
De Rotterdamse Kiesrechtbeweging 1869-1919 
 
In mei is het precies honderd jaar geleden dat de Tweede Kamer instemde met kiesrecht 
voor vrouwen. Twee maanden later ging de senaat eveneens akkoord met het 
wetsvoorstel. Daarmee was het algemeen kiesrecht een feit, een gebeurtenis die in 2019 
uitgebreid wordt gevierd. Aan de invoering was vijftig jaar strijd vooraf gegaan. 
Rotterdammers hebben daarin een prominente rol gespeeld. 
 
Sinds de grondwet van 1848 was het kiesrecht gekoppeld aan de hoeveelheid belasting die 
iemand betaalde. In de praktijk betekende dit dat slechts een klein groepje mannen bij 
verkiezingen zijn stem mocht uitbrengen. Landelijk ging het om nog geen 11 procent van de 
mannelijke bevolking, in Rotterdam lag dat percentage nog lager: iets meer dan 4 procent. De 
Rotterdamse huisonderwijzer en vrijdenker Goose Wijnand van der Voo tekende al vroeg 
protest aan tegen die situatie. In 1850 probeerde hij, ‘in naam der uitgeslotene meerderheid 
der Burgers’, in de Tweede Kamer te komen. Zonder succes. Naar verluidt kreeg hij slechts 
één stem.  
Een kleine twintig jaar later liet Van der Voo opnieuw van zich horen. In het door hemzelf 
uitgegeven en volgeschreven tijdschriftje De Rotterdamsche Lantaren hekelde hij het 
bestaande censuskiesrecht. Dat was volgens hem in strijd met het gelijkheidsbeginsel in de 
grondwet. Als je meent dat iedereen gelijk is voor de wet, moet je ook iedereen stemrecht 
durven geven, aldus Van der Voo. Zijn stellingname inspireerde een groep vooruitstrevende 
Rotterdammers in februari 1869 – in 2019 dus precies 150 jaar geleden – tot de oprichting van 
de Vereeniging Het Algemeen Stemregt. Deze vereniging stelde zich ten doel met alle wettige 
middelen de invoering van het algemeen stemrecht te bevorderen, maar ook om het politieke 
leven een impuls te geven door openbare vergaderingen te beleggen waar allerlei actuele 
kwesties besproken konden worden. 
 
Achteraf gezien kwam de Vereeniging Algemeen Stemregt te vroeg, want haar boodschap 
vond niet veel weerklank. Na een mislukte poging om een plek in de Rotterdamse 
gemeenteraad te veroveren, werd er weinig meer van de vereniging vernomen. Eén ding had 
ze ondertussen wél bereikt: het maatschappelijk debat over algemeen kiesrecht was geopend. 
Dat debat zou rond 1880 uitmonden in de vorming van een kiesrechtbeweging. Overal in het 
land ontstonden toen verenigingen die zich sterk maakten voor aanpassing van de grondwet. 
Drijvende kracht achter die ontwikkeling waren de arbeidersorganisaties die het algemeen 
stemrecht beschouwden als een middel om invloed te krijgen op de politiek. Hun voornaamste 
drijfveer was de verontwaardiging over de vaak belabberde leefomstandigheden van de 
werkende stand.  Op Rotterdams initiatief verenigden al die plaatselijke stemrechtorganisaties 
zich begin 1883 in een landelijke bond. Onder aanvoering van de Rotterdamse sigarenmaker 
Friedrich Wilhelm Gebing en de mattenwever Piet Helsdingen organiseerde de bond bij de 
opening van het parlementaire jaar in 1884 en 1885 de eerste grote landelijke demonstraties 
voor algemeen kiesrecht in Den Haag. 
 
Op de korte termijn was het effect van die protesten gering. Dat kwam vooral doordat de 
overgrote meerderheid van de politici en bestuurders nog erg huiverig was voor algemeen 
kiesrecht. Voor hen stond democratie synoniem voor chaos en dictatuur. Het gewone volk 
miste in hun ogen de geestelijke bagage om de juiste volksvertegenwoordigers te kiezen; 
populisten zouden dus vrij spel hebben. ‘Er zijn onder de werklieden zeer ontwikkelde 
menschen, maar de massa is het niet. Voer onder zulke omstandigheden het algemeen 
stemrecht in, en men loopt ernstig gevaar aan een vrij land slavenketenen op te leggen’, 
waarschuwde het Rotterdamse Zondagsblad in 1877. Tien jaar later was dat nog steeds de 
dominante opvatting. Bij de grondwetswijziging van 1887 werd de belastingcensus weliswaar 
geschrapt, maar daarvoor in de plaats kwam de bepaling dat de kiezer moest voldoen aan 
‘kenteekenen van geschiktheid en maatschappelijke welstand’. Op grond daarvan konden nog 
altijd veel groepen van het kiesrecht worden uitgesloten. En dat gebeurde dan ook. Aan het 
eind van de eeuw mocht slechts zo’n 25 procent van de Rotterdamse mannen bij verkiezingen 
zijn stem uitbrengen. 
 



Hoewel de grondwet zich aanvankelijk niet uitsprak over het geslacht van de kiezer, was 
vrijwel iedereen het erover eens dat politiek geen vrouwenzaak was. Goose Wijnand van der 
Voo was een van de weinigen die daar anders over dacht. Wat hem betreft moest het 
algemeen kiesrecht dus ook voor de vrouwelijke helft van de bevolking gelden. In zijn 
Rotterdamsche Lantaren sprak hij zich nadrukkelijk uit voor ‘het regt der vrouw, om als burgers 
van den staat, deel uit te maken van de kiezers!’. Dat was indertijd geen populair standpunt. 
Wie in de negentiende eeuw sprak over algemeen kiesrecht bedoelde meestal: kiesrecht voor 
alle mánnen. In 1887 werd het zelfs expliciet vastgelegd in de grondwet dat het kiesrecht was 
voorbehouden aan ‘mannelijke ingezetenen’. Aanleiding daarvoor was het optreden van Aletta 
Jacobs, die een paar jaar eerder geprobeerd had haar naam geplaatst te krijgen op de 
kiezerslijst van Amsterdam. Hoewel ze in feite aan alle criteria voldeed, werd dat geweigerd 
omdat het niet strookte met de ‘Geest onzer Staatsinstellingen’ dat een vrouw deelnam aan de 
verkiezingen. 
 
Uit onvrede met die situatie richtte een groep feministes in 1894 te Amsterdam de Vereeniging 
voor Vrouwenkiesrecht op. Het Rotterdamse oud-schoolhoofd Maria Rutgers-Hoitsema (1847-
1934) werd daarbij tot secretaris benoemd. Zelf zat Rutgers-Hoitsema daar eigenlijk niet op te 
wachten, maar omdat ze achter de doelstellingen stond en een goede vriendin voorzitter werd, 
accepteerde ze de functie toch. Het viel haar zwaar. Ze moest om de haverklap voor 
vergaderingen naar Amsterdam. En als ze daar dan was, werd er naar haar smaak veel te 
veel ‘geleuterd’. Na een enkele maanden had ze er genoeg van en trok ze zich terug uit het 
landelijk bestuur.  
 
In de tussentijd had ze wel een Rotterdamse afdeling van de Vereniging voor 
Vrouwenkiesrecht opgericht, waarvan ze zelf voorzitter werd. Eén van de eerste activiteiten 
van die afdeling was het organiseren van een reeks voordrachten over vrouwenrechten. De 
belangstelling voor die lezingen viel echter tegen. Rutgers-Hoitsema trok daaruit de conclusie 
dat het onderwerp nog te gevoelig lag. Er moest eerst gewerkt worden aan bewustwording en 
verbetering van de maatschappelijke positie van vrouwen, voordat een campagne voor 
vrouwenkiesrecht succesvol kon zijn. Om dat te bewerkstelligen richtte zij met enkele 
medestandsters begin 1895 de Vereniging ter Behartiging van de Belangen der Vrouw op.  
 
De Vereniging ter Behartiging van de Belangen der Vrouw stelde zich ten doel ‘de vrouw meer 
staatkundige en burgerlijke rechten te doen verkrijgen, haar ontwikkeling te bevorderen en 
haar maatschappelijken toestand te verbeteren’. Die brede doelstelling sloot het strijden voor 
het vrouwenkiesrecht overigens niet uit. Sterker nog: na een paar jaar ging zij zich daar zelfs 
steeds meer mee bemoeien. De vereniging organiseerde lezingen over het onderwerp en 
voorafgaand aan verkiezingen belegde zij bijeenkomsten waar de lokale kandidaten aan de 
tand werden gevoeld over hun standpunten ten aanzien van vrouwenkiesrecht. Dat zij zich 
daarmee op het terrein van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht begaf, werd kennelijk door 
geen van beide partijen als een probleem ervaren. Misschien kwam dat doordat de meeste 
Rotterdamse feministes lid waren van zowel Vrouwenkiesrecht als van Belangen der Vrouw.  
 
Voor het hoofdbestuur van Vrouwenkiesrecht in Amsterdam lag de situatie anders. Daar zag 
men dat de Rotterdamse afdeling een jaar of vijf na de oprichting nog altijd maar enkele 
tientallen leden had. Wie zo weinig wervingskracht weet te ontwikkelen in de tweede stad van 
het land doet iets niet goed, zo redeneerde het hoofdbestuur. En het kwalijke was dat 
‘Rotterdam’ daarmee de hele vereniging benadeelde. In 1901 wees landelijk presidente mevr. 
Versluys-Poelman de concurrentie van de Belangen der Vrouw aan als voornaamste oorzaak 
van de zwakke positie van de afdeling Rotterdam. Daarbij maakte ze met name oprichtster 
Rutgers-Hoitsema zware verwijten. Die zou dubbel spel hebben gespeeld. 
 
In Rotterdam pikte men die beschuldigingen niet. Rutgers-Hoitsema mocht dan inmiddels zijn 
teruggetreden als bestuurslid, ze stond nog altijd in hoog aanzien. Hoewel Versluys-Poelman 
haar woorden daarna gedeeltelijk terugnam, wist ze wel te bewerkstelligen dat de afdeling zich 
nadrukkelijker ging profileren als dé pleitbezorgster van vrouwenkiesrecht in Rotterdam, terwijl 
Belangen der Vrouw op dat dossier juist wat gas terugnam. Die opstelling zou zich in de jaren 
daarna vertalen in een geleidelijke groei van het ledenaantal: in 1907 telde de Rotterdamse 



Vereniging voor Vrouwenkiesrecht ruim 270 leden, in 1913 iets meer dan 600 en in 1917 circa 
1000 leden. 
 
Ondanks dat de Vereniging ter Behartiging van de Belangen der Vrouw – in elk geval voor de 
bühne - een stapje terug deed, bleef zij voor de Rotterdamse feministes een belangrijk vehikel 
in de strijd voor vrouwenkiesrecht. De link met het Plaatselijk Comité voor Algemeen Kiesrecht 
was daarbij heel belangrijk.  
 
In 1899 was op initiatief van de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP) het 
Nederlands Comité voor Algemeen Kiesrecht gevormd. Dit comité moest alle voorstanders 
van algemeen kiesrecht – ongeacht hun politieke kleur - in één landelijke organisatie bij elkaar 
te brengen om samen de politiek te overtuigen van de noodzaak van een grondwetswijziging. 
Bedoeling was dat dit nationale comité bij zijn activiteiten ondersteund zou worden door een 
reeks plaatselijke comité’s. In Rotterdam was inderdaad al heel snel zo’n Plaatselijk 
Kiesrechtcomité tot stand gekomen. Daarin participeerden een aantal vakverenigingen, 
waaronder die van de schoenmakers, de stukadoors en de smidsgezellen, maar ook 
vrouwenorganisaties, zoals de naaistersvereniging, de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht én 
de Vereniging ter Behartiging van de Belangen der Vrouw. Verder was de Rotterdamse 
federatie van de SDAP aangesloten bij het kiesrechtcomité. Op landelijk niveau werd het 
comité tevens gesteund door de progressief-liberale Radicale Bond. In de Maasstad voeren de 
radicalen rond 1900 niet meer onder eigen vlag, maar maakten ze deel uit van de liberale 
Kiesvereniging Rotterdam. Deze kiesvereniging bleef buiten het comité. Dat neemt niet weg 
dat een aantal Rotterdamse links-liberalen op persoonlijke titel met het comité samenwerkten. 
Bovendien hadden de liberale voorstanders van algemeen kiesrecht via de vakverenigingen 
invloed op het kiesrechtcomité. De smidsgezellenvereniging St Eloy is een voorbeeld van een 
vakorganisatie met een liberaal profiel die vanaf het begin lid was van het comité. 
Desalniettemin vormden de socialisten de drijvende kracht achter de organisatie. Het 
voorzitterschap was dan ook in handen van een SDAP-man. Op landelijk niveau vervulde 
partijsecretaris en -penningmeester Johannes van Kuijkhof die functie, in Rotterdam was dat 
de eerste paar jaar de bekende Hendrik Spiekman en later de joodse ondernemer Semmie 
Bosman. Deze Bosman was in de jaren ‘90 lid geweest van de liberale Kiesvereniging 
Rotterdam, maar had rond 1900 overstap gemaakt naar de SDAP. Zijn vrouw, Henriëtte 
Bosman-Frank, was rond die tijd actief in de Vereniging ter Behartiging van de Belangen der 
Vrouw én lid van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht. 
 
Het landelijke kiesrechtcomité zou nooit helemaal goed uit de verf komen. Dat kwam vooral 
doordat het gros van de vakbonden zich afzijdig hield van het comité. Ze waren bang dat ze, 
door zich achter de strijd voor algemeen kiesrecht te scharen, de interne verdeeldheid zouden 
aanwakkeren. Daarom durfde slechts een enkele bond zich aan te sluiten. Die vrees van de 
vakbonden was overigens zo niet vreemd, want het nationale comité werd zelf voortdurend 
gekweld door interne strubbelingen. Vooral de socialisten en feministen hadden van meet af 
aan een moeizame verhouding. In de top van de SDAP bestond grote argwaan jegens de 
Vereniging voor Vrouwenkiesrecht. Dat de vereniging eerst en vooral geïnteresseerd was in 
het verwerven van kiesrecht voor de vrouw was tot daaraan toe, maar het vermoeden bestond 
dat de zij – als het erop aan kwam –  genoegen zou nemen met een beperkte vorm van 
vrouwenkiesrecht, waarbij met name vrouwen uit armere lagen van de bevolking werden 
uitgesloten. ‘Dameskiesrecht’ noemden ze dat bij de SDAP. Die verdenking was niet helemaal 
uit de lucht gegrepen, want diverse leden van Vrouwenkiesrecht hadden zich in het verleden 
laten ontvallen dat zij tégen algemeen kiesrecht waren.  
Omgekeerd verweet de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht de SDAP dat die partij 
onvoldoende werk maakte van het vrouwenkiesrecht. En dat verwijt was eveneens begrijpelijk. 
De socialisten zeiden weliswaar te strijden voor het kiesrecht voor alle mannen en vrouwen, 
maar in de praktijk gaven ze prioriteit aan het algemeen mannenkiesrecht. In november 1905 
verklaarde partijleider Pieter Jelles Troelstra zelfs ronduit dat vrouwen in zijn optiek nog niet 
toe waren aan kiesrecht en dat hij tegen zou stemmen als een voorstel van die strekking aan 
de orde zou komen in de Tweede Kamer. Met die opmerking joeg Troelstra heel feministisch 
Nederland tegen zich in het harnas. Voor Rutgers-Hoitsema – die toen overigens niet meer in 



Rotterdam woonde – was die opmerking reden om haar lidmaatschap van de partij op te 
zeggen. 
 
Echo’s van dit debat klonken ook in Rotterdam, al was de toon hier een stuk minder scherp. In 
de zomer van 1905 voerde Martina Kramers in het socialistische weekblad Voorwaarts een 
polemiek met SDAP-propagandist Louis Hermans, die de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht 
had verweten vooral de belangen van rijke vrouwen te dienen. Kramers, een prominent lid van 
Vrouwenkiesrecht, vond dat Hermans de vereniging daarmee onrecht deed. Zij wees erop dat 
de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht in politiek opzicht neutraal was:  
 

‘Het doel onzer vereeniging is de opheffing van de uitsluiting der vrouwelijke sekse van 
alle medezeggingschap in het bestuur van staat en gemeente en dat doel kan de 
sympathie hebben van personen, wier overtuiging op staatkundig gebied voor 't 
overige hemelsbreed verschilt.’ 

 
Kramers zei het verder ‘jammer’ te vinden, dat haar vereniging zoveel wantrouwen en 
tegenwerking ondervond van de SDAP. Het verbaasde haar dat die partij bereid was bijna een 
miljoen vrouwen hun rechten te ontzeggen, ‘omdat daaronder enkele rijke zijn’. Hermans bleef 
overigens bij zijn standpunt. In zijn ogen was de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht een 
‘onding’. Daardoor eindigde dit debat in een stilzwijgende ‘agreement to disagree’.  
 
Dit soort meningsverschillen lijken in Rotterdam weinig effect te hebben gehad op de 
onderlinge verstandhouding. In het Plaatselijk Kiesrechtcomité werkten socialisten, feministen 
en links-liberalen zonder noemenswaardige problemen samen. En dat bleven ze doen. Daarin 
verschilde de situatie in Rotterdam van die op nationaal niveau. Daar liepen de gemoederen 
zo hoog op dat de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht uiteindelijk besloot zich af te scheiden 
van het Nederlands Comité voor Algemeen Kiesrecht. De algemene ledenvergadering had in 
1904 al even met die gedachte gespeeld, maar toen hadden de aanwezigen daar mede op 
Rotterdamse aandrang van afgezien. Een jaar later besloot het congres alsnog te breken met 
het kiesrechtcomité. De afdeling Rotterdam kon weinig anders doen dan zich bij die beslissing 
neerleggen.  
 
Opmerkelijk genoeg had deze breuk nauwelijks consequenties voor de samenwerking tussen 
de diverse Rotterdamse kiesrechtactivisten. De Rotterdamse afdeling van Vrouwenkiesrecht 
trok zich weliswaar terug uit het plaatselijk kiesrechtcomité, maar doordat de Vereniging ter 
Behartiging van de Belangen der Vrouw wél aangesloten bleef, veranderde er in de praktijk 
eigenlijk niet zo veel. In Rotterdam bleven de voorvechtsters van vrouwenkiesrecht op 
vergaderingen en tijdens demonstraties gewoon samen optrekken met de andere 
kiesrechtactivisten. Kenmerkend voor de Rotterdamse verhoudingen was de positie van 
Martina Kramers: zij was in 1900 secretaris geworden van het Rotterdamse Kiesrechtcomité 
en dat bleef ze, met een korte onderbreking, tot de opheffing in 1908. Ondertussen was ze ook 
lid van het hoofdbestuur van Vrouwenkiesrecht. 
 
De gang van zaken rond het Plaatselijk Kiesrechtcomité verraadt een soort pragmatisme dat 
misschien wel typerend is geweest voor de Rotterdamse stemrechtbeweging. De bereidheid 
om de onderlinge ideologische verschillen even opzij te zetten als het gemeenschappelijke 
doel daar om vroeg, zien we namelijk ook bij de al even genoemde kiesrechtactivisten in het 
Rotterdam van de jaren 1880. Ondanks het sterk gepolariseerde klimaat van die dagen 
slaagden die Rotterdamse activisten erin voorstanders van algemeen mannenkiesrecht uit 
verschillenden politieke kampen in één organisatie bijeen te brengen. Daarvoor moesten ze 
zowel de opgewonden revolutionairen uit de Sociaal-Democratische Bond in toom zien te 
houden als de voorzichtige hervormers van het Algemeen Werkliedenverbond proberen te 
paaien. Dat lukte een paar jaar vrij behoorlijk, totdat de middelpuntvliedende krachten eind 
1885 toch te sterk bleken. In de tussentijd had deze coalitie wel twee grote landelijke 
demonstraties op touw gezet, een prestatie die voor een groot deel op het conto gezet kan 
worden van Rotterdamse kiesrechtstrijders. 
 



Aan het begin van de twintigste eeuw bleek de Rotterdamse stemrechtbeweging opnieuw 
sterker en effectiever dan veel soortgelijke organisaties elders in het land. In februari 1900, 
een paar maanden na de oprichting, belegde het Plaatselijk Kiesrechtcomité al een eerste 
openbare vergadering in het Verenigingsgebouw aan de Goudseweg. Sprekers waren de 
Amsterdamse feministe Wilhelmina Drucker en de Rotterdamse sociaaldemocraat Willem 
Helsdingen. De eerste hield een warm pleidooi voor vrouwenkiesrecht, de tweede bracht met 
een historisch getint betoog nog eens in herinnering hoe lang de strijd voor kiesrecht nu al 
gaande was. Beide redevoeringen werden volgens de kranten luid toegejuicht. Later dat jaar 
deed het Rotterdamse comité mee aan een provinciale kiesrechtbetoging in het Agnetapark in 
Delft. Aanvankelijk wilden de Rotterdammers die bijeenkomst aan zich voorbij laten gaan, 
maar op aandringen van het Delftse zustercomité besloten ze hun achterban later alsnog aan 
te sporen naar Delft te gaan. Hoewel het met ongeveer duizend deelnemers een vrij kleine 
demonstratie was, leverde Rotterdam daarin een relatief groot aandeel: van de zestien 
vaandels die op het terrein werden ontplooid, waren er zes van Rotterdamse organisaties.  
 
Vanaf 1901 organiseerde het Nederlands Comité jaarlijks een nationale betoging voor 
algemeen kiesrecht in een van de grote steden van het land. Bij al die demonstraties was, net 
als in Delft, een verhoudingsgewijs grote Rotterdamse delegatie aanwezig. Die liet bovendien 
duidelijk merken dat ze er was. Dat deden ze door uitgebreid vlagvertoon, maar ook met 
muziek en gezang. Volgens het socialistische dagblad Het Volk was het duidelijk dat het 
zwaartepunt van de kiesrechtbeweging in Zuid-Holland lag, en dan met name in Rotterdam. 
‘Daar zit de beste provinciale en plaatselijke organisatie, daar de diepste ernst voor dezen 
strijd’, schreef de krant in 1903. 
 
Rotterdam was dat jaar op zondag 13 september zelf het toneel van een nationale 
kiesrechtbetoging. Die demonstratie begon op het Schuttersveld in Crooswijk, waar zich ‘s 
middags naar schatting zo’n 10.000 mensen verzamelden: mannen maar volgens de 
verslagen ook opvallend veel vrouwen en meisjes. Op het terrein stonden vijf podia, vanwaar 
mensen als Troelstra, Spiekman, Henriëtte Roland Holst en Marie Rutgers-Hoitsema de 
menigte zouden toespreken. Het regende echter zo hard dat de organisatoren al snel besloten 
uit te wijken naar zalen in de omgeving.  
De onderwijzeres Antoinette Knappert bevond zich die dag tussen de demonstranten. Ze was 
secretaris van de Rotterdamse afdeling van Vrouwenkiesrecht en wilde voor het maandblad 
van haar vereniging verslag doen van de betoging. De redevoeringen kon ze echter nauwelijks 
verstaan:  
 

‘Een paar pogingen daartoe mislukten, de eene door het kletteren van den regen op 
mijn parapluie, de andere door een dikken rookdamp in een zaal, die mij, nauwelijks 
hersteld van een keelontsteking, verplichtte zoo gauw mogelijk de frissche lucht weer 
op te zoeken.’ 

 
Toen alle toespraken rond drie uur achter de rug waren, was het inmiddels droog geworden en 
verzamelden de betogers zich op het Oostplein. Vandaar ging de menigte in optocht door de 
stad. Knappert liep in een groep van zo’n vijftig vrouwen achter een bord met de tekst ‘Komt 
op voor Vrouwenkiesrecht, weg met Prostitutie en Alcoholisme’. De demonstratie eindigde aan 
het begin van avond op de Westkruiskade. Het verhaal gaat dat Troelstra daar in een 
lantarenpaal klom om de menigte te bedanken voor het ordelijke verloop van de demonstratie. 
Knappert was na afloop een beetje teleurgesteld dat ze zo weinig leden van haar eigen 
afdeling had gezien. Daar stond tegenover dat er die dag wel veel brochures over 
vrouwenkiesrecht waren verkocht. 
 
Vier jaar later was er opnieuw een nationale betoging in Rotterdam. En zoals elk jaar was de 
demonstratie ook dit keer weer groter dan de keer ervoor. Nu werd het aantal betogers op het 
Schuttersveld geschat op zo’n 20.000. De Vereniging voor Vrouwenkiesrecht deed toen al niet 
meer mee, maar stuurde wel een verslaggeefster. Die schreef na afloop een kritische 
beschouwing in het maandblad van de vereniging. Ze vond dat aan de eisen van de 
vrouwenbeweging onvoldoende recht was gedaan op de demonstratie. Het begon er al mee 
dat onder de twaalf sprekers maar twee vrouwen tussen waren. Sommige van de mannelijke 



redenaars repten bovendien met geen woord over het vrouwenkiesrecht. Helemaal bont 
maakte Hendrik Spiekman het door alleen de mannen welkom te heten, alsof hij, zo schreef 
ze, ‘noch onder zijn gehoor, noch op het uitgestrekte terrein een enkele vrouw ontwaarde. En 
ze waren toch zoo talrijk vertegenwoordigd!’ Gelukkig werd de balans een beetje hersteld door 
de activiteiten van de Vereniging ter Behartiging van de Belangen der Vrouw. Leden van die 
vereniging maakten zich verdienstelijk door op het terrein de nieuwste brochures van Aletta 
Jacobs en Johanna Naber te verkopen. In de afsluitende optocht door het Oude Noorden, de 
Agniesebuurt en Rubroek droegen ze een groot spandoek met het opschrift 
‘Vrouwenkiesrecht’ met zich mee. Daardoor was het, aldus de verslaggeefster, voor vrouwen 
toch ‘een belangrijke propagandadag’. 
 
Voor de SDAP was het zéker een geslaagde dag; niet alleen vanwege de omvang van de 
betoging, maar ook vanwege het feit dat voor het eerst een flink aantal vakbonden had 
meegedaan. Toch besloot de partij enkele maanden later om het Nederlands Comité voor 
Algemeen Kiesrecht op te heffen. In de voorgaande jaren waren enkele belangrijke niet-
socialistische organisaties uit het comité gestapt en daarmee was in feite de bodem – het 
verenigen van de diverse voorstanders van algemeen kiesrecht – onder het Nederlands 
Comité weggeslagen. 
 
Kort na het vertrek van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht, hadden namelijk ook de 
progressief-liberalen – sinds 1901 verenigd in de Vrijzinnig-Democratische Bond – hun steun 
ingetrokken. De leiding van de VDB geloofde dat er in Nederland plaats was voor een nieuwe 
kiesrechtorganisatie. Die zou zich moeten richten op arbeiders, van bijvoorbeeld katholieke of 
anti-revolutionaire huize, die wel wilden ijveren voor algemeen kiesrecht, maar terugschrokken 
voor samenwerking met socialisten. 
 
De meeste Rotterdamse vrijzinnig-democraten steunden dat idee van partijleider Henri 
Marchant, maar er was ook een stroming die de samenwerking met de socialisten en 
feministen wilde voortzetten. Toen het congres van de Vrijzinnig-Democratische Bond in 1906 
de kwestie besprak, waarschuwde het Rotterdamse Tweede Kamerlid Pieter Rudolf Mees 
voor de gevolgen van Marchants plannen:   
 

‘Het kan alleen leiden tot versnippering en is niet anders dan anti-sociaal-
democratisch; het zal een twistappel opwerpen en het algemeen kiesrecht schaden’, 
aldus Mees. 

 
Zijn waarschuwing werd in de wind geslagen. Een meerderheid op het congres steunde 
Marchant, waarna in de loop van 1906 een vrijzinnig-democratische kiesrechtorganisatie werd 
opgetuigd, het Propaganda-comité voor Grondwetsherziening en Algemeen Kiesrecht. Een 
groot succes zou dat comité niet worden; na een paar jaar werd het al weer opgeheven. 
 
Achteraf gezien was het uitreden van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht dus een eerste 
signaal dat een brede kiesrechtorganisatie zijn beste tijd had gehad had. Het 
fragmentatieproces dat toen in gang werd gezet, zou echter ook de vrouwenbeweging zelf 
raken. Na een conflict dat al een tijdje sluimerde, stapte een deel van de leden uit de 
Vereniging voor Vrouwenkiesrecht om begin 1907 een nieuwe organisatie op poten te zetten 
die een gematigder en realistischer koers beloofde. Deze Nederlandse Bond voor 
Vrouwenkiesrecht zou de vrouwen eerst gaan opvoeden tot staatsburgerschap en dan pas het 
kiesrecht opeisen. Bovendien zou de bond zijn bestuursfuncties openstellen voor mannen; 
Vrouwenkiesrecht deed dat niet.  
Ondanks dat deze scheuring behoorlijk tumultueus verliep zag Betsy Baelde, op dat 
presidente van de Rotterdamse Vereniging voor Vrouwenkiesrecht, wel mogelijkheden voor 
samenwerking met de nieuwe organisatie. ‘Wij verlangen volstrekt niet een "vijandelijk kamp" 
voor u te zijn’, schreef zij aan de voorzitter van de bond. ‘Integendeel: samen en 
vriendschappelijk moeten wij opgaan tot het hooge punt van den berg.’ Dat hoge punt was 
natuurlijk de invoering van het vrouwenkiesrecht. Baelde had de verhoudingen echter niet 
goed ingeschat: de landelijke kopstukken waren absoluut niet geïnteresseerd in 
samenwerking. Zeker het eerste jaar lieten ze geen kans onbenut om elkaar zwart te maken. 



 
Ondertussen hadden ook de sociaal-democratische vrouwen eigen clubs gevormd, die zich na 
verloop van tijd zouden verenigen in een landelijke bond. Aanvankelijk hielden deze clubs zich 
netjes aan de partijlijn die voorschreef dat prioriteit gegeven moest worden aan de strijd voor 
het algemeen mannenkiesrecht en het voorkomen van het beperkt vrouwenkiesrecht. Dat 
duurde echter maar even. In 1908 herzag de SDAP, mede onder druk van de vrouwenclubs, 
haar standpunt ten aanzien van de kiesrechtagitatie. Het congres nam toen een motie aan die 
bepaalde dat de strijd zich voortaan diende te richten op het verkrijgen van ‘het algemeen 
kiesrecht voor alle meerderjarigen, zonder onderscheid van sekse, zoowel wat de propaganda 
als wat het optreden in het parlement betreft’. Daarmee werd het algemeen kiesrecht voor 
vrouwen vastgeklonken aan dat van mannen. Op ditzelfde congres besloot de SDAP 
overigens ook om de kiesrechtstrijd zelf ter hand te nemen, en verder alleen op de hulp van 
het Nederlands Verbond van Vakverenigingen te vertrouwen. 
 
Zo veranderde de constellatie rond de kiesrechtstrijd in een paar jaar tijd ingrijpend. Door 
ontwikkelingen waar ze zelf weinig greep op had werd de Rotterdamse kiesrechtbeweging uit 
elkaar gespeeld. Daarna zou zij geen onderscheidende rol meer spelen. Alleen in de jaren 
1910 en 1911 waren de ogen nog even op Rotterdam gericht, omdat de SDAP hier veel 
handtekeningen hoopte op te halen bij het volkspetitionnement voor algemeen kiesrecht. Ter 
gelegenheid van de aftrap van de campagne kwam partijleider Troelstra zelfs speciaal naar 
het Algemeen Verkooplokaal aan het Oostplein om zijn achterban tot actie aan te sporen. Een 
groot deel van de handtekeningen zouden namelijk door huisbezoek opgehaald moeten 
worden.  
De campagne verliep hier echter moeizaam  – net als in andere grote steden trouwens. Dat 
kwam ook doordat de confessionele partijen het petitionnement boycotten. Zij verboden hun 
achterban te tekenen. De Vrijzinnig-Democratische Bond en het Algemeen Nederlands 
Werkliedenverbond deden evenmin mee. Zij wilden een eigen handtekeningenactie op touw 
zetten. In augustus 1911, toen er nog een maand te gaan was, bleken er in Rotterdam nog 
maar 18.500 handtekeningen te zijn opgehaald. Partijkrant Het Volk sprak er schande van: 
een de stad die altijd zo goed vertegenwoordigd was geweest op kiesrechtbetogingen, zou 
veel meer handtekeningen moeten kunnen verzamelen. Kennelijk hielp die aansporing, want 
in de laatste weken kwamen er nog zo’n 10.000 Rotterdamse handtekeningen bij. Uiteindelijk 
werden in heel Nederland ruim 317.000 handtekeningen opgehaald. Daarvan was ruim een 
derde afkomstig van vrouwen. In Rotterdam was die verhouding ongeveer hetzelfde. 
 
Vanaf dat moment kreeg de landelijke kiesrechtbeweging de wind steeds meer in de zeilen. 
Dat kwam ook door de zogeheten Rode Dinsdagen, die de SDAP vanaf 1911 ieder jaar 
organiseerde op Prinsjesdag. Op deze grote kiesrechtdemonstraties in Den Haag liepen 
ongeveer 20.000 mensen mee. De bedoeling was dat de Rotterdamse onderwijzeres Suze 
Groeneweg daar een toespraak zou houden. Groeneweg was een van de oprichters van de 
Sociaal-Democratische Vrouwenclub in Rotterdam en had zich in de loop der tijd ontwikkeld 
tot een veelgevraagd spreekster op politieke bijeenkomsten. Op die eerste Rode Dinsdag 
moest ze echter haar mond houden. Het Rotterdamse stadsbestuur, haar werkgever, gaf 
Groeneweg namelijk geen toestemming de menigte toe te spreken. ‘Het zou anders de 
ergernis veler ouders wekken’ en daardoor het vertrouwen in het onderwijs schaden. 
 
Het was niet alleen de SDAP die in deze periode handtekeningenacties en demonstraties 
organiseerde. In 1914 begon de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht eveneens een 
petitionnement voor de ‘grondwettelijke gelijkstelling voor man en vrouw’. Deze actie leverde 
150.000 handtekeningen op, die begin 1915 werden aangeboden aan premier Cort van der 
Linden. De minister-president hield de boot echter af. Daarop besloot de Vereniging voor 
Vrouwenkiesrecht een landelijke betoging te organiseren. Voor Vrouwenkiesrecht was dit een 
nieuw actiemiddel. Tot dan toe had de vereniging zich steeds beperkt tot het verspreiden van 
brochures, het beleggen van openbare vergaderingen en het meelopen in betogingen van 
anderen. Zelf demonstraties op touw zetten, werd lange tijd als ongepast beschouwd.  
 
In 1916 lagen de kaarten anders. In juni van dat jaar hield de vereniging een grote 
demonstratie in Amsterdam, die de steun kreeg van de progressieve partijen. Het succes was 



groot: er deden zeker 18.000 demonstranten aan mee, vrouwen én mannen. Hoe groot de 
Rotterdamse inbreng is geweest, weten we niet. Vast staat alleen dat het bestuur van de 
Rotterdamse afdeling van Vrouwenkiesrecht meeliep in de stoet.  
 
 
In 1917 wierp al dat protesteren eindelijk zijn eerste vruchten af. Bij de grondwetsherziening 
van dat jaar kregen mannen van 25 jaar en ouder stemrecht. Vrouwen konden zich vanaf dat 
moment kandidaat stellen, maar mochten nog niet zelf gaan stemmen. Twee jaar later werd 
ook dat actief vrouwenkiesrecht geregeld, dankzij een initiatiefwet van de vrijzinnig-democraat 
Henri Marchant. Overigens zat er toen al een vrouw in het parlement: bij de verkiezingen van 
1918 had Suze Groeneweg voor de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij een Kamerzetel 
bemachtigd. Het jaar daarop veroverde Groeneweg tevens een zetel in de Staten van Zuid-
Holland. Een paar maanden kwam ze bovendien in de Rotterdamse gemeenteraad, samen 
met haar partijgenote Johanna van Kersen-van Muijlwijk. Beide vrouwen waren nog gekozen 
door mannen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1922 gingen vrouwen voor het eerst 
naar de stembus. 
 
                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
                                                                       
 
 
 
                               


