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Activiteit:  Lezing “De ongehoorde helft. De eerste vrouwen op het politieke 

pluche” door Paul van der Steen 

 

Wanneer: Maandag 14 oktober 2019, 19.30-21.00 uur 

Locatie: Jan van Eyck Academie, Academieplein 1, 6211 KM te Maastricht 
 

 

 

Geachte leden, 

 

Van harte nodigt het kringbestuur u uit voor een lezing door de heer dr. Paul van der Steen op 

maandag 14 oktober 2019 a.s. in de Jan van Eyck Academie, Academieplein 1, 6211 KM te 

Maastricht. Aanvang: 19.30 uur.  

 

Let op: i.v.m. de verbouwing van StayOkay vindt de lezing plaats in de Jan van Eyck 

Academie. 

 

Ook niet-leden zijn van harte welkom; aan hen wordt een bijdrage van € 5,- euro gevraagd.  

De lezing draagt de titel: De ongehoorde helft. De eerste vrouwen op het politieke pluche. 

 

Deze lezing vindt mede plaats in het kader van de Maand van de Geschiedenis. 

 

Toelichting van de spreker op zijn lezing: 

 

“Als ik als Kamerlid mislukte, dan zouden de vrouwen het gedaan hebben”, zei Suze Groeneweg 

over haar verantwoordelijkheid als eerste vrouwelijke parlementariër van Nederland. Ze werd in 

1918 door mannen gekozen. Vrouwen mochten toen nog niet stemmen. Pas een jaar later kon dat 

voor het eerst, vanwege een gemeentelijke herindeling in Maastricht en Gronsveld. “’t Is 

verschrikkelijk zooveel leed als wij met die vrouwtjes hebben. En praatgraag dat ze zijn!”, 

tekende een verslaggever van een landelijke krant op uit de mond van een man op een 

Maastrichts stembureau.  

 

Paul van der Steen schreef een boek over Groeneweg en andere pioniers in politiek en bestuur. 

Met de uiteenlopende verhalen van onder anderen de eerste vrouwelijke wethouders, de eerste 



vrouwelijke burgemeester en de eerste vrouwelijke minister komt een eeuw van moed tonen, 

vechten tegen vooroordelen en slechten van barrières mee.  

 

Over de spreker: 

Paul van der Steen (1969) is historicus. De ongehoorde helft. De eerste vrouwen op het politieke 

pluche is zijn vijfde boek. Hij werkt ook als journalist voor NRC Handelsblad, Trouw, De 

Limburger, Zuiderlucht en Historisch Nieuwsblad.  
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