
1.  Groepsportret ter gelegenheid van het congres van de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht, juni 1908. Zittend vijfde van links 
Wibbina ‘Bientje’ Clifford Kocq van Breugel. Ook te zien zijn Wilhelmina Drucker (eerste van links staand) en Aletta Jacobs 
(vierde van links staand). (Collectie Atria Amsterdam, ID F110-93)
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 A well-read woman is a dangerous creature:  
feminisme en de leeszaalbeweging in Breda

door
Rincke de Bont en Ingrid Jansen

| Inleiding

De negentiende eeuw staat bekend als een periode met een groot aantal ingrijpende soci-
ale en economische ontwikkelingen. Eén daarvan is het ontstaan van openbare biblio-
theken, een fenomeen dat samenviel met een andere internationale maatschappelijke 
ontwikkeling: de eerste feministische golf. Over beide is al veel geschreven, maar ze zijn 
zelden met elkaar in verband gebracht. In dit artikel doen wij dat voor de stad Breda. 
De vraag die wij hierbij centraal stellen, luidt: is er een aantoonbaar verband tussen het 
ontstaan van de openbare bibliotheek en de ontwikkeling van de vrouwenbeweging in 
Breda in de periode 1900-1940?

Om deze vraag te beantwoorden schetsen we eerst een beeld van zowel de geschiedenis 
van de openbare bibliotheek als die van de vrouwenbeweging in Breda. We plaatsen die 
informatie in een internationale en landelijke context. Vervolgens gaan we op zoek naar 
verbanden tussen de twee sociaal-maatschappelijke fenomenen. Deze zoektocht eindigt 
met een concluderend antwoord op de centrale vraag.

2.  De laatste selectiecommissie van het Leesmuseum voor Vrouwen te Amsterdam in 1928.  
(Collectie Stadsarchief Amsterdam, nummer toegang 765, inv.nr. 49)
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3.   Eerste pagina uit het reglement van het Nederlandsch en Fransch Leesgezelschap te Breda. (Brabant Collectie, 
vindplaats CBM C 01703)
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| De leeszaalbeweging

In de negentiende eeuw begon de openbare bibliotheek vanuit het Verenigd Koninkrijk 
aan een opmars. De ideologische doelstelling die de aanhangers van het concept voor 
ogen hadden, was de educatie – en daarmee voorkoming van moreel verval – van de lagere 
sociale klassen. Dit verheffingsideaal strookte met de heersende victoriaanse moraal. 
Openbare bibliotheken moesten voor iedereen te allen tijde kosteloos toegankelijk zijn. 
Dit betekende dat ze mede door de overheid gefinancierd moesten worden. De Public 
Libraries Act 1850 gaf grotere gemeentes de mogelijkheid om belasting te heffen voor de 
financiering van de openbare bibliotheken.1

Het nieuws over de Public Libraries Act bereikte ook Nederland. Baron Sloet tot Oldhuis 
schreef in 1851 bibliotheekhistorie door minister Thorbecke voor te stellen dat gemeenten 
verzamelingen van kunsten en wetenschappen en openbare boekerijen zouden oprich-
ten.2 Een wet kwam er niet, maar het initiatief werd onder particulieren toegejuicht. In 
het verzuilde Nederland richtten zij ‘openbare’ bibliotheken en leeszalen op die enkel 
toegankelijk waren voor de eigen gemeenschap.3

De eerste écht openbare – dus onafhankelijk van een zuil – bibliotheek was een feit op  
1 mei 1899. Dordrecht had de primeur, daarna volgden Utrecht – waar men de werk-
lui vooral van de straat wilde houden – Den Haag, Rotterdam, Groningen en Leeuwar-
den.4 Deze steden richtten in 1908 de Centrale Vereniging voor Openbare Leeszalen en 
Bibliotheken op. Letterkundige en bibliothecaris Henri Ekhard Greve speelde daarbij een 
belangrijke rol. Hij was vanaf de oprichting gedurende veertig jaar secretaris van deze 
vereniging, die werd opgericht naar aanleiding van de eerste rijkssubsidie die in 1907 werd 
verleend aan Rotterdam.5 Die subsidie kreeg vanaf 1921 een permanent karakter.6

| Leescultuur in Breda voor 1900

Net als elders in Nederland kende Breda voorlopers van de openbare bibliotheek: er waren 
meerdere leesvoorzieningen met verschillende gradaties van openbaarheid in de stad. In 
deze paragraaf belichten we een aantal daarvan.

Al vanaf de achttiende eeuw waren er leesgezelschappen in Breda, meestal georganiseerd 
op grond van sociale klasse, beroep en geloofsovertuiging. We weten weinig over die lees-
gezelschappen in Breda, maar er zijn sporen van een katholiek leesgezelschap en van een 
leesgezelschap van de H.H. Officieren van het Tweede Regiment Vestingartillerie te Breda.7 
Daarnaast zijn van enkele Bredase leesgezelschappen de reglementen bewaard gebleven.

Het Nederlandsch en Fransch Leesgezelschap te Breda was een kleinschalige sociëteit 
en werd opgericht in 1775.8 Zij telde maximaal twintig leden (artikel 1). Bijwonen van de 
kwartaalvergaderingen was verplicht: op verzuim stond een boete, evenals op beschadi-
ging, vervuiling of te late doorzending van een boek. Het reglement stelde duidelijk dat 
het gezelschap zich alleen bezighield met ‘Hollandsche of Fransche Literarische en Histo-
rische werken en Maandwerken’ (artikel 7). Werken in andere talen mochten alleen bij 
wijze van uitzondering worden voorgesteld. Er was geen sprake van andere activiteiten of 
een vaste ontmoetingsplek. Voor de vergaderingen werd een ruimte gehuurd (artikel 19).
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Het Lees-gezelschap Amicitia te Breda9, opgericht in 1796, had veel meer het karakter 
van een gezelligheidsvereniging met een onbepaald aantal leden (artikel 1). Bij de oprich-
ting waren dat er al tweeëntwintig, aldus de ‘Naamlyst der Leeden’ die als bijlage bij het 
reglement is gevoegd. Lid worden kon uitsluitend na ballotage en mits de kandidaat 
van een onbesproken gedrag was én ‘bezield met Republikeinsche waare Vaderlandsche 
gevoelens’. Amicitia beschikte over een ruimte die dagelijkse geopend was tussen 9 uur  
’s ochtends en 11 uur ’s avonds, onder toeziend oog van een ‘Kasteleyn’ (artikel 20). In deze 
ruimte stelde het genootschap ‘de beste Couranten en Nieuwspapieren’ ter beschikking. 
Opmerkelijk: het stond vrij om spellen te spelen in het sociëteitsgebouw, ‘kansspelen 
uitgezonderd’, maar over boeken werd in het reglement niet gesproken.

4.   Eerste blad van de ledenlijst, bijlage bij het reglement voor het leesgezelschap Amicitia te Breda. 
(Brabant Collectie, vindplaats KOD 1796 BR 1)
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In de reglementen van voornoemde genootschappen ontbreekt het antwoord op de vraag 
of vrouwen lid konden worden. Anders is dat in het ‘Reglement, of wetten voor het lees- 
gezelschap, opgericht in oktober 1790, bij nadere herziening vastgesteld in september 
1815’.10 Dit leesgezelschap liet wél dames toe als lid. Echter, zij waren uitgesloten van deelna-
me aan de maandelijkse vergaderingen (artikel 5 van genoemd reglement). Paul Schneiders, 
deskundige op het gebied van de Nederlandse bibliotheekgeschiedenis, stelt dat het eerder 
uitzondering dan regel was dat vrouwen lid konden zijn van een leesgezelschap, en dat 
zij hun lectuur vooral via hun echtgenoot of vader verkregen.11 Pas tegen het eind van de 
negentiende eeuw werden er leesvoorzieningen speciaal voor vrouwen opgericht.

Een andere leesvoorziening in het negentiende-eeuwse Breda was de Magistraatsbiblio-
theek, met daarin opgenomen een gedeelte van de bibliotheekcollectie van de Latijnse 
school. De Magistraatsbibliotheek, oftewel Stadsbibliotheek, was oorspronkelijk een 
collectie werken die het stadsbestuur nodig had voor het uitoefenen van diens functie12: 
Voornamelijk juridische werken dus. De collectie was weliswaar toegankelijk voor ieder-
een, maar trok vanwege het specialistische karakter een select publiek.13

5.  Inschrijving voor H. van den Bergh in het patentregister 1835-1836. Hyacinthe van den Bergh werd geboren in 1790 
in het Franse Béthune. Zij was houdster van een leeskabinet en publiceerde vanuit haar woonplaats Breda in het 
Frans, onder meer de roman Odille en de gedichtenbundel Poésies die beide zeer goed werden ontvangen. (Collectie 
Stadsarchief Breda, ARC0004, inv.nr. 2642)
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In de negentiende eeuw verschenen in Breda meerdere commerciële leesvoorzieningen in 
de vorm van lees- of winkelbibliotheken en een leesmuseum.14 De patentregisters van de 
gemeente Breda uit 1823 tellen drie patentplichtige houders (m/v) van een leeskabinet, 
maar deze bron lijkt niet volledig. Zo was daar Pieter Boelé/Boele/Boel, die pas vanaf 1823 
als houder van een leeskabinet vermeld staat in het patentregister, maar al in 1821 een 
catalogus uitgaf.15 Dit geeft te denken dat er al eerder én meer commerciële leesvoor-
zieningen waren in Breda. Omdat het leengeld lang niet voor iedereen op te brengen 
was, bestond de doelgroep van deze instellingen voornamelijk uit gegoede burgers.16 
Bij boekhandel/drukkerij/leesinrichting Broese&Comp. aan de Grote Markt kostte een 
jaarabonnement negen gulden. Ter vergelijking: in dezelfde periode verdiende een poli-
tieagent per jaar driehonderd gulden.17

Breda had ook een Nutsbibliotheek, zij het pas vanaf 1843. De plannen daarvoor zagen 
al in 1816 het licht, maar om onbekende redenen duurde het lang tot de daadwerkelijke 
oprichting plaatsvond. Nutsbibliotheken waren bedoeld voor burgers uit de lagere sociale 
klassen. De uitleentarieven waren gerelateerd aan het inkomen: voor de allerarmsten was 
de bibliotheek gratis.18 De gebruikers waren afkomstig uit verschillende ‘zuilen’ maar 
allen waren bekend bij de commissie of Nutsleden.19 Omdat het beheer te duur werd voor 
het Bredase departement van ’t Nut, ging de collectie in 1921 op in die van de Algemene 
Openbare Leeszaal en Bibliotheek.

| De openbare bibliotheek in Breda

Aan het begin van de twintigste eeuw gingen in Breda stemmen op om een openbare 
bibliotheek op te richten, en in 1911 werd de Vereeniging Openbare Leeszaal en Biblio-
theek opgericht, met ‘neutrale boekenuitleen’ als doelstelling.20 De Vereeniging opende 
onder de naam Algemene Openbare Leeszaal en Bibliotheek in 1920 haar deuren. Daar-
naast (dit kan men vrij letterlijk nemen: beide instellingen waren gevestigd aan de Catha-
rinastraat) was sinds 1915 de Rooms-Katholieke Openbare Leeszaal en Bibliotheek in 
Breda gevestigd.

6.  Eerste pagina van het Reglement voor de inrigting en het bestuur der openbare leesbibliotheek van het Departement 
Breda der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. (Collectie Stadsarchief Breda, ARC0384, inv.nr. 595)
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De termen ‘Rooms-Katholieke’ en ‘Openbare’ spreken elkaar naar onze mening tegen. 
De statuten van de Rooms-Katholieke Openbare Leeszaal en Bibliotheek vermeldden 
dat ‘de geschriften niet in strijd mogen zijn met de beginselen van de rooms-katholieke 
godsdienst of zedeleer […]’.21 Dit staat haaks op een van de doelstellingen van de in 1908 
opgerichte Vereniging van Openbare Leeszalen en Bibliotheken, namelijk het ‘zonder 
maatschappelijke, politieke of kerkelijke voorkeur kiezen van de aan te bieden lektuur’.22 
Wij concluderen dat de Rooms-Katholieke Openbare Leeszaal en Bibliotheek een verzuil-
de instelling was en laten die instelling om die reden hier verder buiten beschouwing.

Initiatiefnemers voor de Vereeniging Algemene Openbare Leeszaal en Bibliotheek 
waren vijf heren van uiteenlopende gezindten. Bij hen voegde zich later, als enige katho-
liek, een onderwijzer, waardoor een alliantie ontstond met de Bredase afdeling van de Bond 
van Nederlandse Onderwijzers, die ook voornemens was om een openbare leeszaal en 
bibliotheek te stichten.23 Tijdens de oprichtingsvergadering op 7 november 1911 werden 
onder de belangstellenden meteen 69 leden geworven, onder wie zeven vrouwen.24 Een van 
hen was Wibbina Clifford Kocq van Breugel-Roelofs, die we later weer zullen tegenkomen.

De doelstelling van de Algemene Openbare Leeszaal en Bibliotheek wordt helder gefor-
muleerd in de statuten uit 1912: ‘de stichting en instandhouding eener openbare leeszaal 
en bibliotheek te Breda, om daardoor mede te werken aan de geestelijke ontwikkeling van 
de bevolking van Breda, zonder aanzien van stand, godsdienst, staatkundige overtuiging 
of persoonlijke ontwikkeling’.25 Hiermee sluit de doelstelling naadloos aan op de ambities 
van de hiervoor genoemde H.E. Greve.

7.  Catharinastraat Breda. Rechts op no. 11 is de openbare bibliotheek en leeszaal gevestigd, later links daarvan in het huis 
Wijngaarden. (Collectie Stadsarchief Breda, Firma Schreurs (v/h firma Stutz), D0004)
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Het oprichtingscomité had grote moeite om voldoende startkapitaal te vergaren. Contri-
butie werd nog niet geïnd en de som aan giften alleen was lang niet voldoende. De voor-
noemde Wibbina Clifford Kocq van Breugel deed een onvoorwaardelijke donatie. In 1913 
besloot het bestuur om een subsidieaanvraag in te dienen bij de gemeente. Die aanvraag 
werd pas twee jaar later behandeld, maar toen was de animo bij het bestuur verdwenen.26 
In 1918 maakte de Vereeniging een doorstart: er kwam een nieuw bestuur en een subsidie-
aanvraag bij de gemeente werd gehonoreerd met een bedrag van tweeduizend gulden.27  
Een en ander resulteerde in de opening van de leeszaal aan de Catharinastraat op 24 decem-
ber 1920. Het jaar daarop werd van overheidswege een structurele subsidieregeling inge-
steld voor openbare leeszalen en bibliotheken: de zogenaamde Rijkssubsidievoorwaarden 
1921. Tegelijkertijd moest de overheid bezuinigen, wat tot uiting kwam in het besluit dat 
er geen nieuwe openbare leeszalen voor rijkssubsidie in aanmerking kwamen. Daarnaast 
werd op de bestaande subsidieregelingen gekort.28 De Bredase Algemene Openbare Leeszaal 
en Bibliotheek was dus net op tijd, maar moest bijgevolg al in het eerste jaar op zoek naar 
extra inkomsten en bezuinigingsmogelijkheden. Zo werd de bestuurskamer verhuurd als 
vergaderlocatie en ging de leeszaal een uur eerder dicht om de energiekosten te drukken.29

In 1921 bevatte de uitleenbibliotheek in totaal 1.931 boekwerken30, onder andere 
afkomstig uit de collecties van de Nutsbibliotheek Breda en van de Vereeniging van Vrij-
zinnig Hervormden. Ondanks beperkte middelen slaagde de directie erin om dit aantal 
uit te breiden tot ruim 8.880 banden in 1933.31 De selectie en aanschaf van nieuwe boeken 
was een taak van een zogenaamde boektechnische commissie. Deze commissie hanteerde 
minder strikte criteria dan haar evenknie bij de Rooms-Katholieke Openbare Leeszaal en 
Bibliotheek, waardoor boeken die daar als ‘verboden’ waren bestempeld, bij de Algemene 
Openbare Leeszaal en Bibliotheek wél beschikbaar waren, bijvoorbeeld werken van Emile 
Zola en Erasmus, maar ook feministische titels.32

Zowel het aantal uitleningen als bezoekers van de Algemene Openbare Leeszaal en 
Bibliotheek Breda groeiden in de jaren na de opening. Tussen 1922 en 1925 steeg het aantal 
uitleningen van 13.791 naar 23.912.33 Tot 1930 klom het aantal jaarlijkse uitleningen 
gestaag naar 27.332. In de jaren dertig liep dit cijfer snel op naar bijna 52.000 in 1940. In de 
eerste decennia vormden de vrouwelijke bezoekers aan de Algemene Openbare Leeszaal en 
Bibliotheek nooit meer dan 8,5% van het totaal. Dit percentage kelderde naar 3,9% in 1927 
om daarna – ondanks de crisisjaren – heel langzaam op te krabbelen naar 6,8% in 1940.34

In 1920 had de Centrale Vereeniging voor Openbare Leeszalen en Bibliotheken besloten 
dat er voortaan uitsluitend gediplomeerde bibliotheekmedewerkers en -directeuren m/v 
aangesteld mochten worden, specifiek opgeleid voor het werk in een leeszaal.35 Het valt 
op dat er vanaf het begin tot eind jaren zestig uitsluitend vrouwen aan het roer gestaan 
hebben van de Bredase Algemene Openbare Leeszaal en Bibliotheek.36 Een mogelijke 
verklaring is tweeledig: ten eerste waren er voor financieel zelfstandige vrouwen maar 
weinig beroepen toegankelijk. Het ‘bibliotheekvak’ was er daar één van, en bood boven-
dien opleidings- en doorgroeimogelijkheden. Ten tweede was een functie binnen een 
bibliotheek onaantrekkelijk voor iemand die een gezin moest onderhouden, want het 
salaris was geen vetpot.37 In 1921 verdiende een bibliothecaresse ongeveer tweeduizend 
gulden per jaar, aldus dagblad De Maasbode.38 Voor de beeldvorming: in dezelfde krant 
werd geadverteerd voor een ‘elegante damesmantel’ voor de prijs van negenenzestig 
gulden. Dat is ongeveer 3,5% van een jaarsalaris, wat tegenwoordig zou betekenen (bij 
een modaal maandsalaris van 2.816 euro): ruim 1.180 euro voor een jas.
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| De vrouwenbeweging

De ontwikkeling van het feminisme wordt meestal verdeeld in vier periodes, beginnend 
met het protofeminisme, gevolgd door drie zogeheten feministische golven: van circa 1850 
tot 1920, vanaf de sixties en tenslotte vanaf de jaren negentig van de twintigste eeuw. Wij 
beperken ons hier tot de eerste feministische golf. In deze periode werd aanvankelijk vooral 
gestreefd naar gelijkheid voor de wet, met de nadruk op (universitaire) scholing en betaalde 
arbeid (in tegenstelling tot het onbetaalde werk dat vrouwen in het huishouden verricht-
ten). Vanaf 1890 werd het vrouwenkiesrecht een belangrijk onderdeel van de strijd.39

In Nederland kwam – net als in de overige Noord-Europese landen – de eerste feministi-
sche golf pas rond het jaar 1870 op gang. Pleitbezorgers waren Aletta Jacobs en Wilhelmi-
na Drucker. Zij voerden strijd voor stemrecht en gelijke onderwijskansen.40 Als resultaat 
daarvan mochten meisjes naar de HBS (nadat ze persoonlijke toestemming kregen van 
de minister) en werd Aletta Jacobs in 1879 de eerste vrouwelijke arts. Op politiek gebied 
kwam het algemeen kiesrecht wat later: vanaf 1919 mochten vrouwen ook stemmen en 
zich verkiesbaar stellen.41

Opvallend is dat Nederlandse feministen vaak ook andere ideologieën aanhingen. Ze 
waren feminist, maar ook pacifist (Cornelia Ramondt-Hirschmann), socialist (Nellie van 
Kol), pedagoog (Elise van Calcar), vredesactivist (Rosa Manus, Wilhelmina Drucker) of 
vrijdenker (Elise Haighton, Titia Tuuk).42

| De vrouwenbeweging in Breda

In de negentiende en twintigste eeuw waren er meerdere vrouwen, afkomstig uit of woon-
achtig in de regio Breda, die zich inzetten voor de vrouwenbeweging. Bijvoorbeeld poli-
ticus Wilhelmina Anna Poot (1867-1952), vooral bekend als Willy Hofman-Poot. Ze was 
afkomstig uit Den Bosch en vanaf 1926 woonachtig in het Ginneken waar ze in 1927 de 
afdeling Breda van De Vrijheidsbond oprichtte. Ze zette zich vóór haar komst naar Breda 
al in voor het belang van vrouwen in de politiek, onder andere als voorzitter afdeling 
Oostzaan van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, en was ook een van de eerste twee 
vrouwelijke wethouders in Nederland.43 En wanneer in 1919 het algemeen kiesrecht 
wordt ingevoerd wordt in Breda direct het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid van Breda 
gekozen, namelijk mevrouw J.M. Neve-Reintjes.44

In het boekenvak is schrijver Louise Stratenus (1852-1908) 
vermeldenswaardig. Zij woonde vanaf haar 24ste in Princen-
hage. Ze was een broodschrijver die meer dan vijftig eigen 
titels publiceerde, veel daarvan onder een pseudoniem. In 
1880 vestigde Stratenus zich zelfstandig in Arnhem, waar ze 
hoofdredacteur werd van het tijdschrift Vrouwenbibliotheek. Na 
verschillende buitenlandse verblijven keerde zij terug naar 
Princenhage. Daar was zij omstreeks 1905 tot haar overlijden 

8.    Als adellijke vrouw leek Louise Antoinetta Stratenus voorbestemd voor een 
braaf burgerlijk leven in welvaart, maar zij koos een andere weg. Onder 
het pseudoniem Meta van Zweimarck publiceerde zij circa vijftig romans. 
(Collectie Stadsarchief Breda, 19650006)
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lid van de Bredase afdeling van Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht.45 De Vereeniging 
stond ook stil bij haar overlijden in 1908 en publiceerde een advertentie waarin zij een 
‘bekend figuur uit de vrouwenbeweging van weleer’ werd genoemd. De afgelopen jaren 
geniet Stratenus hernieuwde aandacht in Breda, met een tentoonstelling aan haar gewijd 
in het Princenhaags Museum en meerdere artikelen die over haar werden geschreven. Ook 
werd er een straat in Breda naar haar vernoemd.46

Ook de schrijver, pedagoog en feminist Elise van Calcar (1822-1904) bracht een cruciale 
periode (1850-1859) van haar leven in Leur en Breda door. In die periode kwam ze name-
lijk in aanraking met de ideeën van pedagoog Friedrich Fröbel en paste ze deze meteen toe 
op een groepje kinderen in haar omgeving middels een eerste experimenteel schooltje. 
Na haar huwelijk met Herman van Calcar in 1853 vestigde het echtpaar zich in Leur bij 
Breda, waar het voornamelijk leefde van de opbrengst van de boeken die zij schreef. Calcar 
combineerde de pedagogiek met het spiritualisme en feminisme. Van de vrouwenbewe-
ging verwachtte zij vooral respect voor de vrouwelijke aard.47

| Bewegingen voor vrouwenkiesrecht

Om een beeld te schetsen van de sporen van de vrouwenbeweging in de negentiende en 
twintigste eeuw in Breda, belichten we hier de strijd voor het vrouwenkiesrecht – slechts 
één aspect van de vrouwenbeweging. Zowel de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht als de 
Bond voor Vrouwenkiesrecht (het gematigde zusje van de Vereeniging) hadden een Bredase 
afdeling. Deze werden respectievelijk opgericht omstreeks 1903 en 1907.48 Beide afdelingen 
hielden met regelmaat lezingen in Breda, en beiden streden voor het verkrijgen van (actief 
en passief) vrouwenkiesrecht. De Bond voor Vrouwenkiesrecht is ontstaan als afsplitsing 
van de Vereeniging, gevormd door ontevreden leden. Zij wilden een gematigdere politieke 
koers varen om daarmee voorstanders van beperkt kiesrecht aan te spreken, en vonden 
het sympathiseren van de Vereeniging met de ‘acties van burgerlijke ongehoorzaamheid’ 
van de Engelse suffragettes niet passen bij hun eigen ‘constitutionele’ gezindheid.49 Voor-
afgaand aan de oprichting van de Bredase afdelingen hield de landelijke organisatie van 
de Vereeniging ook al geregeld bijeenkomsten en lezingen in Breda. Daarbij was ook de 
eerdergenoemde Bredase Wibbina Clara Clifford Kocq van Breugel-Roelofs betrokken: zij zat 
in het landelijke bestuur, was 
oprichter en voorzitter van de 
Bredase afdeling van de Vereeni-
ging voor Vrouwenkiesrecht, 
en was ook spreker in verschil-
lende plaatsen in Nederland. 
Daarnaast was zij betrokken bij 
de oprichting van een Bredase 
algemene openbare bibliotheek, 
zoals we eerder zagen.

9.   Advertentie in de Bredasche Courant 
voor de lezing van mevrouw Tilma-Schaaff. 
(Bredasche Courant, 21-02-1904)
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De lezingen van de Vereeniging vonden plaats op diverse locaties, en hadden wisselend 
succes. Zo sprak op 25 februari 1904 mevrouw Tilma-Schaaff over de ‘zedelijke beteekenis 
der vrouwenbeweging’ in de Beurs van Breda. De lage opkomst weerspiegelde de geringe 
belangstelling voor het onderwerp. Ook uit het jaarverslag van de Vereeniging voor Vrou-
wenkiesrecht blijkt dat de afdeling nog niet de interesse van de leden kon wekken. Hoewel 
het ledenaantal steeg, werden de vergaderingen slecht bezocht. Met de jaren kwam hier 
toch verandering in, zo blijkt uit een lezing gehouden door de Bredase afdeling van de 
Bond voor Vrouwenkiesrecht: op 19 januari 1912 sprak de schrijver Frederik van Eeden, 
en bij die gelegenheid was de zaal al beter gevuld en kwam de discussie meer op gang.50

Dat het erg moeilijk was de vrouwenbeweging in Breda onder de aandacht te brengen, 
blijkt nog het meest uit een artikel over het bezoek van landelijk voorzitter van de Bond 
voor Vrouwenkiesrecht, Welmoet Wijnaendts Francken uit Den Haag, in april 1908. Zij 
sprak een volle zaal toe in de Beurs van Breda. Dat lijkt positief, maar in de Bredasche 
Courant uitte de spreker zich negatief: ‘in ’t particuliere leven [te Breda] werd hevig tegen 
den Bond gestookt’.51 Dit kan geïnterpreteerd worden als kritiek op de Bredase afdeling, 
die onder de Bredanaars niet de juiste houding wist te bewerkstelligen. Maar het kan 
ook gelezen worden als een kritiek op de houding van de Bredase samenleving in het 
algemeen. Over diezelfde avond schreef ook Wibbina Clifford Kocq van Breugel-Roelofs 
in een brief aan haar zoon: ‘Volgens ooggetuigen moet [Welmoet Wijnaendts Francken] 
dadelijk van het begin tot het einde gescholden hebben op de vereeniging.’52

10.  Afdruk op een kalenderblad van een groepsfoto gemaakt op de zomervergadering van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht 
te Breda, juli 1908. De vergadering stond volledig in het teken van het congres van de International Woman Suffrage 
Alliance dat in juni in Amsterdam plaatsvond. (Collectie Atria Amsterdam, 100027309)
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In de loop der jaren organiseerde de Bond voor Vrouwenkiesrecht meer lezingen en voor-
drachten in Breda. Uit correspondentie van de Bredase afdeling naar het landelijk apparaat 
blijkt dat in de eerste jaren de opkomst bij vergaderingen laag was. Het ledenaantal groei-
de echter gestaag, maar stagneerde na een aantal jaar: in 1909 waren er 80 leden, in 1913 
verdubbelde dat naar 160, en het jaarverslag over 1917 vermeldt dat de Bredase afdeling 
175 leden telde. In 1918 was het ledenaantal tot 176 gestegen. Zelf was het bestuur redelijk 
tevreden over het aantal leden, maar de opkomst op bijeenkomsten viel lager uit.53

11.  Grote Markt omstreeks 1905-1915, met op de achtergrond koffiehuis De Beurs van Breda, waar de beide verenigingen 
regelmatig lezingen organiseerden. (Collectie Stadsarchief Breda, 19881686)
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Na de Eerste Wereldoorlog kwam de toekenning van het kiesrecht voor vrouwen elders 
in Europa in een stroomversnelling. Vrouwen eisten ook niet minder na al hun inspan-
ningen aan het thuisfront terwijl de mannen streden in de loopgraven. Ook in Breda werd 
erover gesproken. Welmoet Wijnaendts Francken keerde terug en sprak op 28 november 
1918 in het Zuid-Hollandsch Koffiehuis over ‘de taak van de vrouw in den gemeenteraad’. 
Toen in 1919 het algemeen kiesrecht voor vrouwen eindelijk werd ingevoerd, besloot de 
Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht tijdens het jaarlijks overleg in Breda om onder een 
andere naam verder te gaan, te weten de Vereeniging van Staatsburgeressen. De Bond voor 
Vrouwenkiesrecht daarentegen besloot in de Algemene Ledenvergadering van 4 janua-
ri 1920 over te gaan tot ontbinding van de vereniging: hun doel was bereikt, en verdere 
samenwerkingen met andere verenigingen kwamen na vergeefse pogingen niet tot stand.54

| Vrouwen- en leeszaalbeweging in relatie tot elkaar

Zowel in binnen- als buitenland nam het aantal leesgezelschappen na 1750 een grote 
vlucht. Hoewel het binnen deze clubs lang niet altijd uitsluitend draaide om lezen en 
boeken – het sociale aspect kreeg niet zelden voorrang – gaven de leesgezelschappen de 
gegoede burgerij van de achttiende eeuw een gevoel van eigenwaarde.55 Grotere leesgezel-
schappen beschikten over een eigen boekerij en dus over een eigen ruimte waar de leden 
naartoe kwamen. Deze plekken werden leesmuseum of leeskabinet genoemd (naar het 
Franse cabinet de lecture56) en hadden, in tegenstelling tot de commerciële leesfaciliteiten, 
een besloten karakter. De leesmusea raakten in de tweede helft van de negentiende eeuw 
steeds meer in zwang.57 Vrouwen hadden tot slechts enkele van deze instituten toegang. 
Het Amsterdamse Leesmuseum voor Vrouwen (1877-1966) en het Damesleesmuseum in 
Den Haag (1894-heden) waren de grootste twee in hun soort. Ze vormden een plek waar 
vrouwen, zonder bemoeienis van hun echtgenoot, konden vertoeven en zich ontwik-
kelen. Bij de oprichting van het Haagse Damesleesmuseum waren onder meer de femi-
nisten Margaretha Meyboom en Cecile Goedkoop-de Jong van Beek en Donk betrokken. 
Margaretha Meyboom speelde ook een rol bij de organisatie van de Eerste Nationale 
Tentoonstelling voor Vrouwenarbeid, die in 1898 in Den Haag plaatsvond.58 Desondanks 
speelde het instituut geen rol in de strijd voor het vrouwenkiesrecht. Dit laatste geldt ook 
voor het Leesmuseum voor Vrouwen te Amsterdam.59 Wij hebben geen sporen kunnen 
vinden van een leesgezelschap of -museum exclusief voor vrouwen in Breda.

Breda speelde in de ‘vrouwenquaestie’ geen voortrekkersrol, al waren er wel enkele 
Bredase vrouwen actief in de vrouwenbeweging: Louise Stratenus (1852-1908), Elise van 
Calcar (1822-1904), Willy Hofman-Poot (1867-1952) en Wibbina Clifford Kocq van Breugel- 
Roelofs (1857-1929). Uit ons onderzoek kwam laatstgenoemde naar voren als de enige 
onder hen die zich ook inzette voor de komst van een openbare bibliotheek in Breda. Meer 
over haar in de volgende paragraaf.

Het belang van (openbare) leesvoorzieningen voor de emancipatie van de vrouw wordt in 
Breda voornamelijk duidelijk ná de oprichting van de Katholieke en de Algemene Openbare 
Leeszalen en Bibliotheken: het personeelsbestand van beide organisaties bestond tot eind 
jaren zestig van de vorige eeuw voor een belangrijk deel uit vrouwen, óók in de functie van 
directeur, iets wat in andere branches ondenkbaar was. Dit kwam mede door de wervings-
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campagne voor het leeszaalberoep, waarin de Centrale Vereniging zich vooral richtte op 
vrouwen. Een brochure uit de jaren zestig beschreef bijvoorbeeld een typische werkdag 
van ene Gerda, compleet met foto’s van Gerda en haar – eveneens vrouwelijke – collega’s.60

Tot aan de fusie van de Katholieke en de Algemene Openbare Leeszaal en Bibliotheek van 
Breda in 1973 hield de AOLB uitsluitend vrouwelijke bestuurders. Het samengaan van de twee 
‘concurrenten’ paste binnen de landelijke ontwikkelingen richting een ontzuild Nederland.

12. Vaandel Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, afdeling Breda. (Collectie Atria Amsterdam, 002018)
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13.  Een pagina uit een wervingsbrochure voor het bibliotheekvak, uitgegeven in de jaren zestig van de vorige eeuw. 
(Collectie Stadsarchief Breda, ARC0320, inv.nr. 166)
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| Wibbina Clifford Kocq van Breugel-Roelofs

Zoals gezegd kwam alleen Wibbina Clifford Kocq 
van Breugel-Roelofs uit ons onderzoek naar voren 
als betrokken bij zowel de vrouwenbeweging als 
bij de Bredase leeszaalbeweging. Wie was zij?

Wibbina ‘Bientje’ Clara Roelofs werd geboren 
in 1857 in Soerabaja, in de toenmalige kolonie 
Nederlands-Indië. Ze trouwde op 24-jarige leef-
tijd met de 41-jarige jonkheer Willem François 
Clifford Kocq van Breugel, die op dat moment 
de functie van kapitein der mariniers bekleed-
de. Ze woonden onder andere in Amsterdam 
en Nijmegen, maar op 24 juli 1900 vestigde het 
gezin, inclusief Wibbina’s moeder Catharina 
Walraven, zich in Breda aan de Baronielaan.61 De 
jonkheer was toen vermoedelijk al gepensioneerd 
of gestopt met werken, waardoor het gezin niet 
meer hoefde te verhuizen in verband met zijn 
werk, en kon wortelen in Breda. Het echtpaar, 
en met name Wibbina, had dus alle tijd om zich 
te concentreren op het Bredase leven. Dat blijkt, 
want zij was zeer actief in het verenigingsleven, 
maar ook in de vrouwen- en leeszaalbeweging. 
Zo was zij aanwezig bij de oprichtingsvergadering van de Bredase Vereeniging Openbare 
Leeszaal en Bibliotheek op 7 november 1911 en werd bij die gelegenheid gekozen tot 
bestuurslid.62 Uit de notulen van de vergaderingen blijkt dat ze erg betrokken was bij de 
vereniging: vergaderingen vonden vaak bij haar thuis plaats, ze leverde meerdere malen 
een financiële bijdrage en had inspraak in allerhande onderwerpen en vraagstukken om 
de bibliotheek te realiseren – ze zocht bijvoorbeeld mee naar geschikte huisvesting. Ook 
voor het vrouwenkiesrecht streed ze gedreven: ze richtte de Bredase afdeling van de 
Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht op, werd voorzitter van deze afdeling, en speelde 
een rol binnen de landelijk opererende moederorganisatie.63 Ze correspondeerde met 
Aletta Jacobs over de Bredase afdeling waarbij Aletta Jacobs zich positief uitspreekt over 
Wibbina’s vermogen en zelfstandigheid in het voorzitten van de Bredase afdeling.64 
De brieven die ze naar haar zoon Jelle schreef, tonen aan dat ze het druk had met het 
verenigingsleven, maar ook met sociale uitjes en verplichtingen. Daarnaast was ze een 
toegewijde moeder en zeer betrokken bij haar kleinkinderen.65

Ter ere van haar 70ste verjaardag werd in de Bredasche Courant een artikel gepubliceerd, 
waarin Wibbina en al haar verdiensten werden geëerd. Uit het artikel blijkt, dat zij zich 
ook inzette voor de belangen van de ondernemers middels de verenigingen Eigen Hulp 
en Oost en West. Ze werd geprezen als een bekende Bredase en verdienstelijke vrouw. Een 
week later plaatste zij haar dankwoord voor de overweldigende hoeveelheid felicitaties.66 
Wibbina overleed in Breda op 27 maart 1929, een maand voor haar 72ste verjaardag.

14.   Portret van W.C. Clifford Kocq van Breugel uit 
het gedenkboek bij het 25-jarig bestaan van 
de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, 1894-
1919. (Bibliotheek Archief Atria, NED 61 1919 
Klassieker B)
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Conclusie

In dit artikel hebben we een globaal beeld geschetst van de vrouwen- en de openbare 
leeszaalbeweging in Breda. De vraag die wij hierbij centraal stelden, was: is er een aantoon-
baar verband tussen het ontstaan van de openbare bibliotheek en de ontwikkeling van de 
vrouwenbeweging in Breda in de periode 1900-1940?

Binnen de leeszaalbeweging was Breda geen voorloper, integendeel: terwijl in andere 
steden een algemene openbare leeszaal al een feit was, zaten de initiatiefnemers in Breda 
nog aan de tekentafel. Het bibliotheekwezen – ook dat in Breda – speelde op het gebied 
van vrouwenemancipatie een dubbelrol: aan de ene kant bood het vrouwen de moge-
lijkheid om op een correcte manier in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Aan de 
andere kant waren de salarissen veel lager dan voor functies van vergelijkbaar niveau in 
een andere branche.

15.  De paardentram in de Baronielaan, waarover Wibbina in 1925 aan haar zoon schrijft: ‘Je zult de stad Breda wel weder 
veranderd vinden maar ook nog antiek met de paardentram.’ (Collectie Stadsarchief Breda, Firma Schreurs (v/h firma 
Stutz), GN20100653)
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Ook binnen de vrouwenbeweging lijkt Breda eerder een volger dan een pionier. Hoewel 
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