Het Suze Groeneweg Manifest
Meer vrouwen in het politieke ambt.

In dit manifest willen wij ons specifiek richten op een verworven recht dat iedere
Nederlander in onze samenleving heeft, ongeacht of je man of vrouw bent, het kiesrecht.
Dit jaar is het honderd jaar geleden dat het algemeen kiesrecht voor mannen en het
passief kiesrecht voor vrouwen werd ingevoerd. En al duurt het nog tot 1919 voordat ook
het algemeen kiesrecht voor vrouwen wettelijk wordt geregeld. Het is het op 4 maart 1875
in Strijensas geboren bestuurslid van de SDAP, Susanna (Suze) Groeneweg, die gebruik
maakt van het passief kiesrecht. Op 03 juli 1918 wordt zij met 569 mannelijk stemmen als
eerste vrouwelijk parlementslid in de Tweede Kamer gekozen.
Suze was lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 17 september 1918 tot 8 juni
1937, lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland van 01 juli 1919 tot juli 1937 en lid
van de gemeenteraad van Rotterdam van 2 september 1919 tot 01 september 1931.
Suze was een feminist en een zekere bewijsdrang is haar niet vreemd. In haar maiden
speech op 07 november 1918 zegt zij: “Ik voel als draagster van deze geschiedkundige
gebeurtenis de zware verantwoordelijkheid te bewijzen dat vrouwen niet ongeschikt zijn
voor de politiek.”
Vandaag zijn er op de kop af 99 jaar voorbijgegaan dat Suze in de Tweede Kamer gekozen
werd. Zij zou een rolmodel voor de Landelijke maar zeker ook voor de Hoeksche Waardse
vrouwen in de politiek moeten zijn. Echter het huidige aantal vrouwen welke actief zijn in
de Hoeksche Waardse politiek is bedroevend. Van de 83 raadsleden zijn er 14 vrouw, de
Hoeksche Waard heeft 2 vrouwelijke wethouders en 1 vrouwelijke burgermeester. 16.8 %
Van de raadsleden in de Hoeksche Waard is vrouw! 16,8 %! Blijkbaar is er in de afgelopen
99 jaar wezenlijk niet veel veranderd. En dat kan anders, sterker dat moet anders!
1. Laten wij op 17 september (de dag dat ze 99 jaar geleden werd geïnstalleerd in
Tweede Kamer) het startsein geven voor de Suze Groeneweg Campagne. Een
campagne, een uitnodiging gericht aan alle vrouwen binnen de Hoeksche Waard,
ongeacht leeftijd, religieuze- culturele achtergrond of politieke kleur, om zich te
gaan verdiepen in de politiek, zich in te gaan zetten voor de politiek, op de voor- of
achtergrond.
2. Laten wij deze campagne voeren om het politiek bewustzijn bij de vrouwen van de
Hoeksche Waard waar nodig te versterken.
3. En laten wij op 3 juli 2018, op de dag dat het honderd jaar gelden is dat Suze (onze
Hoeksche Waardse Suze) Groeneweg gekozen werd als parlementslid, als eerbetoon
aan haar, in samenwerking met alle politiek actieve vrouwen van de Hoeksche
Waard en alle politieke partijen in de Hoeksche Waard deze Suze Groeneweg
Campagne afsluiten met een Suze Groeneweg Conferentie!
Dit manifest, deze oproep, overstijgt de gemeentepolitiek, overstijgt de partijpolitiek, dit
gaat over gelijkwaardigheid binnen het politiek ambt, dit gaat over onze samenleving.
Als er één iemand is die heeft bewezen dat vrouwen zeer geschikt zijn voor de politiek
dan is dat Suze Groeneweg!
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