923-1927 kwamen in ieder
geval 142 vrouwen in de raad, van wie er twee vrijwel on-
middellijk hun zetel ter beschikking stelden.32 In de vooraf-
gaande periode waren er nog 97 gekozen. Hierbij moet wor-
den opgemerkt dat vrijwel alle vrouwen de hele periode in
de raad zaten, maar dat sommigen later in- of eerder uit-
stroomden. Geconcludeerd kan worden dat er dus aanzienlijk
meer vrouwen in de gemeenteraad kwamen na de toekenning
van het algemeen kiesrecht. 

Voor deze toename zijn meerdere verklaringen te beden-
ken. Er kunnen zich meer vrouwen kandidaat hebben ge-
steld, politieke partijen kunnen campagne voor hen hebben
gevoerd en meer vrouwen hoog op hun lijsten hebben ge-
plaatst om de nieuwe kiezers aan te spreken.33 Om hier met
zekerheid uitspraken over te doen is meer systematisch on-
derzoek nodig op lokaal niveau. Uit een studie over Deventer

bijvoorbeeld bleek dat in 1919 zich slechts vier vrouwen
kandidaat stelden van wie er uiteindelijk twee in de raad
kwamen. Degene die in 1919 meer stemmen kreeg dan de
andere drie bij elkaar, Cor van der Meer van Kuffeler, kwam
niet in de raad omdat haar partij Gemeentebelang niet ge-
noeg zetels kreeg. Bij de volgende verkiezingen stelden zich
maar liefst elf vrouwen kandidaat, van wie er ook twee in de
gemeenteraad kwamen.34

Wel is antwoord te geven op de vraag hoeveel van de 142
vrouwen nieuwkomers waren. Bijna de helft van de 97 vrou-
wen die in de eerste periode in de raad kwamen, werden her-
kozen, 42 in totaal. Dat is een aanwijzing dat deze pioniers
wat in hun mars hadden, politieke ambities toonden, zich
goed staande wisten te houden in de raad en voldoende steun
bij een achterban wisten te verwerven. Uit het biografisch
onderzoek bleek ook dat die eerste vrouwen vaak capabele
en markante personen waren die over de nodige kwaliteiten
beschikten. Na de oorlog werd in een terugblik op de beteke-
nis van het vrouwenkiesrecht gezegd: “Over het algemeen is
het peil van de vertegenwoordigende lichamen door de intre-
de van de vrouw gestegen en zijn de debatten verrijkt door
de wisselwerking, die mogelijk was. Bepaalde onderwerpen,
die vroeger verdrongen waren, zoals kinderzorg, huwelijks-
recht en sociale positie van de vrouw en meisje zijn meer tot
hun recht gekomen.”35

Die 97 vrouwen die in de eerste periode in de raad zaten,
vormden bijna één procent van het totaal aantal gemeente-
raadsleden. Dat was net zoveel als het percentage vrouwelij-
ke Tweede Kamerleden in 1918. Ervan uitgaande dat het
aantal gemeenten in 1923 niet was toegenomen, was het per-
centage vrouwelijke gemeenteraadsleden toen nog geen twee
procent. In aantallen was er dus wel sprake van een aanzien-
lijke stijging, maar op het gehele bestand van gemeente-
raadsleden was de toename klein. De verkiezingen voor de
Tweede Kamer lieten een ander beeld zien. In 1922 kwamen >>

Stembureau 13 in Maastricht in 1920. Hier mochten vrouwen
voor het eerst stemmen voor de gemeenteraad.
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maar liefst zeven vrouwen in het parlement. In de Eerste Ka-
mer bleef het aantal vrouwelijke Kamerleden voor de oorlog
steken op een. Liesbeth Ribbius Peletier volgde Carry Pot-
huis-Smit in 1937 op.36

Politieke partijen

In 1923 was het grootste deel van het politieke speelveld over
de zuilen verdeeld. In de strijd voor het vrouwenkiesrecht
hadden de liberalen en vrijzinnig democraten het voortouw
genomen. De sociaaldemocraten lieten zich ook wel als voor-
stander gelden, maar waren terughoudender. Confessionelen
waren lange tijd uitgesproken tegenstanders. Vrouwen hoor-
den thuis in het gezin en niet in de politiek. Zelfs een gang
naar de stembus zou al te belastend zijn voor een ‘huismoe-
der’, laat staan dat zij politieke functies gingen vervullen.37

Wat gebeurde er met de verdeling van de Kamerzetels
over deze partijen nadat vrouwen in 1922 voor het eerst
mochten stemmen? De liberalen verloren. Weliswaar bleef
de Vrijzinnig Democratisch Bond met vijf (van de honderd)
zetels vertegenwoordigd, de Vrijheidsbond ging van vijftien
naar tien zetels. De sociaaldemocraten verloren twee zetels
en kwamen nu uit op twintig. De confessionele partijen daar-
entegen, die zich zo hadden verzet tegen het vrouwenkies-
recht, boekten winst.38 Of zich een vergelijkbare uitslag
heeft voorgedaan op lokaal niveau, is niet te zeggen. Wel
zijn gegevens beschikbaar over de politieke affiliatie van de
vrouwen die in 1923 werden gekozen. Eerder is er al op ge-
wezen dat er in 1923 meer vrouwen in de raad kwamen.
Maar voor welke partijen? 

Van 141 van de 142 vrouwelijke gemeenteraadsleden (pe-
riode 1923-1927) is de partij te achterhalen. Veruit de meeste
vrouwen kwamen via de grote, landelijke partijen in de raad.

De sociaaldemocraten waren hiervan met afstand het meest
succesvol: zij leverden zestig van de 142 vrouwen (42%). 
De communisten kwamen met slechts één vrouw in de raad.
Ook de katholieken scoorden goed met 25 vrouwen (18%)
die via lijsten van de Algemeene Bond van R.K. Kiesvereen-
igingen een zetel innamen. De orthodox protestanten van de
Anti-Revolutionaire Partij telden geen enkele vrouwelijke
kandidaat omdat deze partij principieel tegen vrouwelijke
politici was. De 34 (24%) liberale en vrijzinnig-democrati-
sche vrouwelijke gemeenteraadsleden waren verdeeld over
verschillende partijen, met name de Vrijzinnig-Democrati-
sche Bond en de Liberale Staatspartij oftewel de Vrijheids-
bond. Zeven vrouwen van de protestantse christelijk-histori-
schen, de CHU, betraden eveneens de lokale politiek. Deze
cijfers laten zien dat de politieke partijen die voorstander 
waren van het vrouwenkiesrecht, twee derde van het totale
aantal vrouwelijke gemeenteraadsleden leverden. Maar de
voormalige tegenstanders deden het ook niet slecht met 32
vrouwen, bijna een kwart van het totale aantal vrouwelijke
gemeenteraadsleden.

Op lokaal niveau deden naast afgevaardigden van landelij-
ke lijsten ook vertegenwoordigers van plaatselijke partijen
mee. Zij waren goed voor in totaal twaalf zetels (8%) voor
vrouwen. In Limburg bijvoorbeeld speelden politieke fami-
lies met eigen lokale lijsten een rol van betekenis.39 Zo kwa-
men in Meerssen, Munstergeleen, Roermond en Slenaken
vrouwen in de raad dankzij lokale lijsten. In Slenaken bij-
voorbeeld waren er twee groepen waaruit gekozen kon wor-
den: Lijst 1 en Lijst 2. Voor Lijst 1 kwam mevrouw M.H.R.
van de Gaar-Schijns in deze kleine gemeente in de raad. Ook
de 62-jarige Stiena Ruypers-Erens uit het Limburgse Valken-
burg ging in 1919 de verkiezingen in met een eigen lijst.
Landelijke politieke partijen speelden nauwelijks een rol van
betekenis in Valkenburg. Ruypers-Erens stond op nummer
één, haar echtgenoot op nummer twee. Zij kwam uit een poli-
tieke familie: zowel haar vader als haar echtgenoot waren eer-
der raadslid geweest, haar broer was burgemeester van Val-
kenburg en buurgemeente Houthem geweest. Niet alleen
kwam ze in de raad, ze werd ook meteen gekozen als wethou-
der en behoorde daarmee – samen met de liberale Willy Hof-
man-Poot uit Oostzaan – tot de eerste twee vrouwelijke wet-
houders van het land. Als oudste wethouder was Ruypers-
Erens tevens de eerste vrouwelijke locoburgemeester in Ne-
derland. Hoewel dat formeel niet mocht – het ambt was op
dat moment alleen voorbehouden aan mannen – zou ze net
als haar collega af en toe de ambtsketen dragen. In 1923 stel-
de Ruypers-Erens zich opnieuw kandidaat voor de raad, dit
keer via de lijst van de Rooms-Katholieke Kiesvereeniging.
Nu belandde ze in de oppositie. Vier jaar later besloot ze zich
weer te kandideren, maar opnieuw als onafhankelijke kandi-
daat. Ze sleepte maar liefst bijna een vijfde van alle stemmen
in de wacht en men koos haar nogmaals tot wethouder.40

Was er veel veranderd in de partijpolitieke samenstelling
van het bestand aan vrouwelijke gemeenteraadsleden nu
vrouwen ook mochten stemmen? In 1919 werden negentien
vrouwen (20%) gekozen namens liberale partijen. In 1923
was dat iets meer. Weliswaar hadden ook de sociaaldemocra-
ten meer vrouwen in de raden gekregen, maar procentueel ge-

Carry Pothuis-Smit (1872-1951)
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zien nam hun aandeel af van 57 procent naar 42 procent. De
katholieken, die in 1919 nog met negen vrouwen in de ge-
meenteraden waren vertegenwoordigd, zagen bijna een ver-
drievoudiging van dat aantal. De CHU, met eerst niet meer
dan één vrouw in Amsterdam, kwam nu met zeven vrouwen
in de raden. Kortom, het percentage vrouwelijke gemeente-
raadsleden bij de liberalen, de vrijzinnig-democraten en de
sociaaldemocraten was afgenomen terwijl het bij de confessi-
onelen was toegenomen. Gelet op de weerstand tegen vrou-
welijke politici in confessionele kring is dat opmerkelijk. 

Burgerlijke status

In het Interbellum was burgerlijke staat bij uitstek een factor
die de mogelijkheden van vrouwen om zich in het publieke
domein te bewegen beïnvloedde. Volgens de geldende normen
hoorden vrouwen te trouwen met een man, kinderen te krijgen
en de zorg voor het huishouden te dragen, al dan niet met per-
soneel. Een kleine minderheid bleef ongehuwd. Vrouwen
hoorden niet thuis in de politiek en moeders al helemaal niet.
Gehuwde vrouwen waren daarenboven handelingsonbe-
kwaam. Bezoldigde arbeid van gehuwde vrouwen werd steeds
meer aan banden gelegd, tot aan beroepsverboden aan toe.

Vanuit die wetenschap viel te verwachten dat de meeste
vrouwelijke gemeenteraadsleden ongehuwd zouden zijn.
Maar dit bleek allesbehalve het geval. Ongeveer tachtig pro-
cent van de vrouwelijke gemeenteraadsvrouwen was ge-
trouwd! Deze vrouwen overschreden de gangbare normen en
waarden evenals juridische beperkingen waar zij mee te ma-
ken hadden. Ze mochten nog geen eigen bankrekening ope-
nen, maar namen wel beslissingen over de financiën van de

gemeente. Zij waren hun echtgenoot gehoorzaamheid ver-
schuldigd, maar konden wel besluiten over de lokale ge-
meenschap. Dit hoge aandeel getrouwde vrouwen week niet
af van de resultaten uit 1919. Ook toen was eveneens onge-
veer tachtig procent van de gekozen vrouwelijke gemeente-
raadsleden gehuwd. Vaak hadden ze nog (kleine) kinderen. 

Gekeken naar de politieke partij waarvoor de gehuwde
vrouwen in 1923 werden gekandideerd, deed zich wel iets op-
vallends voor. Van de katholieke vrouwelijke gemeenteraads-
leden was de helft ongehuwd. Daarmee weken zij duidelijk af
van het gemiddelde. Maar van de zeven vrouwen die voor de
CHU in de gemeenteraden kwamen, waren er vijf wél ge-
trouwd. Het Arnhemse CHU-gemeenteraadslid mejuffrouw
G.J. Vleeming, die als wijkverpleegkundige haar brood ver-
diende, was ongehuwd, evenals de Amsterdamse Frida Katz.41

Geografische spreiding

In alle delen van het land waren vrouwen in gemeenteraden
vertegenwoordigd, van Slenaken in het uiterste zuiden tot het
Groningse Ulrum. In Almelo werd Adri Leendertz-Ladenius,
die ook in de Provinciale Staten kwam, in 1923 herkozen. In
Middelburg kwamen drie vrouwen in de raad, zoals de arts
en moeder van drie kinderen Rachel Weijl-Snuijf voor de
Vrijzinnig Democratische Bond. In het kleine Gennep zat de
voormalige dienstbode en moeder van een kind, Johanna
Hendriks-Buiteman, twee termijnen in de raad. 

Verhoudingsgewijs spanden Zuid- en Noord-Holland wel
de kroon, met name dankzij de sterke vertegenwoordiging
van de SDAP-vrouwen. In Amsterdam bijvoorbeeld namen
in de periode 1919-1923 acht vrouwen de hele of een gedeel-
te van de raadsperiode deel aan het gemeenteraadswerk, in
de periode 1923-1927 waren dat er zeven. De sociaaldemo-
cratische Liede Eisenloeffel-Tilanus, Carry Pothuis-Smit, de
katholieke Nathalie Crielaerts, de CHU-voorvrouw Frida
Katz, de liberale Alida Margaretha Koek-Mulder en de com-
munistische Henderika van Zelm-van den Berg werden allen
in Amsterdam in 1923 herkozen. Dit zestal werd aangevuld
met A. van Blitz-Bonn van de SDAP. In Delft traden in 1923
vier vrouwen toe tot de raad: Maria Elisabeth Bes van de
Vrijzinnig Democratische Bond, Johanna Elisabeth Lems-
Valkenburg namens de CHU, Toos Post namens de katholie-
ken en tot slot de liberale Charlotte Amalia Magdalene van
der Mandele-Stein. Haarlem telde maar liefst zes vrouwelijke
raadsleden in 1923: twee namens de Vrijheidsbond en de
SDAP, een namens de CHU en een namens de katholieken. 

Springplank

Voor een aantal vrouwen bleef het niet bij een zetel in de
raad. Zij maakten carrière in de lokale politiek of kwamen in
de provinciale of zelfs landelijke politiek terecht. Al in 1919
werden twee vrouwen wethouder. Ook in de daaropvolgende
periode schoven enkele vrouwelijke raadsleden door naar het
wethouderschap zoals Gesina Bähler-Boerma (SDAP) in
Eelde. Zij was getrouwd met een predikant en stichtte het
eerste dorpshuis in Nederland. Tot 1929 bleef zij wethouder.
Andere voorbeelden waren Eiske ten Bos-Harkema (SDAP) >>

Gesina Bähler-Boerma (1874-1953), ca. 1921
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uit Gasselte en de eerste katholieke vrouwelijke wethouder,
Annette Pastoors in Heino.

In onder meer Groningen en Almelo wisten vrouwelijke
gemeenteraadsleden door te dringen tot de Provinciale Staten.
Maar ook gingen ze landelijk opereren. De Amsterdamse
Carry Pothuis-Smit trad als eerste vrouw toe tot de Eerste Ka-
mer en Frida Katz kwam in 1922 voor de CHU in de Tweede
Kamer. Marie Itallie-van Embden (Vrijzinnig Democratische
Bond) zat in Leiden in de gemeenteraad, kwam daarna gedu-
rende een jaar in de Provinciale Staten terecht en vertegen-
woordigde vervolgens van 1928-1933 de Vrijzinnig Democra-
tische Bond in de Tweede Kamer. De sociaaldemocratische
Suze Groeneweg spande de kroon. Zij was vrijwel tegelijker-
tijd gekozen in vertegenwoordigende functies in het parlement,
de Provinciale Staten van Zuid-Holland én de Rotterdamse
gemeenteraad en dat alles gedurende bijna twee decennia. Het
Kamerlidmaatschap duurde van 1918 tot 1937, het lidmaat-
schap van de Provinciale Staten een jaar minder en alleen de
gemeenteraad deed ze twaalf jaar.42 Meer systematisch onder-
zoek naar de manier waarop de gemeenteraad heeft gewerkt
als springplank in politieke carrières, is wenselijk. 

Tot slot

Wat het verkrijgen van het actieve kiesrecht voor vrouwen
zelf heeft betekend, is bijna niet meer te achterhalen. Wel zijn
andere conclusies te trekken over betekenis van de toekenning
van het actieve vrouwenkiesrecht voor de lokale verkiezingen.
Dankzij uitgebreid bronnenonderzoek komen we meer te we-
ten over de vrouwen die in 1923 in de raad kwamen. Na de
toekenning van het actieve vrouwenkiesrecht nam het aantal
vrouwelijke gemeenteraadsleden flink toe: in de periode 1923-
1927 werden 142 vrouwen gekozen tegen 97 in de periode
1919-1923. Ondanks deze toename bleef het aandeel vrouwen
op het totale aantal gemeenteraadsleden zeer beperkt, nog
geen twee procent in 1923. Ongeveer de helft van de vrouwen
die de eerste keer in de raad kwamen werd herkozen. Dit zou
een indicatie kunnen zijn van het feit dat ze het goed hadden
gedaan en een achterban hadden opgebouwd.

De verdeling van de zetels over de partijen laat een over-
vertegenwoordiging van de sociaaldemocraten zien. De
SDAP kwam met zestig vrouwen in de raad. Opvallend is de
toename van het aantal confessionele vrouwelijke politici: de
katholieken telden maar liefst 25 afgevaardigden en de vrij-
zinnig protestanten zeven. Dit was een forse stijging ten op-
zichte van vier jaar daarvoor. Gelet op hun eerdere weer-
stand tegen vrouwen in de politiek is deze ontwikkeling op-
merkelijk. De liberalen en vrijzinnig democraten waren ver-
deeld over kleinere partijen en telden 34 afgevaardigden.
Ook lokale partijen kwamen met vrouwen in de raad. 

Net zoals in 1919 waren in 1923 bijna vier op de vijf
vrouwelijke gemeenteraadsleden gehuwd. Dit ging regelrecht
in tegen de gangbare norm dat getrouwde vrouwen niet in de
politiek thuis hoorden. Zij waren bovendien in juridisch op-
zicht handelingsonbekwaam. Katholieke vrouwelijke ge-
meenteraadsleden vormden hierbij een uitzondering. Bijna de
helft van deze groep was ongehuwd. 

Vrouwelijke gemeenteraadsleden waren te vinden in alle

delen van het land, waarbij Noord- en Zuid-Holland overver-
tegenwoordigd waren. Sommige steden (Amsterdam, Haar-
lem en Delft bijvoorbeeld) kenden een relatief groot aantal
vrouwelijke gemeenteraadsleden. Voor enkele van deze
vrouwen gold de lokale politiek ook als springplank naar een
wethouderschap of de provinciale of landelijke politiek. 

Dit onderzoek naar vrouwen in de lokale politiek laat ook
zien dat we op nieuwe manieren naar de geschiedenis van de
vrouwenbeweging in de twintigste eeuw moeten kijken. Dat
uitgerekend gehuwde vrouwen actief werden in gemeentera-
den zet vastgeroeste opvattingen over vrouwelijke politici op
zijn kop. Het kiesrecht opende deuren om op nieuwe manie-
ren levens van meisjes en vrouwen te verbeteren op lokaal
niveau, iets dat tot nog toe weinig onderzocht en onderkend
is en verdere bestudering behoeft. ///
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