
100 jaar 
vrouwenkiesrecht 

in Roermond





Voorwoord
100 jaar vrouwenkiesrecht 1919-2019 

Dit jaar is het precies 100 jaar geleden 
dat iedereen, zowel vrouwen als 
mannen mochten gaan stemmen.  
Maar hoe ging dat precies? 

In 1917 werd in Nederland het passief 
kiesrecht, dat is het recht om gekozen te 
worden, voor zowel vrouwen als mannen 
ingevoerd. Mannen kregen toen gelijk 
actief kiesrecht, dat is het recht om te 
kiezen. Twee jaar later, in 1919, kregen 
vrouwen dit actief kiesrecht ook. Het is 
nu 100 jaar later. Een mooi moment om 
hier bewust bij stil te staan. 

Welke vrouwen maakten in Roermond 
de stap naar de politiek? Wat waren hun 
drijfveren en waar liepen ze tegenaan? 
In Roermond werd Mathilde Haan als 
eerste vrouwelijke raadslid gekozen. Zij 
werd direct in 1919 één van de eerste 
vrouwelijke raadsleden van Nederland! 
Toch zijn vrouwen in de politiek tot 
op de dag van vandaag nog ruim in de 
minderheid.

Met dit boekje ‘100 jaar vrouwenkiesrecht 
in Roermond’, besteden we aandacht 
aan de vrouwen in de Roermondse 
politiek. Het is een eerbetoon aan de 
vrouwen die ons voorgingen, die mee 
hebben gebouwd aan onze stad en aan 
de vrouwen die nu actief zijn in de raad 
en in het college van burgemeester en 
wethouders. Zij zijn een rolmodel voor 
elkaar én voor een nieuwe generatie 
vrouwen. In het huidige college van 
burgemeester en wethouders zitten 
drie vrouwen en dat is geweldig! Helaas 
zijn vrouwen in de gemeenteraad nog 
ondervertegenwoordigd. Gezien de 
bevolkingssamenstelling zou het aantal 
mannen en vrouwen ook daar gelijk 

moeten zijn. We zijn 100 jaar verder 
maar zover zijn we helaas nog niet. 

Laat u meenemen in 100 jaar vrouwen 
in de Roermondse politiek en laat u 
inspireren door hun verhalen.

Ik wens u veel leesplezier!

Marianne Smitsmans-Burhenne 
WETHOUDER VOOR EMANCIPATIE, 

SOCIAAL DOMEIN, COMMUNICATIE 

EN BURGERPARTICIPATIE  

Mei 2019
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“Deze vrouwen 
hebben aan onze stad 

meegebouwd!”



Mathilde Haan (1886-1974)
raadslid in Roermond (1919-1923)

Het allereerste vrouwelijke raadslid 
in Roermond was Mathilde Haan. 
Ze was 33 jaar oud toen ze in 1919 
in de Roermondse gemeenteraad 
gekozen werd voor de Katholieke 
Kiesvereniging. Tot aan haar huwelijk 
in 1923 is zij raadslid gebleven. Ze heeft 
in totaal vier jaar in de gemeenteraad 
gezeten.
 
In die vier jaar heeft zij zich ingezet 
voor veel verschillende onderwerpen: 
mogelijkheden voor meisjes om 
te sporten, een huishoudschool, 
vrouwelijke woninginspecteurs 
(die moesten toezien op opvoeding, 
hygiëne en gezond eten), vrouwelijke 
politieassistenten voor gearresteerde 
vrouwen en kinderen, een 
kraamafdeling in het ziekenhuis en een 
bewaarschool voor kleuters. Zij kwam op 
voor de rechten van vrouwen. In die tijd 
was dat nog zeer ongebruikelijk. Zonder 
dat zij zich daar zelf van bewust was, is 
Mathilde Haan voor veel mensen van 
grote betekenis geweest. 

Opleidingsschool Huishoudonderwijs
Het was al meteen in november 
1919 dat Mathilde Haan een voorstel 
in de gemeenteraad deed: “Als 
vertegenwoordigster van het vrouwelijk 
gedeelte der bevolking dezer plaats, 
wilde ik gaarne uwe aandacht vragen 
voor een onderwerp dat voor ons van 
groot belang is.” Ze doelde hier op 
de oprichting van de Huishoud- en 
Industrieschool die de zusters van 
het Kloosterwand wilde oprichten. 
Ze vroeg de gemeente om 30% van de 
kosten te betalen. Haar voorstel werd 
aangenomen. 

Na haar aftreden duurt het tot na 
de Tweede Wereldoorlog voordat er 
weer een vrouw in de Roermondse 
gemeenteraad gekozen wordt. 
Mathilde Haan was, omdat ze het eerste 
vrouwelijke raadslid was, een rolmodel 
voor vele andere vrouwen. Ze liet 
zien dat je ook als vrouw politiek van 
betekenis kan zijn en iets kan bereiken. 
Dat je naast je rol als echtgenoot, 
moeder en in haar geval als apotheker, 
een verschil kunt maken.  
  
Bron: gemeentearchief Roermond
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Mathilde Haan

“Mathilde Haan kwam op voor 
de rechten van vrouwen!”
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Kiesrecht in Nederland

 1848 - Na een ingrijpende 
 grondwetswijziging werd Nederland 
 een parlementaire democratie. Alleen 
 mannen die een minimum bedrag 
 aan belasting betaalden hadden  
 kiesrecht.

 1894 - Vereeniging voor 
 Vrouwenkiesrecht (VVK) opgericht.

 1910 - Grote VVK-campagne in 
 Maastricht, Valkenburg, Gulpen, 
 Meerssen, Roermond en Venlo.

 1917 - Algemeen mannenkiesrecht 
 ingevoerd.

 1917 - Passief vrouwenkiesrecht 
 ingevoerd: vrouwen kunnen gekozen 
 worden, maar mogen zelf niet 
 stemmen.

 1918 - Eerste vrouwelijke 
 volksvertegenwoordiger gekozen: 
 Suze Groeneweg, Tweede Kamerlid 
 SDAP.

 1919 - Wetsvoorstel van het 
 liberale Tweede Kamerlid Hendrik 
 Pieter Marchant. Wijziging van de 
 Kieswet voor actief vrouwenkiesrecht 
 aangenomen in de Tweede Kamer. 
 Het woord ‘mannelijk’ wordt uit 
 de Kieswet geschrapt.

 1919 - Wetsvoorstel van het 
 liberale Tweede Kamerlid Hendrik 
 Pieter Marchant tot wijziging van 
 de Kieswet voor actief 
 vrouwenkiesrecht aangenomen in 
 de Eerste Kamer.

 1919 - Vrouwen mogen ook 
 stemmen! In Nederland worden 88 
 vrouwelijke gemeenteraadsleden 
 gekozen. Mathilde Haan was het 
 eerste vrouwelijke raadslid in 
 Roermond.

 1922 - Vrouwen mogen voor het 
 eerst landelijk kiezen. In de 
 Tweede Kamer worden zeven 
 vrouwen gekozen.

 Tot op de dag van vandaag heeft 
 Nederland een parlementaire 
 democratie waarin mannen en 
 vrouwen dezelfde rechten hebben.

Hendrik Pieter Marchant (1869-1956) 
diende het wetsvoorstel in voor het actief 
vrouwenkiesrecht.



Sophia Droesen
Raadslid in Roermond (1976-1978)

“Mijn raadslidmaatschap heeft mij 
enorm veel gebracht.” 

Als oudste van negen kinderen groeide 
Sophia Droesen op in Roermond. 
Haar vader, dr. ir. W.J. Droesen, zat als 
landbouwspecialist ruim 40 jaar in de 
Tweede Kamer voor de KVP. De politiek 
is haar dus niet onbekend. “Mijn vader 
moest vaak naar Den Haag. Daarom 
woonden wij op het Stationsplein zo 
dicht mogelijk bij het station”, vertelt 
Sophia Droesen. “Na mijn eindexamen 
van de HBS in 1947 hielp ik mijn 
moeder thuis met het gezin, zo ging 
dat in die tijd. Van mijn ouders mocht 
ik gaan studeren. Daar ben ik ze 
enorm dankbaar voor. In 1951 ging ik 
naar Amsterdam naar de School voor 
Maatschappelijk Werk. Die periode heb 
ik als enorm verrijkend ervaren. Toch 
heb ik deze opleiding niet afgemaakt. 
Toen mijn man mij destijds ten huwelijk 
vroeg, stopte ik en ging ik terug naar 
Roermond.”

Als je in de jaren 50 trouwde, 
werkte je niet 
“Ik trouwde en kreeg vier dochters. 
Ondanks mijn opleiding werkte ik 
niet. Dat was toen heel gewoon. Ik 
sloot me aan bij de Ecclesiagroep hier 
in Roermond. In deze groep viel ik 
blijkbaar op omdat ik goed redeneerde 
en toen werd ik benaderd om bij  
RAAD 70 te komen.” 

RAAD 70: óók vrouwen zijn nodig in de 
politiek!
“RAAD 70 was een stadspolitieke partij 
die zoals zij zelf formuleerde: ‘niet 
gehinderd werd door landspolitieke 
overwegingen’. RAAD 70 werd opgericht 

door Tine Druncks-Weijling, nadat een 
poging om met een lijst met alleen maar 
vrouwen de verkiezingen in te gaan 
mislukte. RAAD 70 had de overtuiging 
dat er naast mannen ook vrouwen nodig 
zijn in de politiek. Bij de verkiezingen 
van 1970 stonden er veel vrouwen op 
haar lijst. Daar was ik er één van. Tine 
Druncks werd het enige raadslid voor 
RAAD 70. Ik hielp haar waar ik kon. 
Typte met één vinger verslagen.”

We hebben echt wat bereikt
“Binnen de partij had ik een taak in 
de commissie maatschappelijk werk. 
Een van de dingen waar we ons toen 
voor inzetten, was het realiseren van 
een uitgang aan de andere kant van het 
station. Zodat het station veel meer een 
verbinding zou zijn tussen beide kanten 
van de stad. Dat is toen, en tot op de dag 
van vandaag, niet gelukt. We wilden ook 
aantonen dat spoor 2 voor moeders met 
kinderwagens niet goed bereikbaar was. 
Ik ging met een kinderwagen naar het 
station om mensen te laten zien dat het 
niet te doen was met die trappen. Er is 
toen wel een lift gekomen!”

Als raadslid kreeg ik voor het eerst 
eigen geld
“Toen ik zelf raadslid werd in 1976, was 
ik opeens iemand. Zo voelde ik dat. 
Mensen keken toch anders tegen je aan. 
Ik kreeg ook voor het eerst mijn eigen 
geld. Dat was een geweldige ervaring. 
Toen ik net raadslid was, zei ik tegen 
Tine Druncks: als ik spreektijd heb, mag 
u me niet in de rede vallen want dan 
ga ik huilen. Eigenlijk was ik toen best 
onzeker, denk ik nu achteraf. In totaal 
ben ik twee jaar raadslid geweest. Bij 
de verkiezingen van 1978 stond ik op de 
derde plaats en kreeg de partij slechts 
twee zetels.”
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Nadat ik raadslid was, werd ik actief op 
heel veel terreinen
“Het raadslidmaatschap heeft mij 
persoonlijk heel veel gebracht. Ik 
bleef actief lid tot het einde van de 
partij in het jaar 2000. Daarnaast werd 
ik vrijwilliger bij ‘Vrouwen bellen 
vrouwen’, was ik lid van de werkgroep 
emancipatiebeleid die samen met de 
gemeente de eerste emancipatienota 
in 1982 schreef, gaf ik cursussen bij 
VIDO (vrouwen in de overgangsjaren), 

ben ik zes jaar voorzitter geweest van 
de Roermondse Vrouwenraad, heb ik 
cursussen rouwverwerking gegeven in 
het Paradies en ben ik nu nog steeds 
actief lid van de activiteitencommissie 
van de cliëntenraad van Proteion RCG 
(het Godshuis). Ik realiseer me nu pas 
waar mijn raadslidmaatschap allemaal 
toe heeft geleid en wat het me heeft 
gebracht. Daar ben ik best wel trots op”, 
besluit Sophia Droesen.  
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“In 2004 heb ik, op voordracht van Yvonne de Vries, 
een lintje gekregen. Nooit verwacht dat ik Ridder 
in de Orde van Oranje Nassau zou worden.”

Sophia Droesen



Tiny Verboeket-Dings 
Raadslid en wethouder in Herten  
(1974-1990) en raadslid in Roermond 
(1990-1998)

“Het is bij mij zo gelopen. Ik had nooit 
gedacht dat ik 24 jaar de politiek in zou 
gaan.”

In 1964 trouwde Tiny Verboeket-Dings 
en op 22-jarige leeftijd verhuisde zij van 
Horn naar Ool (Herten). Samen met haar 
man runde zij jarenlang de boerderij 
aan de Broekstraat in Ool en kregen 
zij samen vier zonen. Tiny Verboeket-
Dings: “De eerste keer dat ik zelf mocht 
stemmen is hier in Herten geweest. 

Voor mij was het heel normaal dat ik 
ging stemmen en ben ook áltijd gaan 
stemmen als er verkiezingen waren. Het 
gaf je een gevoel dat je er toe deed, dat je 
mee mocht doen.”

Zou de politiek iets voor mij zijn?
“Mijn man sprak veel over politiek 
en ik kon nooit meepraten. Dat zat 
me toch niet lekker. Via Zij-actief, dat 
heette toen nog de Vrouwenbeweging, 
ben ik uit pure interesse een politieke 
scholingscursus gaan volgen. Dat 
bleek achteraf het begin van 24 jaar 
lokale politiek. Ik bezocht wel eens 
raadsvergaderingen hier in Herten en 
viel daar op als vrouw. Een nieuwe lokale 
partij, Lijst Niesten, benaderde mij of 
ik me verkiesbaar wilde stellen. Mijn 
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Tiny Verboeket-Dings

“Ik wilde als vrouw voor 
de vrouwen opkomen.”



Marijke van der Spek-PRINS
raadslid in Roermond (1978-1982)

“Toen ze mij vroegen om lijsttrekker 
van de PPR/PSP te worden, moest ik 
wel even nadenken.”

“In 1975 verhuisden mijn man en ik 
naar Roermond. Daarvoor woonden 
we in Leusden waar ik al lid was van de 
PPR. In Roermond was ik betrokken bij 
de oprichting van de Vrouwentelefoon 
(Vrouwen bellen vrouwen), het 
Vrouwencafé en later werd ik voorzitter 
van het JAC (Jongeren Advies Centrum). 
De PPR in Roermond was in die tijd een 
slapende partij. Toen de PPR samenging 
met de PSP werd ik gevraagd om 
lijsttrekker te worden. Daar moest ik wel 
even over nadenken. Het was een kleine 
partij. We vonden dat er een tegengeluid 
moest komen in de gezapige politiek van 
Roermond en daar stond ik helemaal 
achter. Bij de verkiezingen van 1978 
kregen we één zetel en zo kwam ik in de 
gemeenteraad van Roermond.”

Bij de volgende verkiezingen haalden 
we twee keer zoveel stemmen!
“In de periode dat ik in de gemeenteraad 
zat, heb ik mij vooral ingezet voor het 
milieu en sociaal-maatschappelijke 
onderwerpen. Ik weet nog goed dat 
in het Roermondse Veld woningen 
geïsoleerd werden met een materiaal 
waar veel bewoners allergisch voor 
bleken te zijn. Ik heb toen aangedrongen 
op een onderzoek. Dat is er ook 
gekomen en de isolatie van die woningen 
is aangepast. Omdat we in mijn tijd 
maar één zetel hadden, moest ik alle 
stukken lezen. Dat was erg veel. Zonder 
onze steunfractie die veel onderwerpen 
voorbereidde, had ik het nooit kunnen 
doen. Ook de steun van mijn man 
was onmisbaar. Ik dicteerde mijn 
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man stimuleerde mij enorm en ik heb 
toen na enige aarzeling ja gezegd. 
Als nummer 3 op de lijst kwam ik 
na de verkiezingen van 1974 in de 
gemeenteraad van Herten. Volgens 
mij was ik toen de tweede vrouw. 
Een van de eerste dingen waar ik me 
voor heb ingezet is het verkrijgen van 
subsidie voor de Vrouwenbeweging 
hier in Herten. Dat is ook gelukt!”

Ze hebben mij vaak de stabiliserende 
factor genoemd
“Ik wilde als vrouw voor de vrouwen 
opkomen. Dat is ook de reden dat 
ik uiteindelijk 24 jaar in de politiek 
ben gebleven. Lange tijd was ik de 
enige vrouw in de fractie. Als ik zou 
stoppen zou er geen vrouw meer zijn. 
Van 1982 tot de herindeling in 1990 
ben ik in Herten wethouder geweest. 
Ik was destijds de eerste vrouwelijke 
wethouder. Ja, ik zat altijd tussen de 
mannen maar ik heb altijd het gevoel 
gehad dat ik serieus werd genomen 
en vond ook altijd medestanders 
voor onderwerpen waar ik steun 
voor zocht. Behalve die ene keer dat 
ik heb gepleit voor meer openbare 
toiletten… dat kwam niet door de 
raadsvergadering heen en werd 
afgeschoten. Tijdens de debatten 
kon het er soms fel aan toegaan. Ik 
werd vaak als de stabiliserende factor 
gezien.”

Als vrouw in de politiek heb ik altijd 
respect ervaren
“Tot mijn grote verrassing kreeg 
ik voor mijn 20-jarig jubileum een 
koninklijke onderscheiding: Ridder 
in de Orde van Oranje Nassau. 
Dat was een enorme erkenning! 
Maar erkenning en respect heb ik 
eigenlijk altijd ervaren. Het was een 
mannenwereld waar ik als vrouw wél 
gezien werd en mijn bijdrage heb 
kunnen leveren.”  
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toespraken, die hij dan voor mij uittypte. 
Ik ben vier jaar raadslid geweest. Voor 
mij hield het na die periode op omdat 
wij naar Utrecht verhuisden. Bij de 
verkiezingen van 1982 haalden we op 
zeven stemmen na geen twee zetels en 
dat was heel jammer. Ondertussen was 
ik er wel trots op dat we toch bijna twee 
keer zoveel stemmen haalden.”

Bidden voor de raadsvergadering
“Wat ik ook nooit zal vergeten, was dat 
er altijd gebeden werd voor aanvang 
van de raadsvergadering. Samen met 
Marian Werschkull van de PvdA, die 
tegelijkertijd met mij in de raad kwam, 
sprak ik af om daar niet meer aan mee te 
doen. Dat heeft drie raadsvergaderingen 
tot veel tumult geleid. Uiteindelijk werd 
het geaccepteerd.”

Wij lieten een tegengeluid horen
“Mijn partij was het vaak oneens met 
de besluiten. In de regionale krant 
werd dan ook vaak geschreven dat ‘het 

mevrouw Van der Spek in het verkeerde 
keelgat is geschoten’. Altijd met die 
uitdrukking. Keer op keer. Het weerhield 
mij er niet van om bij onze standpunten 
te blijven. Begin jaren 80 werden de 
interruptiemicrofoons geïntroduceerd. 
Dat vond ik geweldig! Toen konden we 
direct reageren en werden de debatten 
levendiger.” 

Hoe meer vrouwen hoe beter
“Wat mij betreft mogen er nog veel 
meer vrouwen in de politiek gaan. 
Vrouwen zijn vaak reëler en brengen 
een andere sfeer. Het gaat natuurlijk 
om een juiste balans tussen mannen 
én vrouwen. Ik kijk uit naar de eerste 
vrouwelijke minister-president. Daar is 
het inmiddels wel tijd voor!”  

Marijke van der Spek-Prins

“Wat mij betreft mogen er nog veel meer 
vrouwen in de politiek gaan.”



Els Thissen-Heynen
Raadslid en wethouder in Swalmen 
(1991-2007) en raadslid in Roermond 
(2007-2014)

“Mijn drijfveer om de politiek in te 
gaan, had meer met inhoud te maken 
dan met vrouw zijn.”

“Ik kom uit een gezin met drie broers. 
Misschien ligt het daar wel aan dat 
het voor mij niet zo’n verschil maakte 
dat ik als vrouw in de politiek meestal 
met mannen te maken had”, vertelt 
Els Thissen-Heynen. “Het vrouw zijn 
was voor mij ook geen drijfveer. Ik 
vind dat het om de inhoud gaat en 
dat je daar ook op beoordeeld moet 
worden. Begin jaren 80 speelde er veel 

in Swalmen: de beoogde komst van de 
A73, de ontgrinding en de grootschalige 
ruilverkaveling. Dat waren onderwerpen 
die mij aan het hart gingen. Als je 
iets wilt veranderen, moet je op de 
plek zien te komen waar je er ook 
echt iets aan kan doen. In 1982 werd 
Progressief Swalmen opgericht en werd 
ik bestuurslid. In 1991 werd ik raadslid 
en later ook tijdelijk wethouder voor de 
PvdA in Swalmen tot de herindeling in 
2007. Na de herindeling ben ik nog tot 
2014 raadslid in Roermond geweest.
 
Als vrouw denk je wel dat je het heel 
goed moet doen
“Wat ik wel gemerkt heb, is dat mannen 
veel sneller iets zeggen. Vrouwen denken 
langer na. Als vrouw willen we dat wat 
we doen heel graag goed doen. Dat heb 
ik ook gemerkt toen we de overstap 

11

Els Thissen-Heynen

“Wat ik wel gemerkt heb, is dat 
mannen veel sneller iets zeggen. 
Vrouwen denken langer na.”
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Rianne Donders-De Leest
burgemeester Roermond (2015-heden)

“Het is mijn ambitie om het zo goed 
mogelijk te doen.”

“Tot mijn eigen verbazing werd ik op 
mijn 29e raadslid in Etten-Leur. Net als 
veel vrouwen heb ik heel lang gedacht 
dat politiek niets voor mij was. Ik was lid 
van het CDA maar niet met de bedoeling 
om politiek actief te worden. Dat is 
eigenlijk bij toeval gebeurd. Ik zat in een 
actiecomité van de basisschool, kwam zo 
wat meer in beeld en ik werd vervolgens 
gevraagd om op de lijst te gaan staan 
voor het CDA.” 

Een bijdrage leveren aan de 
samenleving is mijn drijfveer
“Ik heb drie keer nee gezegd tegen een 
plek op de kandidatenlijst. Je zoekt 

toch naar raakvlakken met je leven van 
dat moment. Die vond ik niet gelijk. 
Je stapt een compleet andere wereld 
in met een andere taal. De dynamiek 
van een gemeenteraad was mij toen 
nog niet bekend. Pas nadat ik voor de 
vierde keer gevraagd werd, zei ik ja. 
Ik dacht: kennelijk sta ik voor iets en 
vertegenwoordig ik mijn generatie. Ik 
voelde dat ik iets kon bijdragen. Raadslid 
worden is een groeimodel. Ik zie het als 
een proces waarin je heel veel kunt leren 
en waar je ook niet meteen álles hoeft te 
weten. Voor mij is het ook een zoektocht 
geweest. Tot je door hebt wat de kracht 
van politiek is om dingen te veranderen 
en te verbeteren. Inmiddels ben ik 
met veel plezier en toewijding ruim 4 
jaar burgemeester in Roermond, was 
ik 10 jaar burgemeester van Geldrop-
Mierlo en ruim 4 jaar wethouder en 
locoburgemeester in Etten-Leur.”

maakten van Swalmen naar Roermond. 
In de gemeenteraad in Roermond werd 
naar mijn idee heel veel gepraat. Daar 
moest ik wel aan wennen. Het werk als 
raadslid en tussendoor nog twee jaar 
als wethouder heeft mij veel gebracht. 
Vooral een brede kijk op een groot 
aantal dingen. Je weet wat er speelt en je 
realiseert je enorm dat niets ‘zomaar’ is.” 

Ik was graag nog langer wethouder 
gebleven
“De tijd dat ik wethouder was, heb 
ik erg leuk gevonden. Het was druk 
maar ik kreeg er veel voor terug. Je 
hebt een andere positie en een andere 
verantwoordelijkheid naar de kiezers en 
de fractie. Tegelijkertijd ben je meer een 
publiek figuur.”

Met drie vrouwen stonden we aan
de basis van de huidige coalitie
“Als ik terugkijk, heb ik het bijzonder 
gevonden dat ik formateur was in 2012, 
samen met Angely Waajen en Marianne 
Smitsmans. Toen is er een hele brede 
coalitie ontstaan van zeven partijen. 
Heel bijzonder dat wij dat als drie 
vrouwen samen deden en ook de basis 
hebben gelegd voor de huidige coalitie.”

Mannen mogen meer 
verantwoordelijkheid nemen
“Ik vind dat ook mannen meer zorgtaken 
op zich mogen nemen. Dat in een gezin 
zowel de man als de vrouw vier dagen 
werkt, zou normaal moeten zijn. Je ziet 
dat al steeds meer maar het is jammer 
dat daar minder vooruitgang in zit dan ik 
zou willen.”  
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In Limburg hebben we de meeste 
vrouwelijke burgemeesters!
“Ik hield me er niet mee bezig dat ik als 
vrouw wellicht een andere rol had. Dat 
kwam pas later toen ik eenmaal in de 
politiek zat. Begin jaren 80 realiseerde 
ik me dat de positie van de vrouw in 
de politiek niet vanzelfsprekend was. 
Destijds zat ik in de gemeenteraad 
van Etten-Leur als één van de jongste 
raadsleden en er waren niet veel 
vrouwen. Ik heb gemerkt dat er toen wel 
een beweging op gang kwam waarbij 
meer jonge vrouwen en jonge mannen 
geïnteresseerd raakten in politiek. De 
politiek moet een afspiegeling zijn 
van de samenleving waar iedereen 
zich in kan herkennen. Dat we hier 
nu in Roermond een college hebben 
met 3 vrouwen vinden we nu nog een 
unicum. En dat is het ook. In Limburg 
zijn we goed op weg. We hebben in 
onze provincie de meeste vrouwelijke 
burgemeesters van heel Nederland!” 

Goede verdeling van mannen en 
vrouwen
“Het is belangrijk dat we in de 
gemeenteraad een evenwichtige 
verdeling van mannen en vrouwen 
hebben. Dat leidt in mijn ogen tot betere 
besluiten. Maar ook leeftijd is belangrijk. 
We hebben zowel jonge mensen met 
nieuwe ideeën als oudere mensen met 
meer levenservaring nodig. Iedere 
generatie brengt specifieke kennis mee.” 

Het recht om te stemmen is een plicht 
in een democratisch land
“In 2019 en 2020 vieren we 75 jaar 
bevrijding. Voor ons is vrede zo 
vanzelfsprekend. Daar moeten we 
allemaal ons best voor blijven doen. 
Stemmen en nadenken over wat je 
belangrijk vindt, hoort daarbij. Ik vind 
het heel jammer als mensen geen 
gebruik maken van hun stemrecht. Ik 
vind dat we het verplicht zijn aan onze 
democratie om dat wél te doen!”  

Rianne Donders-de Leest

“Het recht om te stemmen 
zie ik als een plicht in ons 
democratische land.”
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Marianne  
Smitsmans-Burhenne
raadslid (2002-2013) en wethouder 
(2013-heden) in Roermond

“Mannen en vrouwen zijn 
complementair aan elkaar.”

“Sinds 1919 kunnen vrouwen ook op 
vrouwen stemmen. Dat gebeurde in 
toenemende mate. Maar die oproep 
doe ik vandaag nog steeds. Versterk 
de positie van de vrouw. Ik vind het 
belangrijk dat er een goed evenwicht 
is tussen mannen en vrouwen. De 
politiek moet een afspiegeling zijn 
van de samenleving en de helft van 
de samenleving is vrouw! Mannen 
en vrouwen vullen elkaar aan. Neem 

bijvoorbeeld de inrichting van een wijk. 
Mannen hebben meer aandacht voor 
de routes van de wegen en voldoende 
parkeerplaatsen terwijl vrouwen eerder 
kijken of er genoeg groen is in de wijk en 
er speelplaatsen voor kinderen zijn. In 
mijn ogen komen mannen en vrouwen 
samen tot de mooiste oplossingen. In 
mijn dagelijks werk, werk ik heel graag 
samen met zowel mannen als vrouwen.”

Als vrouw vraag ik aandacht voor 
vrouwen die het nodig hebben
“In 2002 ben ik gemeenteraadslid 
geworden en sinds 2013 ben ik 
wethouder. Ik vind het heel belangrijk 
om van betekenis te zijn. Mijn 
drijfveer is altijd geweest om op te 
komen voor de mensen in de stad en 
bij voorkeur voor mensen voor wie 
het niet vanzelfsprekend is dat ze dat 

Marianne Smitsmans-Burhenne

“Daar waar ik kan, 
lever ik mijn bijdrage om 
vrouwen te motiveren de 

politiek in te gaan.”
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Angely Waajen-Crins 
Raadslid (2010-2014) en wethouder 
(2014-heden) in Roermond

“Ik ben ervan overtuigd dat de 
volgende generatie dezelfde kansen en 
waardering voor mannen en vrouwen 
zal ervaren.”

“Na mijn studie Bestuur en Beleid 
kreeg ik mijn eerste baan als 
beleidsmedewerker bij de LLTB, de 
Limburgse Land- en Tuinbouwbond. 
Het was mijn taak om meer vrouwen te 
werven voor besturen binnen de LLTB. 
Die job was mij op het lijf geschreven! 
Met een moeder die op haar 40e nog 
aan een hbo-opleiding begon, heb ik 
thuis wel begrepen wat emancipatie 
inhoudt. Zij heeft mij bovendien enorm 
geïnspireerd en vroeg zelfstandig 
gemaakt.”

Dat ik wilde besturen, wist ik wel
Tijdens mijn baan bij de LLTB kreeg 

ik vaker te horen dat ik een duidelijke 
mening had. Totdat een van de 
gedeputeerden tegen mij zei: “Je pleit 
voor meer vrouwen, maar waar blijf 
je zelf?” Dát heeft mij aan het denken 
gezet. Uiteindelijk werd ik in 2002 
gevraagd om voor het CDA op de lijst 
voor de gemeenteraad te komen en heb 
ik de stap naar de politiek gemaakt. 
Ik moet toegeven dat ik wel wist dat ik 
wilde besturen maar had het blijkbaar 
tóch nodig dat iemand dat beroep op 
mij deed. Ik denk dat veel vrouwen dat 
hebben.”

Er hoeft geen verschil tussen mannen 
en vrouwen te zijn
“In 2010 werd ik raadslid in Roermond 
en sinds 2014 ben ik wethouder. Ik voel 
me herkend en erkend door de andere 
vrouwen in het college. Toch zijn in 
de politiek vrouwen nog steeds in de 
minderheid. Wat mij betreft hoeft er 
geen verschil tussen mannen en vrouwen 
te zijn. Ik heb zelf ook vaak een zakelijke 
kijk op dingen en ben recht door zee.”

zelf kunnen. De positie van de vrouw 
verdient aandacht. Nog steeds zijn 
er veel vrouwen die niet economisch 
zelfstandig zijn. Ik zie het als mijn taak 
om daar aandacht voor te vragen.”

Alles is politiek
“Daar waar ik kan, lever ik mijn bijdrage 
om vrouwen te motiveren om ook de 
politiek in te gaan. Politiek is alles. 
Loop maar naar buiten en realiseer je 
dat alles met politiek te maken heeft. 
Kijk naar verkeersborden, het groen, 
schoolpleinen en ga zo maar door. Als 
je daar als vrouw ook een mening over 
hebt en iets in wil betekenen dan is een 
plek in de gemeenteraad de beste plek 
om te zitten. Ik zou iedereen willen 

zeggen, zorg dat je er komt. Laat je 
mening horen.”

Als vrouw wil ik van betekenis zijn
“Als ze me vragen om minister-president 
te worden, dan doe ik het! Omdat we 
dan kunnen uitdragen dat we als vrouw 
van betekenis zijn. Dat bijvoorbeeld 
mijn eigen kleinkinderen opgroeien 
met het besef dat een vrouw een 
dergelijke functie kan hebben. Als ik 
kinderen ontmoet en vertel over mijn 
baan als wethouder dan zeg ik ze vaak, 
“misschien worden jullie later wel 
wethouder of minister.” De twinkeling in 
hun ogen is zo mooi. En het kan. Je mag 
dromen wat je wilt! ”  
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De rolverdeling gaat echt veranderen
“Je merkt dat mannen steeds vaker, net 
als vrouwen, meerdere rollen nemen. 
Dat hoor ik ook terug van mijn eigen 
kinderen die nu 23 en 22 zijn. Ik geloof 
echt dat het verschil tussen mannen 
en vrouwen er uiteindelijk niet meer 
zal zijn. Dat heeft tijd nodig. Nog één 
à twee generaties denk ik. We zijn er 

nog niet. Een paar jaar geleden ging ik 
als locoburgemeester samen met onze 
kabinetschef naar een herdenking in 
Wuppertal. De burgemeester aldaar ging 
er direct vanuit dat de kabinetschef wel 
de locoburgemeester zou zijn, en niet ik! 
Dan merk je hoe diep het vooroordeel 
soms nog zit.”  

Angely Waajen-Crins 

Vrouwelijke raadsleden in 2019  

 Angela Sanders-Meuter, Demokraten Swalmen  
 “Raadslid voor Demokraten Swalmen ben ik geworden omdat ik van mening 
 ben dat wij hier zijn om elkaar te dienen en niet om te bedienen! Met name 
 vrouwen mogen zich hier meer bewust van worden. Alle mensen zijn 
 gelijkwaardig en hebben het recht en de plicht om te zorgen en op te komen 
 voor zichzelf en degenen die dat zelf niet kunnen. Dat dit een kans was om 
 daadwerkelijk iets te kunnen betekenen voor anderen. Dus daarom!”

“Wat mij betreft hoeft er geen 
verschil te zijn tussen mannen 
en vrouwen.”



 Lieke van Hal, raadslid Liberale Volkspartij Roermond 
 “Sinds 2014 ben ik raadslid voor de Liberale Volkspartij Roermond, als enige 
 vrouwelijke raadslid in de fractie. Met mijn input kan ik in deze volkspartij 
 het sociale hart laten spreken, als tegenhanger voor de meer liberale  
 economische waarden die we ook hebben. Voor de toekomst zou het mooi zijn 
 als de gemeenteraad van Roermond een betere afspiegeling is van de 
 bevolking, dus met meer vrouwen als raadslid, zodat iedereen zich 
 vertegenwoordigd kan voelen.”

 
 Anouk Dolmans, raadslid GroenLinks
 “Ik vind het een ware eer om volksvertegenwoordiger van onze stad te mogen  
 zijn namens GroenLinks. Klimaat, duurzaamheid en vergroening hebben 
 mijn aandacht. Deze vraagstukken verdienen een nieuwe kijk op onze 
 omgeving, in zowel stedenbouwkundig als sociaal-maatschappelijk opzicht.”

 Marij Cox-Sevenich, raadslid CDA 
 “Een samenleving die voor vijftig procent uit vrouwen bestaat, moet toch 
 ook voor vijftig procent door vrouwen worden bestuurd! In de praktijk is dit 
 echter nog steeds weinig zichtbaar en dat is jammer. Vrouwen zijn juist grote  
 ervaringsdeskundigen op velerlei gebied en benaderen zaken anders. Hun 
 praktische instelling, de manier waarop zij middenin de maatschappij staan 
 en hun sociale netwerk zijn van onschatbare waarde. Ikzelf heb destijds 
 bewust de stap richting politiek gemaakt vanuit mijn beroep als 
 verpleegkundige en het vrijwilligerswerk. Op een open en eerlijke wijze ben ik 
 altijd blijven streven, op provinciaal en lokaal niveau, naar een samenleving 
 die daadwerkelijk iedereen kansen biedt.” 

 Carla de Groot, raadslid GroenLinks 
 “Ik vind het belangrijk om de lokale politiek meer toegankelijk en 
 laagdrempelig te maken, door met burgers in gesprek te gaan over 
 maatschappelijke thema’s en hen op te zoeken. Kortom, het realiseren van 
 ideeën, veranderingen en vernieuwingen voor en mét de Roermondse burger. 
 Ik zet mij ook in voor de economische zelfstandigheid en deelname van 
 vrouwen en kwetsbare groepen in Roermond, cultuur en natuur!”           
 

 Mijntje van Beers, GroenLinks 
 “Iedere verkiezingsdag voel ik mij een gelukkig mens. Ongeacht onze afkomst, 
 religie of het feit dat we man of vrouw zijn, mogen we vrij deelnemen aan 
 verkiezingen. Ik mag “gewoon” stemmen, soms op mezelf, soms op een ander. 
 Dit is nog niet zo lang vanzelfsprekend, dat mogen we niet vergeten en deze 
 rechten moeten we koesteren.”
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 1919-1923 Mathilde Haan 

 1945-1946 Lucy Huisman 

 1949-1953 Maria Elisabeth van der Heyden-Latour 

 1953-1958 Maria Elisabeth van der Heyden-Latour 

 1958-1959 Maria Theresia Lücker-Velraeds 

 1966-1970 Maria Henriette Elisabeth Janssen-Apers 
  Sophia Catharina Maria Mulder-Modderman 

 1970-1974  Tine Druncks-Weijling 
  Maria Helena Theresia Janssen-Coppen 
  Julia Oudkerk Pool-Boldy 
  Cornelia Hubertina Wilhelmina Wilms 
  Johanna Wolzak-Veenstra 

 1974-1978  Tine Druncks-Weijling 
  Sophia Droesen 
  Aletta Laetitia Theresia Maria Huibers-Nijdam
  Julia Oudkerk Pool-Boldy 
  Johanna Wolzak-Veenstra 

 1978-1982  Tine Druncks-Weijling 
  Cornelia Theresia Marianna Maria Hendrix-van der Putten 
  Marijke van der Spek-Prins 
  Helena Maria Selder-van Venetiën 
  Marianne Werschkull-Engelse 

 1982-1986  Martha Franssen-Corpeleijn 
  Tine Druncks-Weijling 
  Noor van den Heuvel-Planje 
  Cornelia Theresia Marianna Maria Hendrix-van der Putten 

 1986-1990  Martha Franssen-Corpeleijn
  Tine Druncks-Weijling
  Noor van den Heuvel-Planje 
  Ineke de Ruijter 
  Carla Willemsen-Willems 

 1991-1994  Francine de Boer-Rennings 
  Martha Franssen-Corpeleijn 
  Tiny Verboeket-Dings 
  Ineke de Ruijter 
  Carla Willemsen-Willems 

Vrouwelijke raadsleden Roermond 1919-2019
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 1994-1998 Monique Ceulemans 
  Maria Godwaldt 
  Tiny Verboeket-Dings 

 1998-2002  Leonie Ballas-Kaanen 
  Monique Ceulemans 
  Marianne Cox-Tegelbeckers 
  Winy van der Graaf 
  Karin Straus 

 2002-2007  Marianne Cox-Tegelbeckers 
  Sara Cox 
  Agnita Ebid-Bourne 
  Neslihan Emre-Aslankurt
  Ien Grubben 
  Marianne Smitsmans-Burhenne 
  Karin Straus 

 2007-2010  Mijntje van Beers 
  Monique Ceulemans 
  Raja Moussaoui 
  Marij Pilz-van Elven 
  Marianne Smitsmans-Burhenne 
  Marianne Tegelbeckers 
  Els Thissen-Heynen 

 2010-2014  Petra Beeren-Adriaans 
  Mijntje van Beers 
  Michelle Faber-Doornebosch 
  Raja Moussaoui 
  Marij Pilz-van Elven 
  Marianne Smitsmans-Burhenne 
  Karin Straus 
  Els Thissen-Heynen 
  Angely Waajen-Crins 

 2014-2018  Marij Cox-Sevenich 
  Raja Fick-Moussaoui 
  Lieke van Hal
  Sabine Koopman-Lyon 
  Marianne Smitsmans-Burhenne 
  Angela Sanders-Meuter
  Josette Thissen 
  Angely Waajen-Crins 

 2018-2022 Mijntje van Beers 
  Marij Cox-Sevenich
  Anouk Dolmans
  Raja Fick-Moussaoui
  Carla de Groot
  Lieke van Hal
  Angela Sanders-Meuter
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