Vrouwelijke pioniers in de Westlandse politiek
Vrouwen in het gemeentebestuur waren een halve eeuw geleden nog geen
vanzelfsprekendheid in het Westland. Een schets van de vrouwenemancipatie in onze
regionale politiek, een eeuw na de invoering van het vrouwenkiesrecht.
Mejuffrouw J. Marcus was de allereerste vrouw die in een Westlands gemeentebestuur zat.
In september 1939 heette de Naaldwijkse burgemeester Elsen de juriste welkom in ‘zijn
vroedschap’. Zij vertegenwoordigde de CHU, de Christelijk-Historische Unie. De
zittingsperiode van deze vooruitstrevende dame duurde niet lang, in 1941werd het
Naaldwijkse gemeentebestuur buitenspel gezet door de bezetter. Maar ook zonder de
Duitsers was het de vraag geweest of haar een lange politieke carrière gegund zou zijn. Zij
‘hield ten onrechte de plek van een man bezet’, was de mening van menig conservatief
Naaldwijker in die tijd. In 1946 kwam in ’s-Gravenzande de tweede Westlandse voorloopster
in het gemeentebestuur. Deze mevrouw C. Rothermundt-van Kooten zat in de fractie van de
PvdA. Na haar veroverden vrouwen in de loop van de jaren vijftig een bescheiden plek in de
vijf Westlandse gemeentebesturen. Langzaam, stapje voor stapje.
In dit artikel maakt u kennis met enkele vrouwelijke pioniers die de weg vrijmaakten voor
andere politieke vrouwen in onze streek, waardoor een schets van de vrouwenemancipatie
in de Westlandse politiek ontstaat. De verkenning is beperkt tot de vijf dorpen die nu
gezamenlijk de gemeente Westland vormen. Schipluiden en Maasland vielen buiten het
bereik van dit onderzoek, hoewel twee zeer bekende politica er hun carrière startten: Agnes
van Ardenne en Marja van Bijsterveldt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Westlandse ministers
In Maasland en Schipluiden – tot 2004 tot het Westland behorend – liggen de wortels van
twee bekende politica. Agnes van Ardenne-van der Hoeven (1950) is geboren in Maasland. Zij
was raadslid en wethouder in Vlaardingen voor zij in 1994 de Tweede Kamer betrad. In 2002
werd zij staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en in 2003 minister van
Ontwikkelingssamenwerking, tot de val van het kabinet in 2006.
Marja van Bijsterveldt (1961) is geboren in Rotterdam en was van 1994 tot 2003
burgemeester van Schipluiden, waar ze nog steeds woont. Ze was staatssecretaris van
Onderwijs vanaf 2007 en minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tussen 2010 en
2012. Momenteel is ze burgemeester van Delft.
Maasland heeft overigens nog een vrouwelijke burgemeester opgeleverd: Loes van Ruijvenvan Leeuwen, die van 1982 tot 1991 in de Maaslandse gemeenteraad zat, is burgemeester
van Lingewaal.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Anno 2017 is het heel normaal dat een belangrijk deel van het openbaar bestuur uit
vrouwen bestaat, hoewel een evenwichtige 50/50-verdeling zelden bereikt wordt. Precies
een eeuw geleden mochten vrouwen voor het eerst meespelen op het politieke toneel. Vóór
1917 was het wettelijk onmogelijk om een vrouw te kiezen of vrouwen te laten stemmen.
Alleen mannen vanaf 23 jaar hadden algemeen kiesrecht. Vrouwen heetten volgens de

Nederlandse wet ‘handelingsonbekwaam’, ze mochten niet besturen en niet zelfstandig een
contract sluiten.
Dat vrouwen uitgesloten werden bij verkiezingen vond niet iedereen vanzelfsprekend.
Ook in het Westland gingen stemmen op voor het vrouwenkiesrecht. Zo hield de
Vereeniging van Vrouwenkiesrecht al op 23 november 1912 een propagandavergadering in
Naaldwijk, waarvoor zij in de Westlandsche Courant adverteerde.

Advertentie in de Nieuwe Westlandsche Courant van 23-11-1912. Collectie Historisch Archief
Westland

In een zaal in hotel Torenburg maakten enkele mannen in het publiek het de spreekster
mejuffrouw C. Groot niet gemakkelijk. De heer G. A. van Poelje stookte het vuurtje op door
te stellen dat spreekster niet kon aantonen dat vrouwenkiesrecht een zaak van algemeen
belang was. [noot 1]. Van Poelje, zoon van een schooldirecteur in Maasdijk, was toentertijd
ambtenaar ter secretarie van de gemeente Naaldwijk. Later zou de eigenzinnige en
productieve bestuurskundige een glanzende carrière als topambtenaar en hoogleraar
opbouwen.
Door een grondwetswijziging in 1917 kregen
Nederlandse vrouwen passief kiesrecht. Dit
betekende dat zij zich wel verkiesbaar mochten
stellen, maar nog steeds niet zelf mochten stemmen.
In 1919 volgde het algemeen vrouwenkiesrecht en
kregen ze stemrecht. Bij de landelijke verkiezingen in
1922 waren in één klap anderhalf miljoen vrouwen
voor het eerst gerechtigd om het stemhokje te
bezoeken. In Honselersdijk stimuleerde de R.K.
Kiesvereniging de vrouwen van dit recht gebruik te
maken. De voorzitter was zelfs bereid, omwille van
het toenemende aantal vrouwelijke leden, tijdens
het vergaderen af te zien van roken.
Bericht in de Westlandsche Courant van 20-05-1922. Collectie Historisch Archief Westland

De eerste gemeenteraadsverkiezingen in het Westland waar vrouwen van dit algemeen
kiesrecht gebruik konden maken, waren in 1923. Op een vrouw stemmen was echter nog
steeds geen optie omdat er alleen mannen op de kieslijsten van de Westlandse politieke
partijen geplaatst waren. De partijen die toen aan het roer stonden, waren de AntiRevolutionaire AR, de socialistische SDAP, de rooms-katholieke RKSP, de ChristelijkHistorische Unie CHU (ook wel CH genoemd) en de Vrijheidsbond (de voorloper van de VVD).
Onbekend is hoeveel Westlandse vrouwen tijdens de verkiezingen van 1923 van hun
stemrecht gebruik hebben gemaakt.
Het was niet de eerste keer dat ze het stemhokje mochten betreden, want in 1922
waren er landelijke verkiezingen. Uit de uitslagen hiervan concludeerde landelijke kranten
dat vrouwen gemiddeld genomen weinig anders stemden dan de mannen. Toch zag de krant
De Westlander dit anders. De eindredacteur van dit AR-dagblad, dominee A. van Minnen,
nam een algehele verschuiving naar rechts waar. Hij stelde: ‘Vrouwen ondervonden zodanig
voor zichzelven en de kinderen de schadelijken ellenden van het socialisme en het
communisme dat zij liever een Man van Rechts stemmen die voor orde en welvaart zorgen
wil.’
Dat dit voor Westlandse vrouwen gold, is niet erg aannemelijk, omdat zij immers weinig
ervaring hadden met het socialisme en het communisme. Het is overigens de vraag of dit
voor andere vrouwen wel meespeelde, want dominee Van Minnen werd niet gehinderd
door een duidelijk streven naar objectieve journalistiek.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------De Westlander: de vrouw en het aanrecht
Diverse Westlandse kranten, uitgegeven sinds 1873, vormden een belangrijke bron voor dit
artikel. Tot in de jaren zestig schreven ze niet alleen over de eigen regio maar ook over
landelijke en internationale kwesties, waardoor het volwaardige dagbladen voor de
Westlandse lezers waren. Zo stonden berichtjes over een stelende landloper in Poeldijk of de
dorpsomroeper van Wateringen gebroederlijk naast artikelen over bijvoorbeeld de Engelse
oorlogspolitiek.
Een bijzondere positie nam De Westlander in. In 1905 startte Jacob van Deventer voor
de Antirevolutionaire kiesvereniging AR in Loosduinen het districtsblad Nederland en Oranje.
Dit was de voorloper van De Westlander (de naam werd veranderd in 1917). Tot zijn
overlijden in 1930 besteedde Van Deventer veel tijd aan de krant, waarin hij een ‘herkenbaar
streng-rechts politiek karakter’ nastreefde. In het blad was geen ruimte voor nieuws uit
openbare of vrijzinnige kring.
Wat vrouwen in de politiek betreft, volgde de krant de visie van AR-leider dr. Kuyper:
een vrouw moet zich op grond van haar taak in gezin verre houden van de politiek. Het
christelijk karakter werd bewaakt door dominee Van Minnen, die de eindredactie deed en
vanaf 1930 de hoofdredactie. Vlak na de oorlog had het weekblad ruim 6.000 betalende
abonnees in Westland en omstreken. Daarna werd het streekblad minder populair. Op 31
december 1973 verscheen het laatste nummer.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Jaren dertig
Landelijk verschenen in de jaren dertig mondjesmaat vrouwen in de politiek dankzij de
vrouwenbeweging. Deze beweging was echter vooral een bezigheid van hoogopgeleide
dames uit stadse kringen. In het Westland speelde ze geen enkele rol. Bovendien zorgde de
crisis ervoor dat vrouwen niet verder emancipeerden: het werd als een schande beschouwd
dat vrouwen buitenshuis werkten terwijl veel mannen werkloos waren.

In het Westland was de discussie over de politieke invloed van vrouwen hierdoor in de
jaren dertig niet aan de orde. De plaatselijke bestuurders waren eenvoudigweg onbekend
met dit fenomeen. Elke raadsvergadering werd geopend met ‘Mijne Heeren’, in de
gemeentebesturen (vroedschappen) zaten uitsluitend mannen.

Het gemeentebestuur van Naaldwijk in 1930. Collectie Historisch Archief Westland.

In de gemeentelijke organisaties waren ook weinig vrouwen werkzaam. In die tijd moest een
vrouw in overheidsdienst haar ontslag nemen zodra ze ging trouwen. Vaak betrof het een
jonge schooljuffrouw aan wie het gemeentebestuur ontslag verleende. Ontslag volgde
overigens ook als ze niet met haar verloofde trouwde: een ambtenares die ‘zich tot het
concubinaat begaf’ werd op staande voet ontslagen. Pas in 1976 werd in het Burgerlijk
Wetboek een verbod opgenomen op ontslag wegens het sluiten van een huwelijk of wegens
zwangerschap.
In Naaldwijk sprak SDAP-raadslid Jan Emmens zich in 1932 uit tegen het ontslag van
een huwende ambtenares. Burgemeester Elsen reageerde hierop met: ‘De vrouw hoort in
het huishouden.’ Emmens lichtte zijn principiële standpunt toe, hij meende dat een vrouw
dezelfde staatsburgerlijke rechten had als een man. Hij sprak: ‘Ze moet met haar tijd kunnen
doen wat ze wil.’ Elsen vroeg: ‘Geheel?’ Emmens antwoordde: ‘Jazeker.’ Elsen besloot met:
‘Ik hoop dat het verslag dezer niet te duidelijk zal zijn als uw vrouw dat leest.’ Gelach in de
raadskamer.[noot 2]
In 1934 vergaderde men over het contract met een vrouwelijke ambtenaar. Op de
agenda stond een verhoging van de jaarwedde van 200 naar 380 gulden voor een
‘jongejuffrouw op de secretarie’ vanwege uitbreiding van haar werkzaamheden. Eén raadslid
stemde tegen dit agendapunt, omdat hij uit principe tegen haar aanstelling was. Het was in
elk geval niet uit zuinigheid: in dezelfde vergadering stemde hij tegen een voorgestelde
verlaging van de jaarwedde van de gemeenteopzichter van wegen. Hij vond dat deze ‘man
van de wetenschap’ 1800 gulden per jaar mocht blijven verdienen, ook al was er vanwege de
crisis weinig voor hem te doen. [noot 3]
Tuindersdochter Annet Lansbergen onderzocht in 1985 de sociaal-maatschappelijke positie
van tuindersvrouwen in het Westland in de jaren dertig. Zij ondervroeg de vrouwen ook over
hun politiek betrokkenheid in die tijd. Uit de interviews met de zeventien vrouwen bleek dat

zij in hun jonge jaren de politiek nauwelijks volgden, ook omdat het merendeel geen krant
las. In het stemhokje lieten ze zich leiden door het stemadvies van hun man – of van de
dominee of pastoor.
Om meerdere redenen zagen deze vrouwen geen politieke carrière voor zich
weggelegd: zij werkten mee in het familiebedrijf, zij zorgden vaak voor een grote schare
kinderen, zij hadden weinig kennis van de buitenwereld en zij hadden te maken met een
grote sociale controle. Het waren de typische kenmerken van een traditionele agrarische
samenleving. De invloed van de kerk was groot in het dagelijks leven.
In 1930 was circa tweederde van de burgers in het Westland werkzaam in de
tuinbouw. Maar liefst 96 procent was kerkelijk. De kerk speelde een grote rol in de politiek.
In 1933 stemden driekwart van de Westlanders bij de landelijke verkiezingen op de
confessionele partijen AR, CHU en RKSP. De CHU had de grootste aanhang in De Lier (33%
van de Lierse stemmen), evenals de AR (39%). De RKSP had de meeste aanhang in
Wateringen (73%) en in Monster, vooral dankzij het katholieke bolwerk Poeldijk (49%). Ook
in Naaldwijk was de RKSP de grootste partij. De socialistische partij SDAP scoorde in ’sGravenzande haar meeste zetels (17%).
Westlanders stemden nauwelijks op de nationale boeren- en tuinderspartij. Door het
negatieve stemadvies van de kerk kwam deze partij alleen in ’s-Gravenzande met 7%
enigszins in beeld. Godsdienstige overtuiging ging vóór het zakelijke belang, de dominee won
het van de koopman.
Pioniers
Mejuffrouw J.B.A. Marcus was advocate en woonachtig aan de Dijkweg in Honselersdijk. Ze
trad vaak op als curator bij faillissementen. In juni 1939 stond zij op de lijst voor de CHU en
trad zij als eerste Westlandse vrouw toe tot de gemeenteraad. Om deze reden wilde de AR
in Naaldwijk niet samenwerken met de plaatselijke CHU. Een vrouw in de politiek was een
brug te ver voor de antirevolutionairen. De Westlander schreef dat zij met haar kandidatuur
‘de partijen spleet’. Mejuffrouw Marcus wilde zich terugtrekken toen zij vlak voor de
verkiezingen vernam dat zij deze samenwerking in de weg stond. De tijd ontbrak echter om
zo kort voor de verkiezingen de lijst te veranderen. [noot 4]
Ze kreeg uiteindelijk redelijk wat voorkeursstemmen:148 van de 1147 stemmen voor
lijst 2 (CHU) waren voor haar. Het is niet bekend of deze stemmen vooral van vrouwen
afkomstig waren. De lijsttrekker kreeg 550 stemmen. Lijst 1 in Naaldwijk was de RoomschKatholieke Staatspartij RKSP.
Mevrouw Marcus was een zakelijke en intellectuele vrouw en werd gerespecteerd
door haar mannelijke collega raadsleden. De onderwerpen die de raad behandelde, waren
voornamelijk van financiële en economische aard. Typische ‘zachte sector’ onderwerpen
zoals welzijn en sociale zaken kwamen niet vaak voor op de agenda van het vroedschap. Zo
sprak men in 1928 nog alleen over armenzorg en ziekenzorg. Deze laatste was in handen van
artsen, vroedvrouwen en apothekers. De raad benoemde in die tijd gemeenteartsen en
gemeentelijke vroedvrouwen – of vroedmeesters, meestal een plaatselijke huisdokter (de
etymologische betekenis van het woord ‘vroed’ – zowel in vroedschap als in vroedvrouw – is
overigens ‘bekwaam, kundig’).
Mr. Marcus werd in 1940 lid van de Nederlandse Unie namens Naaldwijk en
Honselersdijk. Dit was een politieke beweging die de NSB trachtte tegen te werken. Door
samenwerking met de bezetter kreeg de beweging een dubieus imago. Het is niet bekend

hoe actief ze geweest is voor deze groep. Haar raadswerk stopte al na twee jaar, omdat de
Duitsers de raad zijn bevoegdheid ontnamen in september 1941.
Een langere politieke carrière was mevrouw C.E. Rothermundt-van Kooten beschoren. Zij
zat van 1946 tot 1958 voor de PvdA in de raad van ‘s-Gravenzande. Tot 1952 was ze het
enige vrouwelijk raadslid in het Westland. In 1946 was de Partij van de Arbeid een
gloednieuwe partij, gevormd door sociaaldemocraten maar ook vooruitstrevende liberalen,
rooms-katholieken en protestants-christenen. Voortaan was niet alleen verheffing van de
arbeidersklasse het doel, maar ook een samenleving waarin de individuele mens zich zou
kunnen ontplooien in verbondenheid en dienstbaarheid.
Mevrouw Rothermundt was een ‘rooie vrouw’ avant la lettre. Zich profileren als
geëmancipeerde vrouw was lastig voor haar, omdat het grootste deel van de bestuurlijke
onderwerpen de gemeentelijke financiën en infrastructuur betrof. Naar aanleiding van het
ontslag van onderwijzeres Tine Boerop in Heenweg in verband met haar voorgenomen
huwelijk noemde mevrouw Rothermundt het ‘betreurenswaardig’ dat een vrouw bij haar
huwelijk ontslagen moest worden.
In januari 1950 liet ze een ingezonden brief in de krant plaatsen. Het onderwerp was
de slepende discussie over de oprichting van een badhuis in ’s-Gravenzande. Al vanaf 1946
vroeg de PvdA hiervoor aandacht. In de brief noemde ze het een urgente kwestie – de
zaterdagse wasbeurt met een teil of emmer was in hygiënisch opzicht ernstig voor
verbetering vatbaar. Ze pleitte voor zes badcellen die op vrijdag en zaterdag voor het publiek
open moesten zijn. De lage prijs, 20 cent per badbeurt, was voor elke arbeider te betalen,
stelde ze. Gezien de opvoedkundige waarde van een badhuis vond ze de bijdrage van 750
gulden een gerechtvaardigd uitgave voor de gemeente. Het badhuis is overigens nooit
gerealiseerd.
Ze had ook vooruitstrevende ideeën over de taakverdeling van het college. In 1951
stelde ze in de raad voor dat wethouders een vast omschreven taak zouden moeten krijgen
(de wethouders hadden in die tijd nog geen vaste portefeuille).
Rothermundt was een maatschappelijk betrokken vrouw. Ze zette zich in voor de
dierenbescherming en schreef regelmatig een stukje in de krant over dieren of over het
belang van bescherming van het erfgoed van de streek, zoals druivenmuren.
Ook in Naaldwijk en Wateringen kwamen PvdA-vrouwen politiek in actie in de jaren vijftig.
Mevrouw J. Vellekoop-Weijtze vertegenwoordigde de partij van 1952 tot 1954 in Naaldwijk.
Bij haar aantreden werd ze verwelkomd door burgemeester Hoogenboom met de woorden:
‘Het voelt niet vreemd, want het is niet voor het eerst dat er een vrouw in deze raad zit,
maar het zal wel een vreemde taak voor u zijn.’ Ze antwoordde: ‘Het is wel voor het eerst
dat er een moeder in de raad zit!’ Ze hoopte dat zij een voorbeeldfunctie had en dat
vrouwelijke kiezers wat meer belangstelling kregen voor het raadswerk. In 1954 verhuisde ze
uit het Westland vanwege het werk van haar echtgenoot.
Johanna Tierates-Meershoek was in 1953 het eerste vrouwelijk raadslid in
Wateringen. Zij had ook de primeur als PvdA-er; voor het eerst was de partij
vertegenwoordigd in de raad. De andere zetels werden ingenomen door de KVP (9) en de
Protestant-Christelijken (3).
Er werd nog weinig rekening met haar gehouden. Zo klaagde zij dat ze in geen enkele
commissie zat. De verdeling hiervan werd in die tijd door onderling stemmen van de
raadsleden geregeld.

In maart 1955 werd een Jeugdraad benoemd in Wateringen, een opmerkelijk modern
besluit. De raad bestond echter alleen uit jongens. Tierates wilde dat er een meisje
toegevoegd werd, maar burgemeester Meissen stelde dat deze Jeugdraad niet als politieke
zaak gezien moest worden. Bovendien was er al onderscheid gemaakt tussen katholieke en
niet-katholieke burgers, stelde hij. In 1956 verdween Jo Tierates uit de raad vanwege haar
vertrek naar Amsterdam.
Voor de KVP was J. van den Berg-Weerdenburg een voorloopster in Wateringen. Zij
was tussen 1962 en 1966 het enige vrouwelijke raadslid in Wateringen. Er is weinig
informatie bewaard gebleven van haar politieke carrière.

De gemeenteraad van Wateringen in 1966, met mevrouw J. van den Berg-Weerdenburg. Collectie
Historisch Archief Westland

Omslag
In de jaren zestig kwam er een omslag: meer Westlandse vrouwen werden lid van politieke
partijen en een vrouw in de raad was niet langer een witte raaf. Ook bij de AR drongen deze
veranderingen door. Uit het jaarverslag van 1956-1957 van de vereniging AR Maasdijk blijkt
dat er zes dames onder de 148 leden waren en dat het winnen van nieuwe vrouwelijke leden
de aandacht van het bestuur had. Op 17 oktober 1962 kwam mejuffrouw Hanny van
Leeuwen een voordracht bij de AR Maasdijk houden. De gereformeerde en sociaal betrokken
politica uit Delft kwam spreken over het belang van christelijk-sociale politiek. Ze pleitte voor
meer vrouwen in de politiek. In 1967, toen ze inmiddels voor de ARP in de Tweede Kamer
zat, herhaalde ze haar bezoek aan Maasdijk. Ze riep de vrouwen op om ‘mee te doen’; het
Centraal Comité wilde meer vrouwen in plaatselijke partijbesturen, maar er waren te weinig
kandidaten.
Een daadkrachtige vrouw die vanaf 1962 ‘mee ging doen’ was Riet van der Klugt-Witteman
(1926-1997). In 1962 kreeg zij zitting in de Monsterse gemeenteraad voor de KVP. Ze had
bestuurlijke ervaring in de vrouwenvereniging opgedaan en raakte geïnteresseerd in de
politiek via haar schoonvader, Toon van der Klugt. In 1974 werd zij wethouder.

De gemeenteraad van Monster in 1962, met mevrouw M. van der Klugt-Witteman. Collectie Historisch
Archief Westland.

In 1983 volgde ze burgemeester Stolwijk op en werd ze Westlands eerste vrouwelijke
burgemeester [noot 5]. Dit zou ze blijven tot 1991. Ze werd nadrukkelijk door haar omgeving
gevraagd te solliciteren op het burgemeestersambt. Bij de procedure zou bij gebleken
geschiktheid de voorkeur uitgaan naar een vrouw. Ze onderschreef dit zelf als wethouder.
Haar man vroeg haar: ‘Maar welke vrouw krijgen we dan? Solliciteer jij nou toch!’
Als reactie op haar sollicitatie liet commissaris van de koningin Vrolijk weten dat het
ongebruikelijk was om in je eigen gemeente te solliciteren. Riet van der Klugt liet echter
weten dat ze het in Monster wilde doen en anders niet: ‘Hier is mijn leven, ons gezin en
bedrijf. Ik doe het voor de mensen in Monster.’
Haar echtgenoot nam zijn rol als partner van de eerste burger in alle opzichten serieus:
als de Westlandraad bij haar bijeenkwam, hield hij zich als gastheer bezig met de
burgemeestersvrouwen.
Riet van der Klugt maakte de voorwaarde om boven de partijen te staan waar. Ze was
inhoudelijk en zakelijk, wat veel respect opleverde bij haar mannelijke collega-bestuurders.
Financiële degelijkheid stond voorop. Eerst sparen, dan kopen, was altijd haar motto. Toen
ze nog wethouder was, begeleidde ze de bouw van het nieuwe gemeentehuis in Monster.
Dit mocht elf miljoen gulden kosten en geen cent meer, was haar missie. Ze nam plaats in de
commissie om op de uitgaven te letten, lette op degelijk bouwmateriaal en liet de bodes
broodpakketjes maken voor tijdens de bouwvergaderingen.
Toen ze als jonge vrouw in het huwelijk trad, zegde ze haar administratieve betrekking
op en ging ze de financiële boekhouding van het tuinbouwbedrijf van haar echtgenoot doen.
Toen ze wethouder en burgemeester was, voedde ze samen met hem hun vijf kinderen op,
deed ze zelf de boodschappen en onderhield veel contacten met het verenigingsleven.
Op haar initiatief verschenen verzorgingshuis De Opmaat, de Montessorischool en
kinderopvang in Monster. De discussie over vrouwenemancipatie vond ze echter overbodig,
het ging haar om de inhoud en de resultaten.
Een andere vrouw in de Monsterse gemeenteraad was mejuffrouw Jo Slaman. Op 59-jarige
leeftijd kwam zij in 1966 in de raad namens de Boerenpartij (lijst 7). De conservatief-liberale
protestpartij onder leiding van boer Koekoek was in die jaren op haar hoogtepunt. In
Monster behaalde de partij drie zetels, evenals in Naaldwijk.

Jo Slaman kwam, blijkens de raadsnotulen, zelden aan het woord tijdens de
vergadering. Eenmaal streed zij tegen een gemeenschappelijk Westlands plan voor een
woonwagenkamp. De bijdrage van 10.000 gulden hiervoor vond zij buitensporig hoog.
In De Lier klonk in september 1966 voor het eerst ‘Mevrouw, mijne heren’ als opening van
de raadsvergadering. Annie van Vree-van Vree (1922-2016) trad aan voor de KVP. Ter ere
van deze feestelijke gebeurtenis had de bode een tuiltje anjers voor haar op tafel gezet. Zij
werd in 1970 de eerste vrouwelijke wethouder in Westland (en de eerste en enige in De
Lier). Annie van Vree was ook enige tijd locoburgemeester.

Annie van Vree-van Vree wordt locoburgemeester in 1979. Collectie Historisch Archief Westland

Annie van Vree was een dochter van de veilingmeester van Kwintsheul. Ze volgde als
eerste meisje in het Westland het gymnasium en besloot Nederlands te studeren. De oorlog
gooide echter roet in het eten. Ze trouwde en verhuisde. Jaren later keerde ze met
echtgenoot en zes kinderen weer terug naar het Westland. Op het moment dat ze raadslid
werd, bestond het gezin uit negen kinderen. Tijdens haar wethouderschap hield haar
echtgenoot thuis de boel draaiende. Onder het afwassen bespraken zij samen de politiek en
voorzag hij haar van (linksgeoriënteerde) politieke ideeën.
Haar hart lag bij Sociale Zaken, Onderwijs en Volkshuisvesting. Naast haar politieke
werk was ze ook actief als journaliste. Zittende aan de keukentafel typte ze artikelen voor
Boer en Tuinder (de column Femina voor vrouwen in het boerenbedrijf), VT Wonen en voor
de krant Het Binnenhof.
Binnen de KVP en later het CDA stond Annie van Vree als behoorlijk progressief
bekend. Ze was een voorvechtster voor vrouwenemancipatie en voor vernieuwing in de
kerk. De Lier – in die tijd tot op het bot verzuild – vond ze een ‘saai dorp dichtgeplakt met
kranten’. Samen met haar man startte ze oecumenische praatgroepen. Politiek gezien ging
het haar meer om de mensen dan om de partij.
Haar wethouderschap duurde tot 1986. Een koninklijk lintje weigerde ze omdat ‘ze het
werk niet alleen had gedaan’.
Het resultaat van haar inspanningen voor vrouwenemancipatie liet nog even op zich
wachten. In 1988 werd de Lierse vrouwenraad opgericht. In 1989, toen er welgeteld één
vrouw in de raad zat (voor het CDA), is de Emancipatienota opgesteld. De achterban moest
nog groeien – zo schreef de gereformeerde vrouwenvereniging De Lier als reactie op de nota

aan het college: ‘God schiep de vrouw als hulp die bij de man past. De emancipatie zoals
geschetst in de nota is een luxeverschijnsel. De Nederlandse vrouw kan zich voldoende
ontplooien en de overheid moet zich terughoudend opstellen hierin.’
Emancipatiegolf
In de jaren zeventig begonnen vrouwen mee te tellen in de Westlandse gemeentepolitiek.
De politica varieerden van rooie vrouw tot huismoeder. De Heulse Jo van der Zande-van
Zeijl, moeder van een grote kinderschare, was van 1972 tot 1974 raadslid voor het CDA in
Wateringen. Tussen 1989 en 1994 herhaalde ze dit. Ze werd koninklijk onderscheiden in
1981.

Jo van der Zande (links) na het ontvangen van een koninklijke onderscheiding. Collectie Historisch
Archief Westland.

Enkele andere dames die in die jaren gemeentebestuurders waren: C. Schreuder-Fransen
(KVP-CDA, Naaldwijk), J. Marcus-Kleer (D66, Wateringen), H. Reijkers-van Haaren (KVP
Wateringen), Ellen de Bok (PvdA/D66, De Lier), Rita Snelling Berg-Driessen (KVP, Naaldwijk),
May Delsman-Antvelink (CDA, Wateringen, was ook wethouder), Annigje Roest (CDA,
Wateringen) en Nelleke Noordervliet-Bol (PvdA, Monster).
Het is een misverstand dat Erica Terpstra – bekend geworden als sportvrouw, Tweede
Kamerlid en televisiepresentator – in de gemeenteraad van ’s-Gravenzande zou hebben
gezeten. Wel was ze politiek geëngageerd als ’s-Gravenzands burger. Ze schreef voor de
Westlandsche Courant en was medeorganisator van politieke cafés voor de VVD rond 1972.
Schrijfster Nelleke Noordervliet trouwde voordat ze was afgestudeerd, kreeg kinderen
en ging daarna de gemeentepolitiek in. Ze was voorzitter van de piepkleine PvdA-fractie in
de Westlandraad. In een interview vertelt ze: ‘Ik had daardoor weinig tijd om te schrijven. Ik
ben opgevoed in een katholieke traditie waarin vrouwen voor huis en haard bedoeld waren.
Maar toen ik volwassen werd, kreeg ik te maken met de seksuele revolutie, de marxistische
jeugdrevolutie en ook de tweede feministische golf. Die twee polen hebben mij beide
beïnvloed. Ik ben een grensgeval - ik zit tussen het weerbare en het ongeëmancipeerde in.'
[noot 6]

De tweede feministische golf bereikte eind jaren zeventig ook het Westland. De beweging
startte eind jaren zestig in Nederland rond de thema’s recht op betaald werk en deelname
aan het maatschappelijke leven voor vrouwen. Ze breidde zich snel uit tot een krachtige
brede beweging. Scholing en vorming waren belangrijke wapens in de strijd voor de politieke
bewustwording en maatschappelijke emancipatie van vrouwen.
Eind jaren zeventig hield de praatgroepencultuur, geleerd op de ‘sosjale akademie’,
ook in het Westland de gemoederen bezig. Veel Westlanders, met name de jongeren en
vrouwen, waren bezig met het zogeheten vorming- en ontwikkelingswerk, met een
voortrekkersrol van het VJV in Poeldijk (Vormingswerk Jonge Volwassenen), de voorloper
van EVO2 en later Dario Fo. Ondanks dat de Rooie Vrouwen het Westland ‘achtergebleven
gebied’ vonden, kreeg ook vrouwenemancipatie de nodige aandacht.
De Rooie Vrouwen van de PvdA (in 1975 voortgekomen uit het Vrouwencontact
binnen de PvdA) kwamen op voor het ontwikkelen van het zelfbewustzijn van vrouwen en
het doorbreken van beperkende rollen en ongelijke behandeling. In het Westland werd de
term ‘Rooie Vrouw’ al gauw synoniem voor iedere vrouw die in de ogen van de traditionele
man haar boekje te buiten ging. De vrouwen van het CDA hadden weinig contact met Rooie
Vrouwen omdat de aanpak als ongenuanceerd en fel werd ervaren. De traditionele
vrouwenverenigingen wilden in die tijd sowieso weinig weten van de politieke discussies die
er woedden. Toen leden van het katholiek vrouwengilde in Honselersdijk in 1980 een petitie
tegen kernwapens wilde tekenen, kregen ze een standje van het bestuur: dit was veel te
politiek.
Tomaten sorteren
Rooie Vrouw Ger Alleblas, later PvdA-raadslid in Naaldwijk (en van 2001 tot 2002
wethouder), streed onder andere voor kinderopvang. Dat was een heikel punt in het
Westland; tot in de jaren tachtig vonden gemeenteraden dit overbodig. Ook
peuterspeelzalen kwamen langzaam van de grond. Particuliere initiatiefnemers, zoals Fia en
Francien Luiten in Honselersdijk, richtten ze zelf in voordat er landelijk stimuleringsbeleid
bestond.
Uit een sociaal-maatschappelijk onderzoek in 1971 van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten VNG was al gebleken dat dit kenmerkend voor het Westland was: veel diensten
op het gebied van sociale en culturele activiteiten ontstonden via particuliere initiatieven.
In een interview in de Westlandsche Courant van 25 mei 1978 kwam Riet van der Klugt
uitgebreid aan het woord over vrouwenemancipatie en de rol van de vrouw in de politiek. Zij
was op dat moment CDA-lijsttrekker in Monster en werd samen met M. Schijndel,
lijsttrekker voor de PvdA in Monster, aan de tand gevoeld. Van der Klugt voelde weinig
betrokkenheid met de vrouwenbeweging. Ze zei: ‘Ik heb het liever over emancipatie dan
over feminisme. Een vrouwencafé kan hooguit in een behoefte voorzien voor alleenstaande
vrouwen.(…) We hebben in het Westland veel flinke vrouwen, ze helpen hun mannen in het
bedrijf. Ze zijn gelijkwaardig.(…) Ik heb me nooit achtergesteld gevoeld, ik ben nooit anders
behandeld dan mannelijke collega’s.’ Een oproep doen voor meer vrouwen in de politiek was
ze niet van plan. ‘Vrouwen trekken alles meteen in de emotionele sfeer. Ik houd het liever
zakelijk.’
Niet lang daarna verscheen van Ger Alleblas een verontwaardigde ingezonden brief in
de krant. Tijdens een gespreksavond van de vrouwenpraatgroep Naaldwijk waren de
gemoederen over het krantenartikel namelijk hoog opgelopen. Ger Alleblas schreef dat het
een onzinnig argument was dat meewerken in het tuinbouwbedrijf betekende dat

Westlandse vrouwen geëmancipeerd waren. Dit meewerken was volgens haar een kwestie
van goedkope arbeidskracht. ‘Het is voor ons een volkomen raadsel hoe dat
emancipatieproces verloopt tijdens het tomaten sorteren.’ [noot 7]. Omdat Riet van der
Klugt zo’n belangrijke post bekleedde, was het haar plicht om andere vrouwen mogelijk te
maken zich te ontwikkelen, aldus de reactie van de Naaldwijkse vrouwen.
Andere drijvende krachten achter de Rooie Vrouwen waren Anneke Steegh, Aaltje Emmens
en Janine Engels. Anneke Steegh was PvdA/D’66-fractievoorzitter in De Lier van 1972 tot
1978. Samen met Annie van Vree vertegenwoordigde zij de Lierse vrouwen en progressieve
kiezers. Ze was zangpedagoge en pianolerares. Na haar vertrek bleef ze op de achtergrond
politiek actief, onder andere als stimulator van de oprichting van Progressief Westland.
In oktober 1979 stuurde Anneke Steegh namens de Rooie vrouwen in het Westland
een brief aan alle vrouwelijke PvdA-leden. Het betrof een uitnodiging voor een avond met
het ‘zeer rode Tweede Kamerlid’ Wijnie Jabaay om over het emancipatieproces te praten. Ze
schreef: ‘Meer vrouwen willen nu deelnemen aan de wereld buitenshuis. Uit ervaring in de
Lierse raad weet ik dat we maar moeten meedraaien in die mannenmaatschappij. We
moeten echter bedenken wat wij willen. Wat er moet veranderen. Dus komt allen!’
De Westlandse Rooie Vrouwen organiseerden vele thema-avonden en verzorgden een
politieke basiscursus voor vrouwen met politieke aspiraties. Ook wilden zij de vrouwen van
gastarbeiders ondersteunen. Ze manifesteerden zich zelfs als zang- en cabaretgroep ‘Gruppo
Tomato’ en traden onder andere op voor de Lierse VOS-vrouwen. Deze lieten weten hen
‘aardig maar te strijdbaar’ te vinden.
Aaltje Emmens stond aan de wieg van de Naaldwijkse vrouwenpraatgroep. Vanaf 1974
zat ze in de raad voor de PvdA en na twaalf jaar werd ze wethouder. In 1989 nam ze afscheid
om burgemeester van Westerbork te worden (en later van Eibergen, Castricum en
Bloemendaal). Ze was in 1986 de eerste vrouwelijke wethouder in Naaldwijk en de eerste
socialistische sinds haar schoonvader. Deze Jan Emmens, SDAP-er in de gemeenteraad van
1927-1941, was wethouder van 1945 tot 1953, daarna weer raadslid en vervolgens weer
wethouder van 1962 tot 1970. In totaal zat de man 43 jaar in de gemeenteraad.
Aaltje Emmens lag regelmatig in de clinch met de Naaldwijkse burgemeester Jan de
Bruin. Ze werd niet serieus genomen als zij het onderwerp emancipatiezaken aankaartte,
was haar klacht. Op 11 maart 1981 boden de Rooie Vrouwen op haar initiatief een petitie
aan burgemeester Jan de Bruin aan, onder grote belangstelling van de media. Hun
boodschap: het Naaldwijkse gemeentebestuur hield geen rekening met
vrouwenemancipatie. Het was een hoogst actueel onderwerp op dat moment, in de Tweede
Kamer was net een anti-seksediscriminatiewet in de maak. In de petitie werd aandacht
gevraagd voor kinderopvang en deeltijdbanen en de oprichting van een brede,
gemeentelijke commissie voor vrouwen om emancipatiebeleid voor te bereiden. De Bruin
ontkende dat dit beleid ontbrak, maar wees er ook op dat voor een emancipatienota
eenvoudig de ‘mankracht’ ontbrak. ‘En vrouwkracht’, pareerden de Rooie Vrouwen.
Twee jaar later was het zover: de Naaldwijkse raad installeerde de werkgroep
Emancipatie. Dames van traditionele vrouwenverenigingen tot Rooie Vrouwen gingen zich in
deze werkgroep buigen over het emancipatiebeleid. Dit gebeurde wel onder leiding van een
man, wethouder Henk Breugem! In 1985 had de werkgroep een emancipatienota
geschreven waar de nieuwe emancipatiecommissie in 1986 mee aan de slag ging.

Werkgroep Emancipatie overhandigt de Emancipatienota aan burgemeester J. de Bruin. Collectie
Historisch Archief Westland.

De overheid had al in 1974 een zogeheten Emancipatiekommissie opgericht. In het
vijfjarenplan stonden de volgende punten hoog op de agenda: politieke scholing van
vrouwen bieden om meer vrouwen te betrekken in de openbare besluitvorming,
opvoedkundige activiteiten voor het grote publiek om de onmisbaarheid van de vrouw in het
politieke proces toe te lichten en het opstellen van lijsten van getalenteerde vrouwen.
Als gevolg van deze overheidsaanpak wemelde het rond 1985 van op vrouwen gerichte
landelijke en regionale cursussen en werkgroepen, zoals de VOS-cursussen (vrouwen
oriënteren zich op de samenleving), PEP-groepen (participatie emancipatie professionals),
PSC-cursussen (politieke scholingscursussen voor vrouwen) of VLAM-werkgroepen (Vrouwen
leren actief meedoen). Gemeentebesturen mochten niet achterblijven en subsidieerden
deze activiteiten. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het subsidieoverzicht Sociaal-Cultureel Werk van
gemeente Naaldwijk van 1986. Een greep hieruit:
- Initiatiefgroep 30+, voor ‘huisvrouwen boven de 30 met geringe vooropleiding en
weinig kans gehad voor persoonlijke ontplooiing’
- Vrouwencafé Griet, voor ‘politieke bewustwording en mondigheid van vrouwen’
(Griet zat in ‘het Kontje’ van gebouw Hofwijck in Honselersdijk)
- Werkgroep Politieke scholingscursus, voor ‘alle vrouwen die zich willen scholen in
politieke discussies en bestuurlijk werk’
- Katholieke vrouwengildes, voor ‘bijdragen in de ontplooiing van vrouwen boven de
18 jaar, ook wat betreft haar plaats in gezin, kerk en samenleving’
- VOS-werkgroep Naaldwijk
- CDA Vrouwenberaad
Ook de Rooie Vrouwen Naaldwijk ontvingen overigens subsidie (350 gulden per jaar).
Zakelijk
Het feminisme zou nooit echt aansluiting vinden met vrouwelijk Westland. Waarschijnlijk
had deze weerstand niet alleen met het agrarisch conservatisme te maken maar ook met het
zakelijke en nuchtere karakter van de inwoners. De confrontatie tussen Riet van der Klugt en
de Rooie Vrouwen was tekenend hiervoor.
In 1998 werd een expositie in het Tuinbouwmuseum gehouden over ‘100 jaar
vrouwenarbeid Westland.’ Met de expositie en een bundel herdacht het museum de

nationale tentoonstelling Vrouwenarbeid in 1898. In de bundel kwamen werkende
Westlandse vrouwen aan het woord, van boerendochters uit de jaren dertig tot
vrachtwagenchauffeuses in de jaren negentig. De interviewsters concludeerden dat
vrouwenverenigingen in het Westland zeker hadden bijgedragen aan de ontwikkeling van
Westlandse vrouwen, die ‘niet bepaald Dolle Mina’s genoemd konden worden’. De
jarenzeventigterm Dolle Mina was geïnspireerd door de naam van de Nederlandse feministe
Wilhelmina Drucker (1847-1925). Dolle Mina manifesteerde zich tussen 1969 en 1977 als
feministische actiegroep, ze wilden volledige maatschappelijke gelijkstelling tussen man en
vrouw.
Pioniers als mevrouw Rothermundt en daadkrachtige bestuurders als Annie van Vree
en Riet van der Klugt waren voorbeelden voor vrouwen die iets in de politiek wilden
betekenen, daartoe mede bewust gemaakt door actieve feministische vrouwen die zich met
name in Naaldwijk manifesteerden. Vanaf de jaren tachtig waren talrijke vrouwen politiek
actief in het Westland. Enkele namen van vrouwen die ook opvielen door hun
wethouderschap of inspanningen voor emancipatie zijn: H. Verwaayen-Koster van Groos
(Wateringen), M. van Roorda van Eijsinga (Wateringen), C. Damen-van Dijk (Naaldwijk), M.
Vijverberg-Barendse (Naaldwijk), T. Post (‘s-Gravenzande), J. Hubbeling (Monster), D. den
Boer-Stolk (’s-Gravenzande) en Adri Bom-Lenstra (Wateringen).
In de huidige gemeenteraad van Westland, verkozen in 2014, worden 11 van de 39
zetels door vrouwen bezet. Dit is 28 procent. In Nederland is de politieke participatie van
vrouwen erg laag ten opzichte van onze buurlanden. Na de verkiezingen in maart 2017 zitten
54 vrouwen in de Tweede Kamer, dit is 36 procent. In de gemeenteraden is het aandeel iets
kleiner dan een derde. Vrouwen zijn minder politiek actief dan tien à twintig jaar geleden.
Omdat drukke banen met gezin, sport, vrienden en reizen gecombineerd worden, blijft er
minder tijd over voor maatschappelijk activiteiten. Ook dit is een landelijke tendens.
*Ik wil graag de volgende personen bedanken voor hun bijdrage: Ger Alleblas, Gerben Dijkstra, Marga de Goeij,
Maxim van Ooijen, Tilly Post, Anneke van Vliet en Tonny Stolk-van Vree.
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Noten
1 Westlandsche Courant 30 november 1912
2 De Westlander 22 oktober 1932. De krant gaf een woordelijk verslag van de
raadsvergadering, zoals toen de gewoonte was
3 Westlandsche Courant 29 december 1934
4 De Westlander 5 mei 1939. In dezelfde krant wordt ze genoemd als raadsvrouwe van een
bakkersknecht die een deel van de betalingen aan zijn baas verduisterde.
5 Van der Klugt is tot nu toe de enige vrouwelijke burgemeester in het Westland gebleven.
An Hommes (VVD) was tussen 2001 en2003 waarnemend burgemeester in ’s-Gravenzande.
6 uit: NRC, 8 mei 1992, door Lucette ter Borg
7 Westlandsche Courant, 6 juli 1978

