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100 JAAR ACTIVISME EN PROTEST
Een dag na de inauguratie van Donald Trump als president van
de Verenigde Staten liepen op 21 januari 2017 wereldwijd minstens
vijf miljoen mensen mee in een mars voor vrouwenrechten. Het mondde
uit in een wereldwijde jaarlijkse Women’s March waarbij demonstranten
hun stem laten horen tegen ongelijkheid.
Ook in Amsterdam wordt sinds 2017 jaarlijks de Women’s March georganiseerd, met het
Museumplein als het centrale punt. Dit jaar liepen 15.000 demonstranten mee. Meer dan
100 jaar geleden, op 18 juni 1916, verzamelden zich op datzelfde Museumplein 18.000
demonstranten. Vrouwen én mannen eisten de opname van het algemeen kiesrecht
voor vrouwen in de grondwet. Een demonstratie met een enorme historische waarde.
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‘Ons hoofdbureau geleek in die weken
voor 1 Juni veel op een expeditiekantoor,
de bestellingen voor strooi· en aanplakbilletten,
vlaggetjes enz. stroomden binnen;
duizend adressen werden geschreven,
uitnoodigingbrieven tot deelname gevouwen
en in enveloppen gestopt, en zonder de hulp
van de trouwe schaar van vrouwen, jonge en
oude, die in tijd van groote actie altijd tot helpen
klaar staan, waren wij niet gereed gekomen.’
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COR VAN DER MEER
VAN KUFFELER
SOPHIE WICHERS,
REGELINGSCOMMISSIE
‘Zonder eenige moeite, als een goed
gesmeerde machine, ging de geheele optocht
van +/- 18000 menschen op weg en ook daarna,
dankzij de uitnemende voorbereiding van politie
en tram, ging alles als van een leien dakje.’

‘Een dag als 18 Juni moge het bewijs zijn,
dat de stem der nieuwe wereld tot veel vrouwen
heeft geklonken. Laten wij over alle verschillen
heen elkander de hand reiken (…) totdat wij
de volle vrijheid, de algeheele erkenning
onzer rechten verkregen hebben.’

CLARA MULDER
VAN DE GRAAF-DE BRUYN
‘Wij zullen niet tot opstanden komen
als in Engeland, daarvoor leent zich niet
het Hollandsche karakter maar een hevige
bitterheid zal worden ingegeven,
zoo men ons uitsluit.’

ALETTA JACOBS
VOORZITTER
‘Zouden de reaktionaire Kamerleden in deze
betooging “het teeken hebben verstaan”?
Zullen zij bijtijds inzien dat het ‘Algemeen
Vrouwenkiesrecht in de nieuw Grondwet’ een
onafwijsbare eisch is geworden van een snel
aangroeiend leger Nederlanders? Wij hopen
het voor hen!’
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100 jaar vrouwenkiesrecht en activisme

Wat betekent 100 jaar vrouwenkiesrecht voor jou?
Loop mee in een protestmars voor vrouwenkiesrecht in Amsterdam.
Vrouwen en mannen uit het hele land gingen de vorige eeuw massaal
de straat op om actie te voeren voor vrouwenkiesrecht.
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In deze tentoonstelling komt de strijd van activisten van toen en nu tot leven.
Centraal staan de gebeurtenissen in de kiesrechtstrijd en de verhalen van de
vrouwen en mannen die zich hier tijdens de eerste feministische golf voor
inzetten. Activisten van nu blikken terug op de strijd van toen en vertellen
waarvoor we in de toekomst de straat op moeten.
Deze PDF is gebaseerd op Atria’s tentoonstelling De straat op! 100 jaar
vrouwenkiesrecht en activisme die van 28 september 2019 t/m 12 januari
2020 te zien was in de OBA Oosterdok in Amsterdam.

Sharing the past, debating the present, creating the future:
de bron voor deze tentoonstelling is de Collectie IAV
(Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging) van Atria.
Atria verzamelt, beheert, en deelt het erfgoed van vrouwen.
Als nationaal kennisinstituut voor emancipatie en
vrouwengeschiedenis zet Atria zich op basis van onderzoek
en feiten in voor gelijke behandeling en gendergelijkheid.

Kennisinstituut
voor Emancipatie en
Vrouwengeschiedenis
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Disclaimer tentoonstelling
Atria heeft zijn uiterste best gedaan rechthebbenden van de getoonde
werken in de tentoonstelling ‘De straat op! 100 jaar vrouwenkiesrecht
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gegaan, kunt u contact op nemen met info@atria.nl indien u als rechthebbende van mening bent dat gebruik in strijd is met uw rechten.
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