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Vergeten pioniers 

Maarten Brinkman besprcekt: 

Jan de Roes, Met eniae schroom. Pioniers 

van het lokaal beswur, Amsterdam: 

Centrum voor Lokaal Bestuur/Wiardi 

Beckman Stichting, 2ooo 

Klaas ter Laan, zo wordt alge
meen aangenomen, was de eerste 
rode burgemeester in Nederland; 
ook de auteur van dit stukje heeft 
dat wei eens geschreven. En toch 
was niet Ter Laan de eerste, maar 
Dirk van Eck, die in 1 899 - vijf
tien jaar voor de benoeming van 
Ter Laan in Zaandam - als burge
meester van Mijnsheerenland en 
Westmaas werd ge"installeerd. Van 
Ecks biograaf Jaak Slangen heeft 
dat jaren geleden al eens aange
toond en Jan de Roos wijst ons er 
nu in Met enige schroom. Pioniers van 
het lokaal bestuur opnieuw op. 

De r uim twintig biografische 
schetsen die in deze lezenswaar
dige en fraai gei'llustreercle bundel 
zijn bijeengebracht vallen uiteen 
in twee categorieen: de eerste 
'roden' en de eerste vrouwen in 
lokale politieke en bestuurlijke 
posities (raads licl , wethouder, 
burgemeester). De Roos heeft 
heel wat speurwerk verricht. We 
komen min of meer bekencle 
namen tegen als Klaas ter Laan, 
Carry Pothuis- mit, Liede Tila
nus, Rindert van Zincleren Bak
ker, Jan van den Brink en Dirk van 
Eck. Maar wie heeft er ooit ge
hoorcl van Poppe de Rook, het 
eerste socialistische raadslicl 
(Lemsterland, 1889), Willem 
Vrijburg, de eerste socialistische 
wethoucler (Opsterland, 1 891) en 
Hanna Henclriks-Buiteman, het 
eerste en voorlopig enige sOAP
raadslid in het destijcls door-en-

door katholieke Limburg (Gen
nep, 1919). De Rook en Hen
driks-Buiteman zijn niet eens 
opgenomen in het achtdetige Bio
grcifisch Woordenboek van het Socia
lisme en de Arbeidersbeweaing in Ne
derland. En hoeveel Nederlanders 
zouden weten dat Truus Smul
ders-Beticn de eerste vrouwelijke 
burgemeester in ons land was? Het 
aardige van De Roos' boek is dat 
het tal van zulke 'vergeten' pio
niers onder onze aandacht brengt. 

Vee! pioniers kregen te maken 
met forse tegenwerking. De Rook 
moest in z'n eentje opboksen 
tegen de liberale en antirevolutio
naire 'slaapmutsen' in de raad. 
Vrijburg en Van Zinderen Bakker 
had den als wethouder van Opster
land wcliswaar de steun van een 
rode raadsmeerderheid, maar in 
hun plannen werden ze meer dan 
eens gedwarsboomcl door de pro
vinciale- en de rijksoverheid. Het 
eerste rode raadslid in het zuiden, 
de priester Jan van den Brink, die 
in 1907 voor de sOAP in de ge
meenteraad van Breda werd geko
zen, kwam door toedoen van de 
almachtige rooms-katholiek kerk, 
die hem als 'valsche profeet' 
brandmerkte, in een volkomen 
gelsoleerde positie terecht. 

En was Dirk van Eck nude eer
ste rode burgemeester? Ja, maar 
toch is daar wei wat op af te din
gen. De jurist VanEck, gemeente
secretari in Sassenheim, was in 
het begin van de jaren negentig 
een blauwe maandag lid geweest 
van de Sociaal-Democratische 
Bond van Domela Nieuwenhuis, 
maar ip 1 899, toen hij sollici
teerde naar het burgemeester
schap van Mijnsheerenland en 
Westmaas was hij, zo schrijft De 
Roos, partijloos. Pas in 1904 - hij 
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was tocn al twec jaar geen burge
mee ter meer - zou hij zich aan
sluiten bij de SDA P. De minister 
van Binncnlandsc Zaken, de 
progressief-liberaal Goeman Bor
gesius, op de hoogtc van Van Ecks 
socialisti chc gezindhcid, zag gcen 
bczwaren tegcn diens benoeming. 
Hct is echt r zeer de vraag of de 
benocming tot burgemeester van 
twec orthodox -protcstantsc dor
pen in de Hoeksc Waard even 
gladjcs was vcrlopen als Van Eck 
lid was gcwcest van de tocn vijf 
jaar oude, als revolutionair be
schouwde soAP. In icdcr geval 
trok Van Ecks benocming in 1 899 
lang niet zovcel aandacht als die 
van Klaas ter Laan in 1 9 14. De 
s DA P zou in de jarcn twintig en 
dcrtig overigcns nooit mccr dan 
cen handjcvol burgemecstcrspos
ten bezettcn. De opcenvolg nde 
confessioncle ministers van Bin
nenlandse Zakcn hadden vcelal 
overwegendc bezwaren tegen de 
benoeming van een sociaal-dcmo
craat, metals argument - of licver 
gczcgd: smocs - dat de so A P on
betrouwbaar was op het gebied 
van gezagshandhaving. 

Tegen dat 'gewethouder' 
Wei kwamcn er, vooral vanaf 
1919, in steeds mccr gemeenten 
s DA P-wethouders. Onderbelicht 
in Met enige schroom blijft hct feit 
dat hct wethoudcrschap in de 
SDA P destijds nict onomstreden 
was. Partijleider Troclstra mocst 
nict vee! hebben van dat 'gcwct
houdcr'. Het was vo lgens hem 
vrocg genocg de verantwoorde
lijkhcid tc aanvaarden wanneer de 
partij de mccrdcrhcid had. Be
kend is zijn uitbarsting uit 1920 

dat hij sommige wethouders hct 
lief t van hun zctcl zou willen 
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wegtrappen. De zittende wethou
ders - en dan moeten we denken 
aan namcn al Wibaut, De Mi
randa, Albarda, Drees - trokken 
er zich niet al te vee! van aan en 
werktcn rustig door. J uist de jarcn 
twintig zouden de glorictijd van 
hct 'wcthoudcrssocialisme' wor
den. 

In 1 9 1 9 - het vrouwenkies
recht was op dat moment nog nict 
ingevoerd - kwamcn de eerste 
vrouwen in de gemeenteraad; 88 
waren hct er, ofwel minder dan 
cen proccnt van hct totaal. Vijftig 
van hen behoorden tot de SDA P, 
verder waren er vrijzinnig-demo
craten, liberalen, katholieken en 
communisten. De antirevolutio
nairen en in minderc mate de 
christclijk-historischcn warcn 
dcstijds sterk gckant tegcn vrou
wen in de politick. Onder de soci 
aal-dcmocratische raad !eden 
trcffen we bekcnde namen aan als 
Carry Pothuis-Smit, Agnes de 
Vries Bruins en uze Grocneweg 
(tevens eerste vrouwclijke Ka
mcrlid), maar ook 'vergeten' pio
niers als de hier cerder genoemde 
Hanna Hendriks-Buitcman. 

In 19 1 9 werden ook de eerste 
vrouwelijke wcthoudcrs gekozen. 
Het waren er twee: de liberale 
Willy Hofman-Poot in Oostzaan 
en de katholieke Christina Ruij 
pers-Erens in het Zuid-Limburgsc 
Valkenburg. Vooral Hofman-Poot, 
die met 'eenigen schroom' ( daar
aan is de titel van hct bock ont
leend) aan haar taak begon, was 
een succesvol bcstuurdcr. Zij zette 
zich vooral in voor modernisering 
van de nogal achtergeblcven in 
frastructuur in het landelijkc 
Oostzaan. Ruijper-Erens, die in 
De Roos' bock als een kleurrijke 
persoon naar voren komt, krceg, 

in de 'incidentrijke Valkenburgse 
politick' regelmatig met tegen
werking tc maken. De cerste 
vrouwelijke s DA P-wethouder, 
Eiske ten Bos-Harkema, wcrd pas 
in 1923 gekozen, in hct Drentse 
Gassclte. 

De vrouwelijke burgemeester 
Een van de aardigstc hoofdstukken 
van Met enige schroom gaat over de 
kwcstie van de vrouwelijke burge
mcester. In de gewijzigdc Grond
wet van 191 7 wcrd de eis dat ai
leen mannen publieke functies 
konden vcrvullen weliswaar ge
schrapt, maar de herhaalde pogin
gen van liberale en sociaal 
dcmocrati che zijde om de discri
minerende bcpalingen ook uit de 
Gemecntewet te schrappen lie pen 
steeds stuk op verzet van de con
fessionelen. Voora!' de A R P was 
mordicus tegen. Vrouwen hoor
den thuis in het gezin en nict in het 
openbaar bestuur. Ook zou een 
vrouw geen Ieiding kunnen geven 
aan politic en brandweer. En, 
mecnde de minister van Binnen
landse Zaken Ruijs de Bceren
brouck, een vrouw kon toch niet 
gaan polsstokspringen, zich in wa
tcrlcidingen Iaten zakken of door 
houtwallen kruipcn wanneer zij 
als burgemccster wcgen en water
! open moest schouwen? Maar hij 
wist de mcerdcrheid van de 
Kamer niet te overuigen en in 
1 9 3 1 kwam de wcg vr ij voor de 
benoeming van vrouwelijke bur
gemeesters. Het zou nog vijftien 
jaar durcn voordat Nederland zijn 
cerste vrouwelijke burgemcester 
had: Truus Smulders-Belien 
(KvP). Evenmin als bij het vrou
welijke wethouderschap hadden 
de sociaal-democraten bij het 
vrouwelijke burgemeesterschap 



dus de primeur. Truus Smulders 
volgde in het Noord-Brabantse 
Oost-, West- en Middelb crs haar 
man op, die door de Duitscrs om 
hct Ieven was gebracht. Zij wist 
zich zeer gcliefd te makcn onder 
de Becrzenaren en bij haar kope
ren jubileum gaven de inwoners 
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'Ons Mcvrouw' ecn Oaf - Neer
lands trots in die dagcn - ten ge
schcnke; een gebeurtenis die 
wordt gc'illustreerd met de leuk-
te foto in De Roos' bock. Pas in 

1 964, 3 3 jaar na de herziening van 
de Gemcentewet in 19 3 1, kreeg 
Truus Smulders twee vrouwclijke 

collega's: Miekc van der Wall
Duyvendak (PvdA, Geldermal
sen) en Tine 's Jacob-des Bouvrie 
(vvD, Lcersum). 

MAARTEN BRINKMAN 

historiws 

Op maandag 12 november, 16.00- 18.00 uur organiseert de Wiardi Beckman 
te Den Haag een symposium onder de titel 

N aden en behoeften in de gezondheidszorg 

De bijeenkomst vindt plaats ter gelegcnhcid van het afscheid van A.J.Dunning als voorzitter van het 
curatorium van de WBS. Het programma luidt als volgt: 

16.00 uur 

16.05 uur 

16.40 uur 

17.15 uur 

17.45uur 

18.00 uur 

Opening 

Kiezen in de gezonclheidszorg. Een hervormingsprogramma 
inleiding door Hans Simons (directeur NIZW) 
discussie 

De opmars van het 'medisch model' 
inleiding door Margo Trappenburg (politicoloog; Universiteit van Utrecht) 
discussie 

Marktwerking, keuzevrijheid en een sobere gezonclheidszorg 
inleiding door Paul Schnabel (directeur ociaal en Cultureel P!anbureau) 
cliscussie 

Af luiting door Ad Dunning 

borrel 

U wordt van harte uitgenodigd om aan het symposium deel te nemen. Tot uiterlijk 5 november kunt 
u zich aanmelden door een email te sturcn naar wb @pvda.nl of een bericht van aanwezigheid te sturen 
naarWBS, postbus 1310, 1000 BH Amsterdam. U kuntook en fax sturen naar (020) 5512 250. 
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