










Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1983. - Dl.13 Spr. zal eene motie indienen, houdende de uitnoodi-ging aan B. en W. tot terugneming van hun advies entot het doen van een voorstel tot het verleenen vaneen toeslag.&quot; Het mocht niet baten. Het voorstel van b. en w. werdaangenomen met 8 tegen 4 stemmen. Tegen stemden de le-den van de S.D.A.P., de heren Van Nieuwenhuizen, Vanden Brink, Knipschild en mevrouw Bakhuis. Uit het volgende gedeelte van de notulen van deraadsvergadering van 2 februari 1920 blijkt dat de aan-passingsmoeilijkheden met de eerste vrouw in de gemeen-teraad toen nog niet geheel overwonnen waren.&quot;RONDVRAAG: De heer VAN NIEUWENHUIZEN ziet in de wijze waaropthans de raads-agenda's worden vervaardigd, een voor-uitgang. Hij zou in overweging willen geven om vanhet adres, dit met het oog op het vrouwelijk lid, nogaf te laten het woord &quot;Heeren&quot;. Men gaat

dan geheelmet zijn tijd mede. De VOORZITTER zegt daartegen niet het minste bezwaarte hebben. Uit kracht der gewoonte heeft hij de ledensteeds met &quot;Heeren&quot; toegesproken en hij behoudt zichde vrijheid voor dit te blijven doen. Mevrouw BAKHUIS-WOLTERS zegt hierdoor nimmer belee-digd te zijn geweest. Men zou echter in 't vervolgkunnen zeggen &quot;Leden&quot;.&quot; Gedurende de gehele zittingsperiode van 1919 tot 1923is mevrouw Bakhuis vaak aan het woord. Ik heb de in-druk, dat zij, vooral de eerste jaren, fractievoorzit-ter Van Nieuwenhuizen af en toe overvleugelde. Zijpleit voor een afzonderlijke schoolarts, voor uitgiftevan grond in erfpacht in plaats van verkoop (van gron-den in het Kerckebosch). Ze zegt op 8 juli 1920 naaraanleiding van een verzoek van de afd. Zeist van deNed. Onderwijzers Bond: &quot;Het kleine akelige standpuntvan het niet erkennen der vakorganisaties moet men nueindelijk eens verlaten&quot;. Zij

vecht voor de benoemingvan een lid van de S.D.A.P. in het bestuur van het bur-gerlijk armbestuur, voor ontruiming van noodwoningen. «46



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1983. - Dl.13 t.b.c.-bestrijding, bouw van arbeiderswoningen, steunaan kraamvrouwen, aanstelling gemeentelijke kraamver-pleegsters, enz. enz.                                                                   , De Zeister Courant van 21 april 1923 meldt ons, datde lijst van de S.D.A.P. geen naam van een vrouw ver-toont, omdat mevrouw Bakhuis zich niet meer verkiesbaarstelde. De reden is me niet duidelijk geworden. Moge-lijk houdt het verband met het feit, dat mevrouw Bak-huis ook zeer actief was als lid van de provincialestaten van Utrecht, of met haar minder goede gezond-heidstoestand. Op 1 juli 1919 nam zij als eerste vrouw zitting in deprovinciale staten. Utrecht had toen 41 statenleden. Alin de statenvergadering van 15 juli 1919 diende zij eenmotie in, waarin gedeputeerde staten uitgenodigd werdentot een (wettelijke ongevallen)verzekering voor dewerklieden in dienst van de provincie bij de

Rljksver-zekeringsbank. Gedeputeerde Staten hadden namelijk op 1juli 1919 aan de staten voorgesteld de provincie zelftot het dragen van het risico van deze verzekering toete laten. De motie Bakhuis haalde het bijna. De uitslagwas 15-15. Bij herstemming op 16 juli werd de motieverworpen met 17 tegen 16 stemmen. Ook in de statenver-gaderingen was mevrouw Bakhuis actief met betrekkingtot de t.b.c.-bestrijding. Op 21 december 1920 vroeg zij gedeputeerde staten tewillen onderzoeken of de provincie een sanatorium voorlijders aan t.b.c. kon stichten c.q. de stichting daar-voor door derden kon bevorderen. Mede op aandringen van mevrouw Bakhuis besloten gede-puteerde staten op 19 juli 1921 uitkeringen te doen aanplaatselijke verenigingen tot bestrijding van t.b.c. Mevrouw Bakhuis werd in 1923 en 1927 herkozen alsstatenlid. Op 23 oktober 1928 bedankte zij wegens ge-zondheidsredenen, nadat zij op 20 december 1927 voorhet laatst ter

vergadering aanwezig was. In de zit-tingsperiode 1923-1927 waren in de provinciale statennog twee vrouwen vertegenwoordigd, te weten mevrouwA.A. van Hoogstraten-Schoch en mejuffrouw P.M.B. Holt- 47









Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1983. - Dl.13 De Sociaal Democratische Vrouwenclub Zeist Staande v.l.n.r.: E. van Ee, mevr. F. van den Brink-van Slijpe,?           , mevr. E.A. van Dij k-van Sandwijk Zittend; mevr. C. van den Ende-Schoote, secr. , mevr. H.B. Bak- huis-Wolters, voorzitter en mevrouw S. Hegt van Gelder, pennm. Foto ± 1938. ^m





Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1983. - Dl.13 de vraag af door te zeggen dat een en ander wel bij debehandeling van de begroting kan worden bezien. Hetraadslid George Fygi meent, dat er van de zijde van detramdirectie niet veel succes is te wachten. De vereni-ging vreemdelingenverkeer (waarvan hij voorzitter isLV) heeft er al eens moeite voor gedaan, maar tever-geefs. Het is echter niet onmogelijk (aldus de heerFygi), dat zulk een gebouwtje nog eens vanwege die ver-eniging gebouwd zal worden. Hetgeen ook inderdaad lateris geschied. In de volgende raad pleit mevrouw Van Hoogstraten omwijziging van artikel 9 van de steunregeling voor werk-lozen, waarin wordt bepaald, dat geen steun wordt ver-strekt aan ongehuwde vrouwen (niet-kostwinners), diedoor b. en w. geschikt geacht worden voor huishoudelij-ke werkzaamheden, ten aanzien waarvan bekend is, dat devraag naar arbeidskrachten het aanbod belangrijk

over-treft. Nu is het, aldus mevrouw Van Hoogstraten, vooral voorbejaarde vrouwen moeilijk werk te vinden, mede tengevolge van de duitse invasie op dit gebied. Op grondhiervan wil zij graag het betreffende artikel latenvervallen. Het mocht niet baten, b. en w. waren niet teovertuigen van de noodzaak. In de raad van 29 november 1923 vraagt mevrouw VanHoogstraten de voorzitter, als hoofd van de politie, tewillen bevorderen, dat de bepalingen der politieveror-dening met clementie worden toegepast. Zij denkt danspeciaal aan het opvangen van loslopende honden. Zijziet namelijk niet in waarom de politie de bevoegdheidmoet hebben loslopende honden op te vangen, althans alsdeze zich &quot;netjes gedragen&quot;. In het eerste jaar van haar raadslidmaatschap hadmevrouw Van Hoogstraten diverse botsingen met wethouderAdriaanse over de vermindering van het aantal gemeente-lijke vroedvrouwen. Op 3 april 1924 doet ze de volgendepoging om tot

aanstelling van een tweede gemeentelijkevroedvrouw te komen: &quot;Mevrouw VAN HOOGSTRATEN-SCHOCH vraagt of het B. en W. bekend is, dat mej. Jonk haar taak als vroedvrouw 3S







Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1983. - Dl.13 laatsten tijd alhier herhaaldelijk toestemming wordtgegeven tot dansen in de avonduren in verschillendeinrichtingen. Spr. weet dat de Raad over deze aange-legenheid geen zeggenskracht heeft, maar zij zou tochden burgemeester willen verzoeken deze vergunningente willen beperken met het oog op het gevaar voor derijpere jeugd, dat bij verschillende dansgelegenhedenniet denkbeeldig is. De heer BALHUIZEN steunt dit verzoek., De VOORZITTER zegt gaarne deze zaak te willen over-wegen doch er hier verder niet op in te zullen gaan,aangezien het een politiezaak betreft.&quot; Op 1 april 1926 is het voorstel van burgemeester enwethouders aan de orde tot het verlenen van ontslag aanhuwende onderwijzeressen. Vanuit haar visie moet ditvoorstel met kracht gesteund worden en dat doet zij danook als volgt: &quot;Mevrouw VAN HOOGSTRATEN-SCHOCH meent dat er

weinigkwesties zijn, die zoo verpolitiekt en vertroebeldzijn als deze, die algemeene belangstelling kreeg omde principieele kant die eraan zit, ook buiten onsdorp. Spr. is verwonderd, dat menschen, die strijdenvoor een 8 urigen werkdag voor den man, voor beterearbeidsvoorwaarden, die o.m. het waarnemen van neven-betrekkingen verbieden, spelender wijze zulk een zwa-re taak op de schouders van de vrouw willen leggen,de zooveel zwakkere vrouw naast de plichten van dehuishouding en het moeder zijn, nog willen belastenmet de taak van onderwijzeres. De overheid heeft h.i.groot belang bij een gezond, sterk en goed verzorgdgezinsleven, waarop heel het staatsieven berust en* waarin ons land anderen landen ten voorbeeld kanzijn. Bij haar huwelijk gaat de vrouw over tot een ganschanderen levensstaat. Moederschap is een heilige zaak,die door rust en volkomen toewijding moet wordenvoorbereid. Dat tal van a.s. moeders toch moeten wer-ken, is te

betreuren, maar daarmede heeft de overheidniet te maken. De afwezigheid voor en na de bevallingmag men niet vergelijken met die voor de vervulling 56











Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1983. - Dl.13 merkelijk ruimere lezerskring te ververven dan die van de christelijke huiskamer. In een interview met de Zeister Courant op 2 december 1949 zegt de 80-jarige mevrouw Van Hoogstraten: &quot;Als ik terugkijk, dan is daar veel, waar ik, vroe-ger anders over heb gedacht dan thans. Vooral geldtdit voor de vrouw. Eens meende ik, dat haar plaatsuitsluitend in het gezin was, maar onder de huidigeomstandigheden zie ik het nut van de werkende vrouwmeer dan ooit&quot;. Zij toonde daarmee, dat ze niet schroomde haar eigenvisie op de dingen te wijzigen en op hoge leeftijd nogvolledig deel te hebben aan het dagelijkse leven. Mevrouw Van Hoogstraten-Schoch overleed te Zeist op20 mei 1951. In de Zeister Courant van 21 mei 1951schrijft de verslaggever, dat hij enkele dagen tevorenvan haar het verzoek kreeg haar afscheid in de krantniet te willen tekenen met een reeks van

verdiensten. &quot;Zeist heeft mij niets te danken&quot;, zo zei ze letter-lijk: &quot;maar ik moet Zeist dankbaar zijn&quot;. Aan haar verzoek is op 21 mei 1951 uiteraard voldaan. In 1983 is enige aandacht voor deze vrouw, die zestigjaar geleden benoemd werd tot lid van de gemeenteraadvan Zeist, zeker op zijn plaats. L. Visser 61



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1983. - Dl.13 mm F^< KIIKIESDOOR 'S J/ENSTER PDOORi7I.vJi00e I^SCHOCK 3L^ 62



Bulletin van de Van de Poll-Stichting voor Zeister geschiedenis 1983. - Dl.13 Foto ter gelegenheid van de opening van het volksbad-huis aan de Steynlaan op 11 december 1923. Zittend, vanlinks naar rechts: U.J. Heerma van Voss, B. Balhuizen,L. Adriaanse, burgemeester C.J. baron van Tuyll vanSerooskerken, mevrouw A.A» van Hoogstraten-Schoch enjonkheer mr F. van de Poll. Staand (1): G. Van den Brink,Spaan, gemeentesecretaris G.J. mevrouw Troost, J.A.Hungerink, G.F. Geij- tenbeek, G.H. Figi en E.W. Stokman.Staand (2): D. Troost, J. Meerdink, P.A.Hij delaar en D. Geldof. Huisman, P.A. 63
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