
OUDER WESTLAND
 
Excuus Truus verleden tijd
 

Martha Vollering in de 's Gravenzandse
raadszaal, bij haar laatste
raadsvergadering.
FOTO: THIERRY SCHUT

Een advertentie voor
propagandavergaderingen.

Westland is relatief laat politiek en
maatschappelijk vrouwvriendelijk
geworden. Inmiddels is de
Westlandse niet meer conservatief,
maar juist progressief, zelfstandig
en ondernemend, vindt
(kunst)historica Martha Vollering.

RIEN VAN DEN ANKER

 Ze moet er bijna weer om lachen
als ze vertelt wat ze tijdens haar
onderzoek naar de vrouw in de
Westlandse politiek allemaal
tegenkwam. Dat burgemeester
Theo Elsen het ontslag van een
huwende ambtenares
onderstreepte met 'de vrouw hoort
in het huishouden.' Dat SDAP-
raadslid Jan Emmens die tegen
was en meende dat een vrouw

dezelfde staatsburgerlijke rechten
had als een man, gewoon werd
uitgelachen. "Ik ben ook wel
geschrokken toen ik dat las. Dat
was in 1932, historisch gezien bijna
gisteren."

'Vrouwelijke pioniers in de
Westlandse politiek' heet het artikel
dat Martha Vollering, Maasdijks
schrijfster en kunsthistorica,
schreef voor het Historisch
Jaarboek 2017 van het
Genootschap Oud-Westland. Ze
heeft het geweten, geregeld klonk
er 'Hoe bestaat het!' in haar
werkkamer.

Want vrouwenemancipatie was
lang een gevoelig punt in het
Westland. Ze beschrijft een
traditionele regio, gekenschetst
door een traditionele rolverdeling.
,,Die voor iedereen
vanzelfsprekend was, ook de
vrouwen waren daarin pragmatisch
en nuchter. Zelfs groepen vrouwen
waren tegen een Emancipatieraad.
En toen die uiteindelijk kwam werd
een wethouder voorzitter, een man
natuurlijk."

Ondanks veel speurwerk was er
over dit onderwerp weinig te
vinden. "Geen boek, geen
onderzoek, ik moest het hebben
van krantenartikelen en
gemeenteraadsnotulen, meer is er
gewoon niet."

De eerste Westlandse politica was
mejuffrouw J. Marcus in 1939. Van
de Christelijk-Historische Unie, een
voorloper van het CDA. Menig
conservatief Naaldwijker zei dat 'zij
ten onrechte de plek van een man
bezet hield'.

In 1946 kwam in 's-Gravenzande
het tweede vrouwelijk raadslid,
mevrouw C. Rothermundt-van
Kooten, in de PvdA-fractie. Pas in
de jaren vijftig kwamen er heel
voorzichtig meer vrouwen in de vijf
Westlandse gemeentebesturen.
Vollering: "Die eerste vrouwen
waren een soort Excuus Truus. Die

bij de benoeming van bijvoorbeeld
raadscommissieleden werden
buitengesloten. Zodat de heren als
Old Boys gewoon konden
doorgaan."

Boodschappen

Het meeste respect heeft Vollering
voor de pioniers die daarna zijn
gekomen. Die ervoor hebben
moeten strijden om voor vol te
worden aangezien. "Die hebben de
vrouw politiek maatschappelijk een
echte positie gegeven." In dat
verband noemt zij de Lierse Annie
van Vree - Van Vree (KVP, ook
later het CDA) en in het bijzonder
Riet van der Klugt - Witteman
(KVP), die de eerste Westlandse
vrouwelijke wethouder en later
burgemeester in Monster werd.
Saillant detail, in die functies bleef
ze gewoon de
gezinsboodschappen doen.

Relatief gezien is Westland laat
politiek en maatschappelijk
vrouwvriendelijk geworden. Begin
jaren zeventig was er al een soort
landelijk beleid, hier komt pas begin
jaren tachtig een gemeentelijk
beleid tot uitdrukking.

"Op zich niet zo gek, want er waren
hier veel kleine bedrijven waarin de
vrouw vanzelfsprekend
meedraaide. Dat vond niet alleen
hij, maar ook zij normaal. Maar die
bedrijfsverbintenis betekende ook
dat vrijwel geen vrouwen
buitenshuis een eigen baan hadden
en zich ook niet op eigen
gelegenheid ontwikkelden."

Rooie Vrouwen

Je zou in zo'n traditionele omgeving
dan een scherpere (tegen)actie
verwachten, maar dat is niet
gebeurd. Alleen de Rooie Vrouwen
waren de voortrekkers in het
Westland, vooral in Naaldwijk en 's
Gravenzande. Dat waren geen
Dolle Mina's met tuinbroeken of zo.
Volgens Vollering is de tweede
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feministische golf kabbelend aan
het Westland voorbij gegaan.

"Vroeger werkte de tuindersvrouw
bijna automatisch bij haar man, nu
mét. Doet ze de marketing of het
personeelsbeleid. Nu er steeds
minder tuinders zijn, kiezen veel
vrouwen voor een eigen carrière of
beginnen een eigen bedrijf."

En ze besluit: ,,De Westlandse
vrouw is allang niet meer
conservatief maar juist progressief,
zelfstandig en ondernemend, zeker
ook in de politiek. Kijk maar naar
het aantal vrouwen in de raad. Dat
is vrijwel gelijk aan het landelijk
gemiddelde.''

© AD dinsdag 26 september 2017 Pagina 4 (2)


