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Samenvatting 

 

Vrouwen zijn niet meer weg te denken uit de (top)sport, maar dat is niet altijd zo geweest. Enige 

lichaamsbeweging voor vrouwen, zoals gymnastiek en fietsen, was eind negentiende eeuw 

algemeen geaccepteerd, maar dit was ingegeven door de idee dat gezonde vrouwen gezonde 

kinderen konden baren en zo voor een sterke natie konden zorgen. Rond de eeuwwisseling 

gingen steeds meer vrouwen aan sport doen, met inachtneming van de fatsoensnormen: 

sierlijkheid stond voorop, fysieke inspanning mocht niet de overhand hebben. Vrouwen konden 

lid worden van sportverenigingen, maar ze kregen daarbij te maken met beperkingen en 

vooroordelen. De dominantie van mannen in de verenigingen was groot en de publieke opinie 

nog behoudend. Langzamerhand wisten vrouwelijke sporters zich een plaats te veroveren, al 

zijn er op dit punt verschillen te constateren tussen de verschillende takken van sport.  

Dit vergelijkende onderzoek tracht een antwoord te vinden op de vraag in hoeverre 

gender een rol heeft gespeeld in het lidmaatschap en de participatie van vrouwen in tien 

sportverenigingen in de periode 1900-1965. Het onderzoek richt zich op sportverenigingen in 

Deventer, Zwolle en twee dorpen in de Achterhoek. De vragen die leidend zijn geweest bij de 

analyse van het bronnenmateriaal van zeven gymnastiekverenigingen, twee 

atletiek/voetbalverenigingen en een roeivereniging hebben betrekking op het lidmaatschap van 

vrouwen, hun participatie in de organisatie, formalisatie hiervan, eventuele verschillen tussen 

stad en platteland en de mate waarin de ontwikkelingen in de sportverenigingen een 

afspiegeling vormen van de maatschappelijke ontwikkelingen in die periode. De oprichtingsdata 

van de verenigingen vallen binnen een periode van vijftig jaar: tussen 1877 en 1926. 

Sporthistorisch onderzoek naar genderrelaties in verschillende sporten is niet te 

realiseren zonder daarbij het aspect van ‘omnisportvereniging’ te betrekken. Vooral voor de 

gymnastiekverenigingen gold, dat er diverse uiteenlopende sporten werden beoefend. Uit het 

onderzoek blijkt dat het moment van lidmaatschap van vrouwen niet altijd samenviel met het 

moment van participatie. Hierbij hebben maatschappelijke ontwikkelingen waarschijnlijk een rol 

gespeeld: het stemrecht voor vrouwen in de twee oudste gymnastiekverenigingen werd pas 

jaren na lidmaatschap een feit. Vergeleken met de atletiek/voetbalverenigingen moet echter 

worden vastgesteld dat vrouwen hier pas jaren na oprichting van de vereniging werden 

toegelaten tot de atletiekafdeling en dat zij geen rol kregen in de organisatie. De rol van gender 

is bij deze verenigingen duidelijk vast te stellen: de dominantie van het voetbal over de atletiek. 

De roeivereniging neemt in het geheel een aparte positie in. Lidmaatschap en participatie voor 

vrouwen was algemeen aanvaard, genderrelaties kwamen niet onder druk te staan. Over het 

algemeen kan worden geconstateerd, dat er een divers beeld is ontstaan wat betreft de rol van 

gender in het lidmaatschap en de participatie van vrouwen in sportverenigingen en dat de 

diverse verenigingsculturen hierbij een grote rol hebben gespeeld. 
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Inleiding 

Na (…) de geboorte van haar tweede kind (…) kwalificeerde Fanny zich voor de 

Zomerspelen van 1948. Ze moest daarvoor haar kinderen achterlaten in 

Amsterdam en kreeg daar zware kritiek over: ‘Ik kreeg allerlei nare brieven,’ 

herinnerde zij zich, ‘van mensen die schreven dat ik thuis moest blijven bij mijn 

kinderen.1 

Een ander voorbeeld is de ervaring van schaatster Atje Keulen-Deelstra: 

Ze was moeder van drie kinderen toen Atje Keulen-Deelstra in 1969 tijdens het NK 

door de KNSB werd uitgenodigd voor een trainingskamp in Inzell. Een paar dagen 

voor vertrek vernam ze uit de krant dat ze niet meeging. (…) Ik dacht eerst aan een 

foutje in de krant. Maar toen mijn trainer met de KNSB belde, zeiden ze dat het 

beter was dat ik thuis zou blijven. Ik was tenslotte al 30 jaar en ik zou niet zo lang 

bij de kinderen vandaan kunnen. En twee weken lang twee keer per dag trainen zou 

ik ook niet aankunnen. (…) Atje Keulen-Deelstra (…) werd in haar succesperiode 

bekend als de huisvrouw die kinderen en echtgenoot achterliet op de boerderij 

omdat ze zo nodig iets van de wereld moest zien. Een topsportcarrière in 

combinatie met het gezin was vele vrouwen een doorn in het oog. (…) de 

Volkskrant, 11 december 1999. 2 

Deelname van vrouwen in de (top)sport is volkomen normaal geworden. Nationaal en 

internationaal maken zij een belangrijk deel uit van selecties in tal van sporten in de strijd om 

medailles en sport en lichaamsbeweging wordt voor iedereen gepropageerd. Bovenstaande 

fragmenten illustreren dat dit niet altijd zo geweest is en dat vrouwen veel tegenstand moesten 

overwinnen voordat zij konden deelnemen aan sportactiviteiten zonder negatieve reacties op 

te roepen. In 1948 kreeg Fanny Blankers-Koen veel kritiek toen ze als moeder van twee kinderen 

deelnam aan de Olympische Spelen. Ruim twintig jaar later was de publieke opinie nog niet veel 

veranderd: topschaatster Atje Keulen-Deelstra deed er beter aan om thuis te blijven in plaats 

van te trainen in het buitenland voor een belangrijke wedstrijd. De overwegingen om haar niet 

op trainingskamp te sturen waren echter ook van een andere aard: zou ze het pittige 

                                                           
1 ‘Het ongelooflijke verhaal van Fanny Blankers-Koen. De dertigjarige moeder van twee kinderen won 
vier gouden medailles tijdens de Olympische Zomerspelen van 1948’, Google Arts & Culture 
https://artsandculture.google.com/theme/het-ongelooflijke-verhaal-van-fanny-blankers-
koen/UAICaOFOrvonKw?hl=nl. 
2 Agnes Elling en Annelies Knoppers, ‘Sport en gender’ in: Paul de Knop, Bart Vanreusel en Jeroen 
Scheerder ed., Sportsociologie. Het spel en de spelers (Maarssen 2002) 310. 
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trainingsprogramma wel kunnen doorstaan? De twijfel bij de KNSB sprak boekdelen: een 

dergelijk trainingskamp was niet geschikt voor een vrouw, het zou te zwaar zijn. 

Halverwege de negentiende eeuw waren sportactiviteiten zoals hierboven beschreven 

voor vrouwen ondenkbaar, laat staan dat ze konden meedoen aan wedstrijden. Pas na het 

overwaaien van sporten vanuit Engeland naar Nederland werd sportbeoefening voor vrouwen 

vanaf het begin van de twintigste eeuw meer en meer geaccepteerd, al betrof het in deze 

beginperiode alleen nog lichaamsbeweging met het doel gezonde kinderen te baren. Deelname 

aan sportactiviteiten zoals dat voor mannen bestond, was een moeizaam proces van jaren 

waarbij allerlei vooroordelen en bezwaren bevochten moesten worden. Daarbij speelden 

verschillende factoren een rol, niet in de laatste plaats de heersende opvattingen over de positie 

van vrouwen in het algemeen en lichaamsbeweging voor vrouwen in het bijzonder.  

Niet alle sporten waren in gelijke mate toegankelijk voor vrouwen uit alle lagen van de 

bevolking. Het was bijvoorbeeld begin negentiende eeuw geaccepteerd dat vrouwen uit de 

volksklassen meededen aan schaatswedstrijden, in het kader van volksvermaak. Gymnastiek, 

voortgekomen uit de algemene opvatting dat een goede gezondheid voor de vrouw belangrijk 

was, werd vanaf halverwege de negentiende eeuw gepropageerd voor vrouwen en meisjes. 

Vrouwen uit de middenklasse kregen tot in de twintigste eeuw lange tijd te maken met strengere 

fatsoensnormen in vergelijking tot vrouwen uit de volksklasse en konden alleen aan 

bijvoorbeeld stijlroeien doen, een vorm van roeien waarbij stijl en presentatie belangrijk waren. 

Atletiek, waarin snelheid en kracht een belangrijk element vormden, vormde zeker in 

wedstrijdverband voor alle vrouwen lange tijd een taboe. 

 

 

Probleemstelling 

Hoe heeft de deelname van vrouwen aan sport zich ontwikkeld en welke factoren hebben een 

rol gespeeld in de mogelijkheid voor vrouwen om deel te nemen aan sportactiviteiten? Het 

onderzoek naar vrouwen in de sport is pas aan het eind van de vorige eeuw op gang gekomen, 

vooral in de Angelsaksische landen. In de jaren tachtig en negentig zijn ook in Nederland de 

eerste artikelen verschenen. Volgens Elling en Van Ginneken is de aandacht voor vrouwelijke 

sporters lange tijd ver achtergebleven bij die voor hun mannelijke collega’s door de al lange tijd 

bestaande man-vrouw verhoudingen. In een inventariserende studie over sekse(on)gelijkheid in 

de sport van 2016 schrijven zij hierover:  
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Sport is van oudsher een sterk gegenderde activiteit: de deelname en/of 

betekenissen zijn sterk gerelateerd aan mannelijk/vrouwelijkheid. De meeste 

sporten werden oorspronkelijk door en voor vrouwen ontwikkeld, zelfs een sport 

als turnen, dat vandaag de dag een meer feminien imago heeft. Vrouwen werden 

aanvankelijk van veel sporten uitgesloten, vooral sporten die gepaard gaan met 

veel kracht, uithoudingsvermogen en/of fysiek contact. Vanwege deze historische 

relatie tussen sport en mannelijkheid is sekse-ongelijkheid ook een traditioneel 

beleidsthema.3 

 

Dit vergelijkend scriptieonderzoek met als onderwerp het lidmaatschap van vrouwen van een 

tiental sportverenigingen in Deventer, Zwolle en de Achterhoek in de periode 1900-1965 kan 

een bijdrage leveren aan het bestaande onderzoek. Het belang van het onderzoek wordt nader 

toegelicht op pagina 4-6. In het onderzoek hanteer ik de volgende onderzoeksvraag: In hoeverre 

speelt gender een rol bij het vrouwelijk lidmaatschap van en participatie in een tiental 

sportverenigingen in Deventer, Zwolle en de Achterhoek in de periode 1900 - 1965.  

Vanuit het concept gender wil ik een analyse maken van deelname van vrouwen aan 

sportverenigingen in de periode 1900 - 1965. Ook wil ik onderzoeken of, en zo ja, op welke wijze 

vrouwelijk lidmaatschap werd geformaliseerd in de verenigingen en of vrouwen de mogelijkheid 

kregen om organisatorische functies te bekleden, bijvoorbeeld in het bestuur of in commissies. 

 

 

Conceptueel kader en belang van het onderzoek 

Het onderzoek valt binnen het kader van wat Annelies Knoppers in haar artikel over gender en 

sport in de VS omschrijft als de sociaal-relationele benadering.  

 

Deze benadering ziet gender als relationeel en dynamisch binnen de context van 

ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen. (…) Vanuit de 

relationele benadering wordt sport gezien als een invloedrijk terrein voor de 

constructie en reproductie van een heersende ideologie over gender (en over ras 

of etniciteit, leeftijd, seksualiteit en andere factoren).4 

                                                           
3 Elling, Agnes en Zoë van Ginneken, Sekse(on)gelijkheid in de sport. Een inventariserende studie naar 
deelname en waardering (Utrecht, 2016) 7. 
4 Annelies Knoppers, ‘Wat versterkt sport in mannen behalve hun spieren? Gender en sport in de 
Verenigde Staten’ in: Tijdschrift voor vrouwenstudies 16 (1995) 39. 
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Hoewel Knoppers zich primair richt op onderzoek in de Verenigede Staten, concludeert zij dat 

ook in andere landen dan de VS onderzoek naar het verband tussen gender en sport steeds 

belangrijker wordt. 

 

Historicae van beide disciplines (vrouwenstudies en bewegingswetenschappers; 

AMB) onderzoeken de geschiedenis van gender en van vrouwen in de sport. De 

geschiedenis van sport wordt langzamerhand herschreven met accenten op de rol 

die machtsverhoudingen, bijvoorbeeld in genderrelaties, gespeeld hebben. 

Onderzoekers stellen de vraag hoe de geschiedenis van vrouwen in sport bepaald 

werd door hun sociale positie, dat wil zeggen door factoren als hun sekse, sociale 

klasse, huidskleur en leeftijd.5  

 

Gezien de historische context waarbinnen diverse sporten zich hebben ontwikkeld, is onderzoek 

naar de relatie tussen gender en sport niet volledig zonder het perspectief klasse erbij te 

betrekken. Het gaat als het ware om een dubbele handicap: vrouwen werden beperkt in hun 

bewegingsvrijheid omdat ze in een afhankelijke positie verkeerden ten opzichte van de man, 

maar ook omdat ze tot een bepaalde klasse behoorden. In dit onderzoek beperk ik mij tot het 

perspectief gender, omdat het op basis van het beschikbare bronnenmateriaal niet mogelijk is 

om uitspraken te doen over klasse. 

Sport is een sociaal verschijnsel en elke sport heeft zijn eigen sociale kenmerken en een 

eigen cultuur, waarin specifieke verhoudingen tussen mannen en vrouwen naar voren komen. 

De verschillen hierin zijn historisch gegroeid en moeten in sporthistorisch onderzoek zeker 

worden meegenomen. Daarom is het belangrijk dat vergelijkend onderzoek wordt gedaan naar 

de wijze waarop gender in diverse sporten effect hebben gehad op de mate waarin vrouwen 

konden deelnamen aan sport. 

In haar artikel ‘Hand in hand kameraden’ (1998) benadrukt Derks dat uit sociaal- en 

historisch-wetenschappelijk onderzoek naar sekse en sport in het buitenland en sinds kort in 

Nederland ‘(…) een gedifferentieerde en dynamische benadering van het thema sport en sekse 

(…)’ naar voren komt, en dat er grote verschillen tussen takken van sport bestaan.6 Voor een 

sporthistorische analyse van verschillende sporten en de rol van sekse in veranderende 

machtsverhoudingen binnen die sporten, acht zij een onderscheid van de sociologen Snyder en 

                                                           
5 Knoppers, ‘Wat versterkt sport in mannen’, 44. 
6 Marjet Derks, ‘Hand in hand kameraden. Sekse en ‘de voetballerij’ in: Wilfred van Buuren en Theo 
Stevens ed., Sportgeschiedenis in Nederland (Amsterdam 1998) 34. 
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Spritzer bruikbaar.7 Kern van dit onderscheid vormt de tegenstelling ‘acceptabel-onacceptabel’ 

in de zin van lichaamsbeweging die al dan niet aanvaardbaar was voor meisjes en vrouwen. 

Snyder en Spritzer onderscheiden drie groepen sporten: 

 

1. Algemeen acceptabele sporten:  

Er is geen fysiek contact, het gaat om sporten met een zekere pedagogische 

waarde. Deelname van meisjes werd bevorderd, onder voorwaarde dat zij 

voldeden aan de kledingvoorschriften en de oefenstof. Historisch gezien gold 

dit voor bijvoorbeeld gymnastiek, zwemmen en korfbal. 

2. Algemeen onacceptabele sporten:  

Sporten waarbij een grotere rol is weggelegd voor atletisch vermogen en 

kracht, maar die grotendeels synchroon lopen met de opvattingen over 

vrouwelijkheid. Het gaat historisch gezien om hockey, handbal, tennis, 

stijlroeien. 

3. Categorisch onacceptabele sporten:  

Er is sprake van veel lichamelijk contact of een dominante invloed van kracht 

en uithoudingsvermogen. Van oudsher ging het om atletiek, wielrennen, 

ijshockey en vechtsporten. Vrouwen moesten deelname bevechten, soms 

letterlijk.8 

 

Het door Derks als bruikbaar geachte onderscheid van Snyder en Spritzer is naar mijn mening 

een goed uitgangspunt voor dit onderzoek.  

Voor een analyse van de rol van gender bij vrouwelijke deelname aan verschillende 

sporten is het van belang dat de sociale en formele context binnen sportverenigingen onder de 

loep wordt genomen. De beslissing om te gaan sporten is genomen door vrouwen, het gaat er 

nu om hoe de betreffende verenigingen daarmee omgaan: nemen ze vrouwelijke leden aan en 

zo ja, wordt dit formeel vastgelegd en krijgen de vrouwen dezelfde status binnen de vereniging? 

Ik denk hierbij aan het bijwonen aan vergaderingen en het uitoefenen van stemrecht. Dat kan, 

gezien de opmerkingen van Derks hierover, per sport verschillen. Om deze reden kies ik ervoor 

om de analyse vanuit een sociaal-relationele benadering uit te voeren, waarbij ik bij de keuze 

van sporten de driedeling van Snyder en Spritzer hanteer.  

                                                           
7 Derks, ‘Hand in hand kameraden’, 36. 
8 Ibidem. 
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Naast het formele aspect van vrouwelijk lidmaatschap van sportverenigingen is ook van 

belang te kijken naar de mate waarin de vrouwen de kans kregen om te participeren in de 

organisatie van de verenigingen: konden ze bestuurslid worden, kregen ze een functie in 

commissies, hadden ze de mogelijkheid om de vereniging te vertegenwoordigen in groter 

verband? Participatie van vrouwen in de organisatie van sportverenigingen komt aan de orde in 

een artikel van Michel van Gent over korfbal.9 Het feit dat in deze sport evenveel mannen als 

vrouwen deel uitmaken van de teams, betekent nog niet dat er ook op bestuurlijk niveau 

vrouwen participeren. Hij constateert dat vrouwen wel deel uitmaken van besturen van 

verenigingen, maar cijfermatig materiaal ontbreekt hierover omdat er nog niet veel onderzoek 

gedaan is op dit gebied.10  

In het algemeen geldt dat het aandeel van vrouwelijke bestuurders in sportbonden op 

nationaal en internationaal niveau achterblijft bij dat van mannelijke bestuurders. In een notitie 

voor het Mulier Instituut over sekse(on)gelijkheid in de sport concluderen de auteurs: ‘In 

Nederland worden cijfers over man/vrouw verhoudingen in verschillende posities van 

leiderschap niet systematisch verzameld.’11 Dit vergelijkend onderzoek naar de positie van 

vrouwen in verschillende sportverenigingen 1965 in Deventer, Zwolle en de Achterhoek in de 

periode 1900 –zou hiertoe een aanzet kunnen zijn. 

 

 

Opzet van het onderzoek en deelvragen 

Uit elk van de hierboven door Snyder en Spritzer onderscheiden categorieën sporten onderzoek 

ik de deelname aan en participatie van vrouwen in sportverenigingen van ten minste één sport 

uit de drie hierboven genoemde categorieën: gymnastiek (categorie 1), roeien (categorie 2) en 

atletiek (categorie 3). Het bronnenmateriaal is afkomstig uit het Historisch Centrum Overijssel 

in Zwolle en Deventer en het Erfgoedcentrum in Doetinchem. Voor de onderzoeksperiode 1900-

1965 geldt dat alleen gymnastiek zowel in de steden als op het platteland vertegenwoordigd is, 

respectievelijk in Zwolle en Deventer, en in Ruurlo en Aalten. De analyse van het 

bronnenmateriaal van atletiek en roeien kan alleen op stedelijk niveau worden uitgevoerd, 

waarbij voor roeien geldt dat er alleen bronnenmateriaal aanwezig is van de roeivereniging in 

Deventer. Desondanks heb ik er voor gekozen de roeivereniging in Deventer op te nemen in het 

                                                           
9 Michel van Gent, ‘Mannen met baarden spelen tegen en met schoolmeisjes. Korfbal en de emancipatie 
van de vrouw als sportster’ in: Historica 2 (2016) 14-19. 
10 Van Gent, ‘Mannen met baarden’, 18. 
11 Elling en Van Ginneken, ‘Sekse(on)gelijkheid in de sport’, 23. 
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onderzoek omdat, gezien de aard van de sport, analyse van het materiaal belangrijke gegevens 

zou kunnen opleveren. Veel roeiverenigingen werden opgericht door (jonge) mannen uit de 

gegoede middenklasse. Begin twintigste eeuw was lichaamsbeweging voor vrouwen uit deze 

klasse mogelijk, maar gebonden aan strikte fatsoensnormen en ten dienste van de status van 

hun echtgenoten of vaders. Door de roeivereniging op te nemen in het onderzoek zouden 

eventuele verschillen ten opzichte van de andere sporten op het punt van genderrelaties naar 

voren kunnen komen. 

Uit het beschikbare bronnenmateriaal heb ik de notulen van bestuursvergaderingen, 

(jaarlijkse) algemene ledenvergaderingen en, indien aanwezig, van commissievergaderingen 

geraadpleegd, alsmede jaarverslagen, statuten en huishoudelijke reglementen. Informatie over 

aantallen leden per jaar per vereniging is afkomstig uit de jaarverslagen, voor zover aanwezig. 

Belangrijk te vermelden is dat niet voor alle verenigingen evenveel bronnenmateriaal 

voorhanden was, en niet gelijkelijk voor de gehele periode. Dat verklaart mede de afbakening in 

tijd van het onderzoek. Hieronder, in tabel, de in het onderzoek opgenomen verenigingen. 

 

Tabel 1 Sportverenigingen per regio in de periode 1900-1965 

Sport Stad Naam Archief 
    
Gymnastiek Deventer Olympia 1882 - 1975 

  
VZOD 1894 - 1984 

  
Wilhelmina 1910 - 1990 

  
Voorwaarts 1890 - 1990 

 
Zwolle Zwolsche Gymnastiekver. 1877 - 1922 

 
Achterhoek Ruurlose Gymnastiekver. 1926 - 2002 

  
DOK Aalten 1919 - 2009 

    
Atletiek Deventer Daventria 1906 - 2001 

 
Zwolle PEC 1910 - 1994 

    
Roeien Deventer Daventria 1884 - 1988 

 

Bij de analyse van het materiaal heb ik mij gericht op het moment van lidmaatschap van vrouwen 

en de manier waarop het bestuur van de sportvereniging daar mee omging: werd het besluit om 

vrouwen op te nemen in de vereniging snel genomen of pas na langdurige discussies? Kregen 

de vrouwen, eenmaal lid geworden, mogelijkheden om volledig te participeren? Als leidraad bij 

dit onderzoek heb ik de volgende deelvragen geformuleerd: 
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- Vanaf welk jaartal is sprake van vrouwelijke leden in de sportverenigingen object van 

onderzoek? 

- Hoe komt de besluitvorming over vrouwelijk lidmaatschap tot stand in de 

sportverenigingen? (Vond de besluitvorming over vrouwelijk lidmaatschap plaats in 

bestuursbesluiten of in Algemene ledenvergaderingen?) 

- In hoeverre krijgen vrouwelijke leden de mogelijkheid om te participeren in de 

organisatie van de verenigingen (stemrecht, bijwonen ledenvergaderingen, 

bestuursfunctie)? 

- In hoeverre worden lidmaatschap en organisatorische participatie geformaliseerd in de 

statuten en/of het huishoudelijk reglement van de verenigingen? 

- In welke mate verschillen sportverenigingen in de steden en op het platteland in Oost-

Nederland in het gevoerde beleid op het gebied van vrouwelijke deelname aan en 

participatie in sportverenigingen? 

- In hoeverre is de vrouwelijke deelname van en participatie in sportverenigingen een 

afspiegeling van de maatschappelijke ontwikkelingen in de onderzoeksperiode?  

 

 

Periodisering en onderzoeksregio 

Het jaar 1900 markeert het begin van de onderzoeksperiode, midden in de periode die algemeen 

wordt aangegeven als de eerste feministische golf, tussen 1870 en 1920. Hoewel de relatie 

feminisme – sport niet altijd een gelukkige was, wil ik toch dit verband leggen. Bovendien is voor 

het startjaar 1900 gekozen, omdat er op dat moment sprake was van voldoende 

sportverenigingen om een vergelijking tussen verschillende takken van sport te kunnen maken. 

In 1898 vond de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid plaats in Den Haag. De 

tentoonstelling bood een gevarieerd en breed beeld van vrouwenarbeid.12 De feministische 

beweging had niet veel op met sport voor vrouwen, maar er werd wel aandacht aan besteed: 

op vrijdag 19 augustus vond een ‘uitvoering in het zaalrijden’ plaats door de dames 

wielrijdersclub ‘Hazewind’ uit Winterswijk.13  

In de decennia ervoor was het besef doorgedrongen dat enige beweging voor vrouwen 

goed zou zijn, al was het doel niet de individuele ontplooiing van de vrouw, maar het krijgen van 

                                                           
12 https://0.academia-photos.com/attachment_thumbnails/38210156/mini_magick20190226-20016-
qz4bni.png? 1551171329. 
13 https://www.geheugenvannederland.nl/nl/geheugen/view/nationale-tentoonstelling-
vrouwenarbeid?coll=ngvn&facets%5Bsubject%5D%5B%5D=eerste+feministische+golf&maxperpage=36
&page=1&query=&identifier=IIAV01%3A104003648. 
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gezonde kinderen voor een gezonde natie. Halverwege de 19e eeuw was gymnastiek ingevoerd 

op scholen, ook voor meisjes. De vrouwenbeweging kon niet meer ongemerkt voorbij gaan aan 

het feit dat lichaamsbeweging voor vrouwen een steeds belangrijker aspect vormde in de 

samenleving. Ondanks dat sport geen actiepunt voor hen was, toont de demonstratie wielrijden 

voor dames op de Nationale Tentoonstelling aan dat ook de vrouwenbeweging het belang van 

sport voor vrouwen inzag.  

Het jaar 1965, grofweg het begin van de tweede feministische golf in Nederland, is 

gekozen als het einde van de onderzoeksperiode. De veranderingen in de jaren vijftig hadden 

een grote betekenis voor de positie van vrouwen, niet alleen op maatschappelijk terrein. Ook 

op sportgebied kwamen er in die jaren voor hen meer mogelijkheden: in diverse sporten werden 

bijvoorbeeld damescommissies ingesteld (in 1940 bij de roeibond en op lokaal niveau in 1942 

bij de atletiekclub AV Daventria). Ook werden er meer internationale wedstrijden voor vrouwen 

georganiseerd, zoals in 1954 het EK roeien voor dames in Amsterdam. De vraag is of deze 

verruiming van mogelijkheden in die jaren ook effect heeft gehad op de bestuurlijke participatie 

van vrouwen in sportverenigingen.  

In Deventer, Zwolle en de Achterhoek waren rond de eeuwwisseling een aantal 

sportverenigingen actief. Hoewel het aandeel van vrouwelijke sporters in de betreffende 

verenigingen niet overal even groot was, zijn er voldoende aanknopingspunten voor een 

onderzoek naar sportactiviteiten voor vrouwen in die tijd.  

In het kader van de mastercursus Volop vertier heb ik vergelijkend onderzoek gedaan naar 

de situatie van vrouwen in sportverenigingen in Deventer, in de periode 1920-1970. Object van 

onderzoek waren de Atletiek- en Voetbalvereniging Daventria (opgericht 1906) en de Roei- & 

Zeilvereniging Daventria (opgericht 1884). Naast atletiek en roeien is gymnastiek nu ook object 

van onderzoek. In Deventer waren vlak voor en vlak na de eeuwwisseling verschillende 

gymnastiekverenigingen: Gymnastiekvereniging Olympia (1882), VZOD (1894), Wilhelmina 

(1910) en Voorwaarts (1890). Om de situatie in Deventer in een regionaal perspectief te plaatsen 

heb ik twee sportverenigingen in Zwolle opgenomen: Atletiek en Voetbalvereeniging PEC 1906 

en Zwolse Gymnastiek Vereniging 1877, en twee verenigingen in de Achterhoek: Christelijke 

Gymnastiek- en Turnvereniging D.O.K.-Juliana Aalten 1919 en Ruurlose Gymnastiekvereniging, 

1926. Hiermee zouden eventuele verschillen in vrouwelijke deelname aan sportactiviteiten in 

de stad en op het platteland in kaart gebracht kunnen worden. 
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Hoofdstuk I   Sporthistorisch kader 

 

Op 1 en 2 februari 1805 vindt te Leeuwarden een ‘luisterrijke 

vrouwenschaatschenrijdpartij’ plaats. (…) De wedstrijd van 1805 was niet alleen 

nieuw in het feit dat vrouwen deelnamen, maar ook in organisatie en verloop van 

het gebeuren. Een aantal notabelen van Leeuwarden had zich tot ‘direktie’ 

gevormd. (…). Uit alle streken en uithoeken van Friesland kwamen meisjes en 

vrouwen op de wedstrijd af (…). Honderddertig vrouwen deden mee, variërend in 

leeftijd van veertien tot éénenvijftig jaar. Het werd ‘eene allerheerlijkste 

vertooning’.14 

 

Uit dit fragment komen twee opmerkelijke elementen naar voren met betrekking tot de 

geschiedenis van de vrouwensport. Ten eerste het feit dat er begin van de negentiende eeuw 

sprake was van vrouwelijke deelname aan wedstrijden, wat nog niet eerder was vertoond. Aan 

de schaatswedstrijden die tot dan toe door plaatselijke cafés georganiseerd waren, deden alleen 

mannen mee. Ten tweede de opmerking dat het hier om een ‘luisterrijke vertooning’ ging, een 

festijn waar veel publiek op af kwam. Hoewel de organisatie in handen was van plaatselijke 

notabelen en er werd geadverteerd voor de wedstijd, had deze nog altijd het karakter van 

traditioneel vermaak, niet in de laatste plaats omdat de deelneemsters aan de wedstrijden de ‘ 

zware bovenkleding aflegden (…)’.15 De deelname van vrouwen aan dit soort vermaak was een 

nieuw fenomeen, dat niet door iedereen werd gewaardeerd; sommigen vonden het ronduit 

ongepast.16 Er was in de hardrijderijen geen sprake van sporten in verenigingsverband en de 

deelneemsters kwamen uit de volksklasse, niet uit de gegoede stand. 

De negentiende eeuw markeert de overgang van traditionele volksspelen naar ‘moderne’ 

sport.17 Aan het begin van de eeuw was het organiseren van wedstrijden in de regionaal 

populaire activiteiten zoals kaatsen, klootschieten, paardenrennen, zeilen en schaatsen nog in 

                                                           
14 Nine van Schuppen, ‘Van Vrouwenvermaak tot Damesrecreatie. Een overzicht van de Nederlandse 
ontwikkeling van sportbeoefening door vrouwen in de negentiende eeuw’ in: Jaarboek voor 
vrouwengeschiedenis (Nijmegen 1980) 13-14. 
15 Koos Steendijk-Kuijpers, ‘De entree van vrouwen in de sportwereld’ in: Wilfred van Buuren en Peter-
Jan Mol, In het spoor van de sport. Hoofdlijnen uit de Nederlandse sportgeschiedenis (Haarlem 2000) 12. 
16 Van Schuppen, ‘Van Vrouwenvermaak tot Damesrecreatie’, 16-17. 
17 De term ‘sport’ dateert van einde negentiende eeuw, toen sporten vanuit Engeland in Nederland 
werden geïntroduceerd. Hierbij ging het om activiteiten waarbij ‘regulering en het wedstrijdelement’ 
kenmerkend waren. Nine van Schuppen geeft de volgende definitie van sport: ‘Een fysieke aktiviteit, 
waarin kracht, vaardigheid, behendigheid en snelheid vertoond worden, doorgaans in een gereguleerde 
kontekst, waarin het erop aan komt zichzelf en vooral anderen te overtreffen.’ Nine van Schuppen, ‘Van 
volksvermaak tot damesrecreatie’, 15. 
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handen van plaatselijke herbergiers en vaak verbonden aan kermissen. In de loop van de eeuw 

veranderde dit en namen leden van de aristocratie de organisatie van dergelijke evenementen 

over. Dit gebeurde vanuit verschillende oogmerken: het verbeteren van de welvaart door 

oprichting van sociëteiten en clubs, het bevorderen van volksbeschaving door wedstrijden los 

te koppelen van kermissen en zo ruw gedrag tegen te gaan, en als laatste oogmerk de 

bevordering van een sterk lichaam en een sterke natie.18 Halverwege de eeuw was in het kader 

van de lichamelijke opvoeding door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen de gymnastiek 

geïntroduceerd: 

 

De ‘Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen’ stelde in 1851 een ‘inrigting voor 

de gymnastiek’ in, vanaf 1863 werden verschillende turnverenigingen 

opgericht en in 1868 verenigden verschillende van deze verenigingen zich in 

het ‘Nederlandsch Gymnastiek Verbond’.19 

 

Het propageren van lichaamsbeweging voor het volk door leden uit de gegoede burgerij 

betekende niet dat zij hier zelf actief aan deelnamen. Dit veranderde in de laatste decennia van 

de negentiende eeuw met de introductie in Nederland van een aantal sporten uit Engeland. 

Sterker nog: niet alleen sporten werden uit Engeland overgenomen, ook gebruiken en 

gewoontes, mode en boeken. Een rage die wordt aangeduid als ‘anglomanie.’20 Vooral jongeren 

uit de hogere klassen gingen sporten als cricket, hockey, atletiek, tennis en voetbal beoefenen. 

Zij namen ook de spelregels en de organisatie van clubs over, zodat er aan het eind van de eeuw 

tal van sportclubs ontstonden, veelal op initiatief van gymnasiasten. Een belangrijk aspect hierbij 

was dat zij zich met de beoefening van deze elitesporten wilden onderscheiden van het volk. In 

tal van verenigingen werd een ballotage van kracht: een selectie om te voorkomen dat mensen 

lid werden die niet in de vereniging thuis hoorden. Over het algemeen was sporten in de zin 

zoals hier geschetst niet weggelegd voor vrouwen. Zij vervulden een bijrol, speelden hooguit 

een rustig spelletje tennis of crocket in de tuin en zorgden voor thee voor de heren. Ze namen 

zeker geen deel aan wedstrijden.  

Met de industrialisatie en de opkomst van de gegoede burgerij in de 19e eeuw veranderde 

de maatschappelijke positie van de vrouw uit de hogere lagen van de bevolking en daarmee ook 

                                                           
18 Maarten van Bottenburg, ‘Verbreiding en onderscheiding. Enige hoofdlijnen in de sociale geschiedenis 
van de sport in Nederland’ in: Wilfred van Buuren en Peter-Jan Mol, In het spoor van de sport. Hoofdlijnen 
van de Nederlandse sportgeschiedenis (Haarlem 2000) 222. 
19 Maarten van Bottenburg, ‘Verbreiding en onderscheiding’, 222. 
20 Ibidem, 223. 
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de ideeën over hun lichaamsbeweging. Als gevolg van de verbeterde sociaaleconomische positie 

van de mannen werden hun vrouwen economisch afhankelijk; hun rol beperkte zich tot het 

opvoeden van de kinderen en het huishouden. Zelfstandigheid van vrouwen was taboe en het 

niet-werken van vrouw symbolisch voor de status van de familie.21 De vrouw moest bevallig zijn 

en mocht zich vooral niet inspannen, ‘verpreutsing’ in de terminologie van Van Schuppen.22 Het 

beeld van de vrouw als het zwakke geslacht is in die periode ontstaan. Sport was taboe voor 

vrouwen uit de hogere middenklasse, sport was voor mannen. Wetenschappelijke argumenten 

tegen te veel lichaamsbeweging voor vrouwen kwamen voort uit de theorie over de vitale 

energiebalans of, in andere bewoordingen, de wet van behoud van vitale energie binnen de 

menselijke energiebalans van Herbert Spencer (1820-1903). De vrouw was geboren om kinderen 

te krijgen, te veel lichaamsbeweging zou een verstoring van de energiebalans betekenen.23 

Lichaamsbeweging voor vrouwen was alleen nuttig voor het baren van gezonde kinderen 

en het op die manier versterken van de natie. Maar hoewel beweging voor vrouwen dus wel 

wenselijk werd gevonden, moest dit ‘ladylike’ blijven.24 Het ging, zeker in deze beginjaren, zelfs 

verder dan dat: beweging voor vrouwen moest het liefst onzichtbaar zijn. Fietsen was voor hen 

dus eigenlijk een onmogelijkheid, omdat dat in de openbare ruimte plaatsvond. Letterlijk en 

figuurlijk werden vrouwen in hun bewegingsvrijheid beperkt door de heersende 

zedelijkheidsopvattingen, door van Schuppen aldus geformuleerd: ‘Fysieke inspanning botste 

(…) met het ideaal van vrouwelijke schoonheid en werd ook doeltreffend door de kleding 

verhinderd.’25 Sportende vrouwen werden niet alleen beoordeeld op hun kleding, maar ook op 

hun gedrag en op eventuele fysieke gevolgen van de lichaamsbeweging: er mocht geen sprake 

zijn van transpiratie, hijgen, rode wangen, loshangende haren of moeheid.26 

Enige verandering in deze situatie kwam met de opkomst van gymnastiek voor vrouwen 

en meisjes in de tweede helft van de 19e eeuw. De kleding bleef daarbij nog steeds beperkend: 

lange rok en hoed. Pas aan het eind van de eeuw dat sport voor vrouwen langzaamaan meer 

gangbaar. In 1870 werden meisjes toegelaten als lid van de Amsterdamsche Zwemclub, in 1886 

werd de Hollandsche Dames Zwemclub opgericht en begin jaren 90 van de negentiende eeuw 

kregen steeds meer wielerclubs vrouwelijke leden. Dat de initiatieven van vrouwen om aan sport 

                                                           
21 Van Schuppen, ‘Van vrouwenvermaak tot damesrecreatie’, 26. 
22 Ibidem, 27. 
23 Koos Steendijk-Kuypers, Vrouwen-beweging. Medische en culturele aspecten van vrouwen in de sport, 
gezien in het kader van de sporthistorie (1880-1928) (Rotterdam 1999) 75. 
24 Steendijk-Kuypers, ‘Vrouwen-beweging’, 72. 
25 Van Schuppen, ‘Van vrouwenvermaak tot damesrecreatie’, 29. 
26 Koos Steendijk-Kuypers, ‘De geschiedenis van vrouwensportkleding (1)’ in: Elementen uit de 
sportgeschiedenis (Driebergen-Rijsenburg 2005) 225. 
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te doen nog niet altijd succesvol waren en dat ze te maken kregen met tegenstand bewijst de 

poging van een groepje vrouwen uit Amsterdam om in 1893 een vrouwenroeivereniging, Thetis, 

op te richten. De vereniging was een kort leven beschoren. De heersende opvatting was dat een 

vrouw uit de gegoede burgerij zich niet in een roeiboot waagde, hooguit als stuurvrouw en altijd 

met man, familie of vrienden. 

 

Als bezwaren tegen damesroeien golden decennia lang de angst voor zedelijk 

verval, het vervagen van normbesef, weerstand tegen de aantasting van het 

vrouwelijk schoonheidsideaal, de overtuiging dat door roeien de gezondheid van 

een vrouw gevaar liep en de mogelijke bedreiging van de positie van mannen’.27  

 

Het belang van lichaamsbeweging voor vrouwen vatte langzaamaan post in de maatschappij. 

Midden in de eerste feministische golf vond in 1898 de Nationale Tentoonstelling van 

Vrouwenarbeid plaats in Den Haag. De initiatiefneemsters kwamen uit diverse 

vrouwenorganisaties (radicale en gematigd-feministische, algemene en christelijke 

vrouwenbonden). Naast een doorlopend programma van lezingen en muziekuitvoeringen 

werden er door vrouwen vervaardigde producten getoond en was er veel informatie over de 

arbeidsomstandigheden van vrouwen. Ook werd aandacht besteed aan beweging voor 

vrouwen: de in de Inleiding op pagina 8 genoemde ‘uitvoering in het zaalrijden’ is hier een 

voorbeeld van. Hoewel de vrouwen uit de feministische beweging niet veel ophadden met sport 

(een bevestiging voor de dominantie van mannen) kon de vrouwenbeweging niet meer 

ongemerkt voorbij gaan aan het feit dat sport voor vrouwen een steeds belangrijker aspect 

vormde in de samenleving. Ondanks dat het geen actiepunt voor hen was, toont de 

demonstratie wielrijden voor dames op de Nationale Tentoonstelling aan dat ook de 

vrouwenbeweging het belang van sport voor vrouwen inzag.  

Met de oprichting van steeds meer sportverenigingen rond de eeuwwisseling verschoof 

het karakter van de sport van elitesport naar volkssport. Steendijk-Kuypers noemt in dit verband 

atletiek, gymnastiek en voetbal:  

 

Gemeenten zagen het belang van dergelijke volksclubs van atletiek, gymnastiek en 

voetbal in en subsidieerden met geld of met het beschikbaar stellen van velden. 

Men verwachtte in ruil daarvoor gezonde burgers, -winkelbedienden, 

                                                           
27 Beulakker, Eerde, Onderscheid moet er zijn: pleziervaart in Nederland, een cultuurgeschiedenis 
(Hilversum 2012) 206. 
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kantoorklerken en andere werklieden die nu in hun vrije tijd de sportieve 

ontspanning zochten in plaats van de alcohol (…).28 

 

Sportbeoefening door vrouwen was in deze beginperiode mogelijk (binnen de hierboven 

gestelde grenzen), maar er was wel een verschil in benadering van sportende vrouwen 

afhankelijk van de maatschappelijke groepering waartoe zij behoorden. In 1926 was de 

Nederlandse Arbeiderssportbond opgericht. Sport werd in de beweging beoefend vanuit het 

oogmerk van ‘gemeenschapszin en kameraadschap, met daarnaast versterking van lichaam en 

geestkracht’.29 Vrouwen werden niet actief gestimuleerd om deel te nemen, maar werd ook 

niets in de weg gelegd als ze dit wel deden. Emancipatie van de arbeidersklasse was belangrijker 

dan emancipatie van de vrouw. Met de opkomst van de arbeiderssportverenigingen werden de 

verschillen met de elitesporten groter: door ballotage bij elitesportverenigingen werd de 

volksklasse door de elite buitengesloten.  

Geheel anders was de benadering van sport in de groeperingen aan confessionele zijde. 

De katholieken achtten sporten in het algemeen niet bevorderlijk voor het welzijn van de 

geestelijke ontwikkeling en sport werd als heidens beschouwd, voor de protestanten was 

sporten op zondag een doorn in het oog. Beide bewegingen zagen echter in het oprichten van 

eigen sportverenigingen een oplossing voor het probleem dat de jeugd vertrok naar neutrale 

sportverenigingen. Het was belangrijk de eigen jeugd onder de hoede van de kerk te houden, er 

werd daarbij geen verschil gemaakt tussen jongens en meisjes. Het aanbod voor de jeugd vanuit 

confessionele zijde moet worden gezocht in sporten uit de eerste groep van de in de Inleiding 

op pagina 5 genoemde driedeling: sporten die binnen de sfeer van jeugdclubs, school of 

kerkelijke verenigingen werden beoefend, zoals gymnastiek en korfbal. 

De motieven om sport aan te bieden aan vrouwen en meisjes verschilde dus afhankelijk 

van de maatschappelijke groepering waartoe ze behoorden, maar over de hele linie was het 

voor hen in de beginperiode vrijwel niet mogelijk om lid te worden van bestaande verenigingen. 

Initiatieven zoals de oprichting van roeivereniging Thetis in 1893 waren typerend voor die tijd: 

vrouwen moesten aparte vrouwenclubs oprichten of er kwamen aparte vrouwenafdelingen bij 

bestaande verenigingen, gescheiden van de hoofdafdeling voor mannen en jongens. 

Voorbeelden hiervan zijn vrouwengymnastiekvereniging Hygiëa in Amsterdam, opgericht in 

1901, en vrouwenafdeling Olympia, in 1898 toegevoegd aan gymnastiekvereniging Sparta in 

Delft. Vrouwen hadden dus als het ware een aparte status binnen de sport en er was nog weinig  

                                                           
28 Steendijk-Kuypers, ‘Vrouwen-beweging’, 60. 
29 Ibidem, 62. 
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            Afb. 1 Op 1 juli 1885 werd VEK (Vlugheid en Kracht) in Enkhuizen opgericht als gym- 
                       en schermvereniging voor heren. Op 23 januari 1900 volgde de damesafdeling 
                       WIK (Willen is Kunnen). Elf dames werden lid van de damesafdeling. 

 

 

 

 

 

 

 

            Afb. 2  Stijlroeien 1914 Hollandia  
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enthousiasme vanuit de door mannen gedomineerde sportverenigingen om vrouwen op te 

nemen als volwaardige leden. Een uitzondering hierop vormde korfbal, de enige teamsport waar 

vrouwen en mannen samen in het veld stonden. Deze balsport was aan het begin van de 

twintigste eeuw bedacht en geïntroduceerd in Nederland door de Amsterdamse onderwijzer 

Nic. Broekhuysen.30 Hij speelde hiermee in op de groeiende roep om meer lichaamsbeweging 

voor scholieren, jongens en meisjes. Ondanks de negatieve reacties op het gemengd sporten 

werd in 1903 de Nederlandsche Korfbalbond opgericht en werden de eerste wedstrijden begin 

twintigste eeuw gespeeld. 

In 1913 werden op de tweede vrouwententoonstelling ‘De vrouw 1813-1913’ 

demonstraties vrouwengymnastiek, stijlroeien en schermen gegeven. 31 In datzelfde jaar traden 

zelfstandige vrouwenturnverenigingen toe tot het Nederlandse Gymnastiekverbond en twee 

vrouwelijke gymnastiekverenigingen sloten zich aan bij het Nederlands Christelijk Gymnastiek 

verbond. De toenemende organisatiegraad van sporten in verenigingen en bonden op nationaal 

en internationaal niveau resulteerde in toenemende contacten en steeds meer mogelijkheden 

om sport te beoefenen in competitieverband.32 Dit gold ook voor vrouwelijke sporters (ook al 

lag in enkele sporten nog de nadruk op een ‘stijlvariant’, zoals bij het roeien). Binnen 

gymnastiekverenigingen bijvoorbeeld werden onderlinge wedstrijden georganiseerd, waaraan 

vrouwen- en meisjesleden konden meedoen, en op regionaal niveau kwamen er jaarlijks 

terugkerende competities tussen diverse verenigingen. Ook gingen enkele vrouwen deel 

uitmaken van selecties voor landelijke wedstrijden, bijvoorbeeld voor gymnastiek en atletiek.  

Ondanks deze positieve ontwikkeling kregen vrouwelijke sporters in deze jaren nog steeds 

te maken met tegenstand en vooroordelen. Op de Olympische Spelen van 1900 hadden voor 

het eerst vrouwen vrijblijvend meegedaan (tennis en golf), maar tot 1928 bleef hun deelname 

beperkt tot tennis, golf en zwemmen. De secretaris-generaal van het Internationaal Olympisch 

Comité (IOC) De Coubertin had op een vergadering van het IOC in 1902 zijn ongenoegen over 

sport voor vrouwen niet onder stoelen of banken gestoken: ‘It’s against the law of nature’: men 

                                                           
30 Maarten van Bottenburg, ‘Als ’n man met een baard op ’n bokkewagen. Het problematische imago van 
korfbal’ in: Vrije Tijd en Samenleving 1 (1992) 11. 
31 De initiatiefneemsters, feministes Rosa Manus en Mia Boissevain, (wilden; AMB) de tentoonstelling 
gebruiken om het belang van vrouwenkiesrecht onder de aandacht van een groter publiek te brengen. 
(…) De Vrouw 1813-1913 trok vergelijkingen tussen het leven en de sociale positie van de vrouw in 1813 
en 1913 op diverse gebieden als huishouding, kiesrecht, letteren, maatschappelijk werk, sport en 
vrouwenarbeid.’ https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Vrouw_1813-1913. 
32 In Nederland bestonden vóór 1940 nationale en regionale bonden voor zes sporten met de meeste 
beoefenaars: gymnastiek, hockey, korfbal, schaken, tennis en voetbal. In 1912 was het Nederlands 
Olympisch Comité opgericht.  
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dient de in de natuur vastgelegde ongelijkheid te respecteren.’33 In 1912 was in Zweden het 

wedstrijdzwemmen voor vrouwen geaccepteerd en op de Spelen van dat jaar in Stockholm werd 

een demonstratie vrouwengymnastiek gegeven. De reactie van De Coubertin hierop was nog 

sterker: 

 

Bij zijn (van De Coubertin; AMB) Spelen ging het om kracht, prestatie en nationale 

eer, en niet om vrouwengedoe: wedstrijdsport was onvrouwelijk, 

vrouwendeelname degradeerde het evenement, en publieke belangstelling ervoor 

viel niet te verwachten. Hij verklaarde hun deelname illegaal en de beste tactiek 

hen te weren was elke aanvraag tot deelname te negeren.34 

 

Maar de ontwikkelingen waren niet meer tegen te houden. Op maatschappelijk en sportief 

gebied wonnen vrouwen steeds meer terrein. Bij roeivereniging Daventria in Deventer werd in 

1918 voor het eerst melding gemaakt van een vrouwelijk bestuurslid.35 Nationaal en 

internationaal was deelname van vrouwelijke sporters aan competities niet meer weg te 

denken. In 1919 vond de eerste vrouwenwedstrijd voor achten Oxford-Cambridge plaats, in 

1921 organiseerde de in dat jaar in Frankrijk opgerichte Fédération sportive féminine 

internationale (FSFI) een sportieve competitie voor vrouwen, de Woman’s Olympique games.36 

Voor verdere uitbreiding van vrouwelijke deelname aan de Olympische Spelen vormde de 

atletiek vanwege het voor vrouwen negatieve imago de belangrijkste bottleneck. Na het 

aftreden van Pierre De Coubertin in 1925 werden op de Spelen in Amsterdam van 1928 een paar 

atletieknummers voor vrouwen en vrouwenturnen aan het programma toegevoegd, een 

doorbraak voor de vrouwensport. Het was geen groot succes: op de 800 meter hardlopen waren 

twee deelneemsters neergevallen, het nummer werd geannuleerd en de deelname van vrouwen 

opnieuw ter discussie gesteld. In het NRC verscheen het volgende commentaar:  

 

Moeten vrouwen zich zoo uitsloven en inspannen, zoodat ze met verwrongen 

gezichten, met verbeten trekken, verwilderde haren, hijgend en afgemat door de 

                                                           
33 J. Steendijk-Kuypers, ‘De Coubertin en de vrouwen’ de Sportwereld 2002, 10 in: Elementen uit de 
sportgeschiedenis (Driebergen-Rijsenburg 2005), 10. 
34 Steendijk-Kuypers, ‘De Coubertin en de vrouwen’, 10. 
35 In datzelfde jaar werd Suze Groeneweg als eerste vrouw gekozen als lid van de Tweede kamer. 
36 Het IOC, bij monde van De Coubertin, nam geen genoegen met de term ‘Olympisch’, en de 
wedstrijden werden daarna onder de term ‘wereldkampioenschappen’ georganiseerd. 
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finish gaan. Hebben vrouwen geen andere, geen betere sport dan deze die er één 

is voor de man?37 

 

De Nederlandse deelname van vrouwen aan de Olympische Spelen in 1920 in Antwerpen 

beperkte zich tot één deelneemster: zwemster Rie Beisenherz. Bij de Spelen in Amsterdam in 

1928 deden er vijfendertig Nederlandse vrouwen mee en twintig jaar later, in Londen, waren 

het er 34. Bij deze laatste Spelen behaalde Fanny Blankers-Koen vier gouden medailles bij 

atletiek. Na de Tweede Wereldoorlog werd het aantal sporten uitgebreid en nam het aantal 

deelneemsters aan de Olympische Spelen sterk toe. De inschrijving van teams uit de 

Oostbloklanden vanaf 1952 vormde met name in de vrouwennummers een grote bedreiging 

vrouwenteams uit het Westen. Vrouwensport was volledig internationaal geworden. 

Concluderend zou ik Koos Steendijk-Kuypers willen aanhalen: 

 

(…) sportbeoefening door vrouwen heeft geleid tot een doorbraak van het 

negentiende-eeuwse vrouwenpatroon en daarmee tevens tot een inbreuk op de 

elitaire mannensfeer, die de sportrecreatie kenmerkte. De eerste sportvrouwen 

hebben de kracht getoond in weerwil van spot, tegenwerking en verachting, ook 

door seksegenoten geuit, te handelen. Ze hebben zich weten te bevrijden van 

benauwende vooroordelen, waarvan het ergste verwijt was: geen vrouw te zijn.38 

 

 

  

                                                           
37 Olympische Spelen van Amsterdam 1928. https://nocnsf.nl/olympische-spelen/amsterdam-1928. 
38 Steendijk-Kuypers, ‘Vrouwen-beweging’, 10. 
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Hoofdstuk II   Theoretisch kader 

 

Een hockeywedstrijd voor mannen op een willekeurige zondag, met een mannelijke én een 

vrouwelijke scheidsrechter. Het zal de meeste kijkers niet zijn opgevallen, maar: een vrouw die 

een mannenwedstrijd fluit? Is dat niet bijzonder? Normaal gesproken zouden we hier niet bij 

stilstaan, omdat we op allerlei gebied vrouwen zien op al dan niet leidinggevende posities. Maar 

in het kader van dit onderzoek naar vrouwen in de sport moeten we ons realiseren dat de 

vrouwelijke scheidsrechter niet zomaar op dat veld staat: dat dit het resultaat is van een lang 

proces waarin vrouwen steeds meer een plek voor zichzelf hebben weten te veroveren in een 

van oudsher door mannen gedomineerde sportwereld.  

Sport staat niet op zichzelf, maar is ingebed in een dynamische maatschappij, waarin 

sociale, culturele en politieke relaties onderhevig zijn aan veranderingen. Sport en de 

verhoudingen binnen de sport veranderen mee met die maatschappelijke ontwikkelingen.  

Sporthistorisch onderzoek naar de relatie tussen maatschappij en sport in Nederland 

komt in de laatste decennia van de twintigste eeuw op gang. Eerst vanuit de sociologie, maar 

daarna ook vanuit de geschiedwetenschap zelf en andere disciplines richt het onderzoek naar 

sport zich op maatschappelijke processen die een rol spelen bij sport, sporters en sportieve 

evenementen. Ligt de focus in eerste instantie op de vraag hoe sport zich verhoudt tot de 

maatschappij als geheel, daarna verschuift de aandacht naar de relatie tussen sport en 

specifieke groepen binnen de maatschappij. Aspecten als sekse, klasse, politiek en geloof komen 

in die relatie meer op de voorgrond te liggen. De vraag welke sporten waarom en wanneer 

worden beoefend in Nederland of hoe het komt dat sommige sporten populairder zijn dan 

andere verplaatst zich in de richting van de vragen waarom er meer mannen dan vrouwen 

deelnemen aan een bepaalde sport, waarom sommige sporten een elitair karakter hebben en 

andere een volkskarakter of hoe de politiek zich verhoudt tot het organiseren van en deelnemen 

aan bepaalde sportevenementen. Het feit dat een van de scheidsrechters in een 

mannenwedstrijd een vrouw is komt zo in een heel ander daglicht te staan: de onderliggende 

veranderingen in de bestaande man-vrouw verhoudingen als factor van betekenis in de 

veranderingen in de sport. 

In zijn artikel Historiografie van de Nederlandse sportgeschiedenis geeft Maarten van 

Bottenburg een overzicht van de auteurs die zich in Nederland met sportgeschiedenis bezig 

hebben gehouden vanaf de Tweede Wereldoorlog. In het laatste decennium van de twintigste 

eeuw is sprake van een toename van geschiedwetenschappelijke publicaties over sport, die hij 

omschrijft als ‘(…) een nieuwe discipline’, en die moet voldoen aan de volgende criteria: 
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(Geschiedwetenschappelijk onderzoek; AMB) moet de kennis vergroten van 

ontwikkelingen in de sport en de lichamelijke oefening en de plaats van deze 

ontwikkelingen in de veranderende samenleving als geheel. En het moet het inzicht 

vergroten in sportoverstijgende problemen en het maatschappelijk leven in het 

algemeen.39 

  

Er zijn diverse werken over sport verschenen in de Nederlandse Sportbibliotheek, maar er moet, 

aldus Van Bottenburg, een onderscheid worden gemaakt tussen deze publicaties van ‘historisch 

geïnteresseerde sportfans’ en die van sporthistorici, tussen persoonlijke en emotionele 

betrokkenheid, en de wetenschappelijke voorwaarde van distantie en reflectie. Hij benadrukt 

dat het vanwege die persoonlijke betrokkenheid bij een sport of een sporter niet altijd 

gemakkelijk is voor een auteur van een wetenschappelijk werk om aan de gestelde criteria te 

voldoen.40 De focus in zijn artikel Historiografie ligt op wetenschappelijke sportpublicaties. 

Op het moment van verschijnen van de Historiografie van Van Bottenburg (1998) staat 

het geschiedwetenschappelijk onderzoek naar sport in Nederland nog in de kinderschoenen. De 

eerste publicaties op dit gebied zijn niet afkomstig van historici, maar komen uit sociologische 

hoek: de sportsociologie. In deze eerste publicaties staat de vraagstelling naar de ontwikkeling 

van sport in het algemeen of de ontwikkeling van een specifieke sport en de sportbeoefening 

centraal.  

In 1980 verschijnt een onderzoek van sociologe Nine van Schuppen: ‘Van 

vrouwenvermaak tot Damesrecreatie’.41 Zij onderzoekt vanuit de perspectieven gender en 

klasse de ontwikkeling van sport voor vrouwen in de negentiende eeuw. Gezien het geringe 

aantal publicaties op dit gebied op het moment van verschijnen van haar onderzoek is het des 

te opmerkelijk dat haar centrale vraagstelling zich niet alleen richt op de ontwikkeling van een 

bepaalde sport (schaatsen), maar ook op de positie van de vrouw, en de manier waarop 

sportbeoefening voor en door vrouwen in de negentiende eeuw werd bekeken en gewaardeerd 

door de samenleving. Van Schuppen legt een verband tussen de geringe deelname van vrouwen, 

vooral uit de opkomende gegoede burgerij, en ‘de onderdrukking van de vrouw in het algemeen’ 

en stelt dat 

 

                                                           
39 Van Bottenburg, ‘Historiografie van de Nederlandse sportgeschiedenis’, 13. 
40 Ibidem, 14. 
41 Van Schuppen, ‘Van Vrouwenvermaak tot Damesrecreatie’, 12-45. 
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(…) de geschiedenis van vrouwensport meer licht (kan; AMB) werpen op de 

geschiedenis van de algemene ideologie ten opzichte van vrouwen: wat verwachtte 

‘men’ van vrouwelijk gedrag, welke voorstelling had ‘men’ van de vrouw?42 

 

Zo komen standsverschillen duidelijk naar voren als we kijken naar de deelneemsters aan de 

eerste schaatswedstrijden voor vrouwen aan het begin van de negentiende eeuw: zij komen uit 

de lagere klassen. Maar ook gender speelt een rol van betekenis in het al dan niet actief 

deelnemen door vrouwen aan sport in de negentiende eeuw. Vrouwen uit de gegoede burgerij 

kregen te maken met strenge fatsoensnormen, die het hen belette om in het openbaar aan 

sportieve activiteiten te doen. Het vrouwbeeld veranderde: de vrouw was afhankelijk van de 

man, moest sierlijk en representatief zijn, en vooral geen lichamelijke activiteiten ontplooien 

waarbij deze verfijning teniet werd gedaan. Volgens Van Schuppen laat de negentiende-eeuwse 

ontwikkeling van regionale volksvermaken naar moderne sportbeoefening in Nederland zien, 

dat vrouwensport vanaf de laatste decennia van de negentiende eeuw wordt gekenmerkt ‘door 

een moeizame emancipatie die nog steeds niet bereikt is.’43 

Zoals hierboven al vermeld is sport als onderzoeksobject eind 20e eeuw vooral opgepakt 

door sociale wetenschappers. Maarten van Bottenburg en Ruud Stokvis onderzoeken beide het 

proces van popularisering van sporten vanuit sociologisch perspectief en de rol die klasse hierin 

speelt.44 Stokvis kiest voor een groot kader en beschrijft de internationaal gegroeide verschillen 

in populariteit tussen verschillende sporten in verschillende delen van de wereld. Van 

Bottenburg geeft een analyse van het verschil in populariteit van voetbal en cricket in Engeland 

en Nederland in de jaren 1870-1930. Beide benadrukken de rol van de sociale groep waartoe 

een individu behoort bij de keuze voor een bepaalde sport. Het verschil in populariteit van 

sporten hangt niet samen met inherente kenmerken, maar met factoren die daarbuiten liggen. 

Het sociale karakter van een sport bepaalt het imago: 

 

(…) zowel de intrinsieke, technische als de sociale, relationele kenmerken van 

sporten (zijn; AMB) sociale producten: mensen met bepaalde sociale 

                                                           
42 Nine van Schuppen, ‘Van Vrouwenvermaak tot Damesrecreatie’, 15. 
43 Ibidem, 44. 
44 Maarten van Bottenburg, ‘Het bruine monster en de ‘king of sports’. De uiteenlopende populariteit 
van voetbal en cricket in Nederland, 1870-1930’ in: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 2 (1992) 3-35. 
Ruud Stokvis, ‘De populariteit van sporten’ in: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 4 (1989) 673-696. 
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achtergronden en bedoelingen geven sporten vorm. Deze kenmerken veranderen 

bovendien met veranderingen in de sociale achtergrond van de betrokkenen.45 

 

In Engeland is veel onderzoek gedaan naar de geschiedenis van sportbeoefening door vrouwen. 

Een goed voorbeeld is het werk van Jennifer Hargreaves uit 1994. Ook zij schrijft vanuit een 

ontwikkelingsperspectief over sport, in het bijzonder over de opkomst en ontwikkeling van 

lichaamsbeweging voor meisjes en vrouwen in het Victoriaanse tijdperk in Engeland. 

Emancipatie van de vrouw vormt het centrale thema in haar boek Sporting females uit 1994.46 

Net als Van Schuppen stelt ook zij de perspectieven klasse en gender centraal in haar onderzoek. 

Vrouwen moeten voortdurend strijd leveren om meer lichaamsbeweging af te dwingen. 

Hargreaves schrijft hierover: ‘(…) women’s sports are ‘lived cultures’ which embody tensions, 

conflict and contradictions. It also shows us that even for different fractions of the same class 

there are differences, and that neither women, nor sports, can be treated as homogeneous.’47 

Vrouwen uit de hogere middenklasse zijn bezorgd voor hun reputatie en blijven conservatief 

wat betreft hun ideeën over de positie van vrouwen in de maatschappij. Vrouwen uit de lagere 

bevolkingsgroepen hebben minder moeite om bijvoorbeeld te gaan zwemmen of te gaan fietsen 

als dat mogelijk wordt voor meer mensen dan alleen de elite. Wat betreft de 

onderzoeksperspectieven gender en klasse is Hargreaves dan ook duidelijk, hoewel ze het in 

eerste instantie heeft over de paardensport: 

 

Contrasts between men and women, though diminishing in certain ways, remained 

consistent in others, and as in some other sports, differences between women from 

different social groups remained stark. It is clear from this example that the 

intersection of class and gender is central to an analysis of female sports. Although 

in different ways, problems of class and gender together also influenced the 

development of female sports in other parts of Europe and in North America.48 

 

In de jaren negentig van de vorige eeuw zien we in Nederland een verschuiving van 

wetenschappelijke publicaties over sport vanuit de sociale wetenschappen naar publicaties 

vanuit de geschiedwetenschap. In dit verband moet zeker worden genoemd het onderzoek van 

                                                           
45 Van Bottenburg, ‘Als een man met een baard op ’n bokkewagen’, 22-23. 
46 Jennifer Hargreaves, Sporting females: critical issues in the history and sociology of women’s sports 
(London New York 1994). 
47 Hargreaves, ‘Sporting females’, 91. 
48 Ibidem, 120. 
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Marjet Derks, in 2017 benoemd tot hoogleraar Sportgeschiedenis in Nijmegen. In Historiografie 

van de Nederlandse sportgeschiedenis schrijft Van Bottenburg: ‘Marjet Derks is feitelijk de 

eerste die over sport publiceerde vanuit een geschiedwetenschappelijke achtergrond’. Hij stelt 

tevens dat zij ‘bijzondere aandacht [heeft; AMB] gegeven aan de veranderende positie van 

vrouwen in de sport.49 Hiermee is een belangrijke stap gezet in het geschiedwetenschappelijk 

onderzoek naar sport voor en door vrouwen. 

Van Derks verschijnen diverse artikelen over de geschiedenis van vrouwensport, onder 

andere over de ontwikkelingen in het damesroeien, geschreven in samenwerking met Ruud 

Stokvis.50 Zij schrijft voornamelijk vanuit het perspectief gender. Emancipatie van de vrouw 

neemt in haar werk een centrale plaats in; volgens haar wordt de rol van sekse te weinig belicht 

in sporthistorisch onderzoek.51 In een breder verband pleit zij voor de herdefiniëring van de term 

‘sport’, omdat het woord te veel geassocieerd wordt met mannelijkheid, atletisch vermogen en 

fysieke kracht. Zij stelt voor om het concept ‘bewegingscultuur’ te hanteren ‘(…) om te komen 

tot een geschiedschrijving die meer recht doet aan de diversiteit (…).’52 En zij verstaat daaronder 

 

(…) het geheel van sportieve lichaamsbeweging en betekenisgevingen. Het gaat om 

de bewegingspraktijken zelf, maar ook om de mentale wereld erachter, de codes, 

noties, oriëntaties, rituelen en symbolen die aan beweging betekenis geven.53  

 

In haar artikel Hand in hand kameraden. Sekse en ‘de voetballerij’ benadrukt Derks niet alleen 

het verband tussen veranderende sportparticipatieprocessen en maatschappelijke 

verhoudingen tussen mannen en vrouwen, maar ook dat er grote verschillen tussen takken van 

sport bestaan. De vraag naar veranderingsprocessen van machtsverhoudingen binnen de sport 

hangt volgens haar samen met het populariseringsproces van specifieke sporten, waarbij ‘(…) 

sociale verankering en culturele stijlen een belangrijke rol (spelen: AMB).’54 Zij stelt: 

 

                                                           
49 Van Bottenburg, ‘Historiografie van de Nederlandse sportgeschiedenis’, 17. 
50 Marjet Derks en Ruud Stokvis, ‘Roeiende vrouwen: De weg naar sierlijkheid’ in: Amsterdams 
Sociologisch Tijdschrift 3/4 (1997) 416-437. 
51 Marjet Derks, ‘De ondraaglijke lichtheid van de zweefmolen. Gymnastiek en bewegingscultuur, 1857-
1928’ in: Op spikes en spitzen: over sekse en lichamen in beweging (Amsterdam 1997) 18. 
52 Derks, ‘De ondraaglijke lichtheid’, 16-17. 
53 Ibidem, 17. 
54 Derks, ‘Hand in hand kameraden’, 34. Zij verwijst hier naar het proefschrift van Maarten van 
Bottenburg Verborgen competitie. Over de uiteenlopende populariteit van sporten (Amsterdam 1994). 
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Wanneer we binnen die culturele stijlen dan nog eens specifiek gaan kijken naar de 

rol die sekse speelde, dan valt op dat er verschillende manieren en trajecten waren 

waarop vrouwen hun deelname aan sport tot stand wisten te brengen. Het cruciale 

element daarbij is de mate waarin dominante opvattingen over vrouwelijkheid en 

mannelijkheid worden overgenomen dan wel uitgedaagd.55  

 

Gender, sekse en emancipatie van de vrouw nemen steeds vaker een centrale plaats in in 

sporthistorisch onderzoek, niet alleen in het werk van sociologen en historici. Koos Steendijk-

Kuypers beschrijft vanuit medisch perspectief hoe vrouwelijke deelname aan sport (o.a. 

zwemmen, tennis, fietsen, korfbal, gymnastiek en roeien) tot stand is gekomen. Zij stelt zich de 

vraag hoe het komt dat er rond 1900 nog zo weinig vrouwelijke sporters zijn en welke factoren 

daarbij een rol spelen.56  Het eerste deel van haar boek is gewijd aan de opkomst van de 

gymnastiek: vanuit de gedachte dat een goede gezondheid en lichamelijke conditie zouden 

resulteren in een gezondere samenleving werd halverwege de negentiende eeuw gepleit voor 

de introductie van beweging en gymnastiek op scholen. In volgende hoofdstukken in haar boek 

beantwoordt Steendijk de vraag naar het verschil in deelname van vrouwen aan verschillende 

sporten. 

Als we het hebben over vrouwen die hun positie bevechten in een door mannen 

gedomineerde wereld zoals de sport, denken we al snel aan feminisme. Maar hoewel er een 

analogie is met de politieke en sociale emancipatie van de vrouw, is er in de sport geen sprake 

geweest van verandering in de asymmetrische sekseverhoudingen.57 Sterker nog: de feministes 

van de eerste feministische golf zagen in de discussie over vrouwensport niet meer dan een 

versterking van de verschillen tussen mannen en vrouwen. Zij richtten zich primair op 

verbetering van onderwijs en werk voor vrouwen en gelijkheid op het gebied van het kiesrecht. 

Lichaamsbeweging voor vrouwen met als doel een gezond lichaam om zo een sterk nageslacht 

te kunnen baren werd beschouwd als een oneigenlijk argument van voorstanders van enige 

lichaamsactiviteit voor vrouwen. Het ging feministes vooral om ontplooiing van de vrouw zelf, 

sport werd niet als propaganda-middel gebruikt hiervoor.58 Andersom voelden vrouwelijke 

sporters zich niet erg aangetrokken door het feminisme; feministes waren te mannelijk en te 

extreem activistisch. In de inleiding van een artikel van Koos Steendijk-Kuypers over 

                                                           
55 Ibidem, 34. 
56 Steendijk-Kuijpers, ‘Vrouwen-beweging’ (Rotterdam 1999). 
57 Derks, ‘De ondraaglijke lichtheid’, 40. 
58 Steendijk-Kuypers, ‘Vrouwen-beweging’, 79. 
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vrouwensport een eeuw geleden (2000) wordt deze verhouding feminisme - vrouwensport 

doorgetrokken naar het heden: ‘De huidige benadering van het verleden vertoont een 

overeenkomstig beeld: emancipatiehistorici lieten tot op heden de vrouwensport rusten, terwijl 

sporthistorici vrijwel geen aandacht gaven aan de vrouw in de sport.’59 Steendijk-Kuypers brengt 

hier verandering in. Zij concludeert dat er wel degelijk een relatie kan worden gelegd, omdat 

 

(…) de vrouwensport indirect (heeft; AMB) bijgedragen tot het verwezenlijken van 

feministische idealen. (…) het gaf zelfbewustzijn, lichaamsbesef en 

vrijheidsbeleving en was van essentieel belang voor de ontplooiing van haar 

persoonlijkheid, mede door contacten buitenshuis. De contouren van de genoemde 

raakvlakken (tussen feminisme en vrouwensport; AMB) dienen verscherpt te 

worden. Sportarchieven worden op dit moment geïnventariseerd; verwacht mag 

worden dat documenten over vrouwenclubs, inclusief namenlijsten, worden 

aangetroffen.60 

 

Sporthistorisch onderzoek vanuit het perspectief klasse houdt zich bijvoorbeeld bezig met de 

vraag waarom bepaalde sporten een direct verband lijken te hebben met sociale klasse en hoe 

hierin al dan niet verschuivingen optreden. Er wordt nog steeds onderscheid gemaakt tussen 

elitaire sporten en niet-elitaire sporten. Zo is het historisch gegroeide elitaire imago van een 

sport als roeien in stand gebleven, ongeacht of dit terecht is of niet.  

Ballotage werd als selectiemiddel gebruikt om ervoor te zorgen dat er geen ‘ongewenste 

personen’ lid werden die een vereniging een slechte naam zouden kunnen bezorgen en zo het 

goede imago zouden aantasten. In dit verband wil ik het onderzoek van Eerde Beulakker noemen 

over de rol van distinctie, status en goede smaak binnen de pleziervaartuit uit 2012.61 Hoewel 

het hier niet in de eerste plaats gaat om de ontwikkeling van vrouwensport, komt in zijn 

onderzoek een belangrijk aspect naar voren wat betreft het verschil in sociale waardering van 

verschillende sporten. Centrale plaats in het onderzoek krijgt de theorie van Pierre Bourdieu.62 

Over het begrip ‘distinctie’ van Bourdieu zegt hij:  

 

                                                           
59 Koos Steendijk-Kuypers ‘Vrouw-en-sport een eeuw geleden: een feministisch dilemma. Een 
terreinverkenning’ in: Historica (2000) 3. 
60 Steendijk-Kuypers, ‘Vrouw-en-sport een eeuw geleden’, 5. 
61 Eerde Beulakker, ‘Onderscheid moet er zijn’ (Hilversum 2012). 
62 Beulakker, ‘Onderscheid moet er zijn’, 20. 
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Het begrip verwijst zowel naar esthetisch onderscheidingsvermogen als naar 

sociaal onderscheid, dus distantie. (…) De zogenaamde goede of verfijnde smaak 

(de culturele fijnproever), de culturele hegemonie die de hogere klassen zichzelf 

altijd hebben toegedicht, dient ervoor om de eigen superioriteit te onderstrepen 

en afstand te houden van het gepeupel.63  

 

Het onderscheidingsvermogen op cultureel gebied kan worden doorgetrokken naar 

onderscheidingsvermogen in de sport. Zeker in de beginjaren van hun bestaan was ballotage 

een veel gebruikt mechanisme, niet alleen bij de zogeheten elitesporten (zoals 

roeiverenigingen), maar ook bij andere sportverenigingen (zoals atletiek- en 

gymnastiekverenigingen). 

Aan het begin van de eenentwintigste eeuw is de relatie sport en gender steeds meer op 

de agenda van onderzoekers komen te staan. Niet alleen in (wetenschappelijke) artikelen, ook 

in de pers en in beleidsnota’s wordt de sekse(on)gelijkheid in de sport onder de loep genomen. 

Hoewel er in onze tijd op het gebied van vrouwen en sport nog tal van punten zijn die aanleiding 

geven tot discussie (verschil in beloning van vrouwelijke en mannelijke sporters, aandacht van 

de media, trainingsfaciliteiten), is de deelname van vrouwen aan sportactiviteiten in vergelijking 

met het begin van de vorige eeuw algemeen aanvaard. Wat betreft coaching en het leiden van 

wedstrijden winnen de vrouwen terrein: de vrouwelijke scheidsrechter in een mannenwedstrijd 

is er het levende bewijs van. Toch zien we dat er nog een achterstand weg te werken is, met 

name op bestuurlijk niveau. Toename van het onderzoek naar sport voor en door vrouwen kan 

een goede bijdrage leveren aan een mentaliteitsverandering en gelijkschakeling op sportgebied 

van vrouwen en mannen, uiteraard binnen de grenzen van de fysieke verschillen tussen beide 

seksen. 

Dit vergelijkend onderzoek naar het vrouwelijk lidmaatschap van en participatie in 

sportverenigingen van 1900-1965 sluit aan bij vragen die Marjet Derks stelt in haar artikel over 

de relatie tussen sekse en voetbal: ‘Verandert er iets binnen een sportcultuur wanneer vrouwen 

gaan deelnemen? Is er, met andere woorden sprake van ‘evolution’, of passen sportieve 

vrouwen zich aan de bestaande regels en praktijken aan?’64 Zoals al genoemd hierboven, 

hebben niet alle sporten dezelfde ontwikkelingen doorgemaakt en zijn er verschillen te 

constateren in de mate waarin bepaalde sporten voor vrouwen toegankelijker waren dan 

andere. Aan de ene kant van het spectrum staat gymnastiek, waar deelname van vrouwen 

                                                           
63 Ibidem, 391. 
64 Derks, ‘Hand in hand kameraden’, 34. 
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algemeen geaccepteerd was. Sterker nog: deelname werd gestimuleerd omdat dit een gunstig 

effect zou hebben op de natie als geheel, omdat gezonde vrouwen zouden zorgen voor een 

gezond nageslacht. Aan de andere kant van het spectrum staat voetbal. Dit was van oudsher 

een mannenbolwerk, waar deelname van vrouwen als een bedreiging van de bestaande 

mannencultuur werd gezien. Ook in het roeien zien we dat vrouwen lange tijd geweerd werden: 

het bestaande vrouwenbeeld van sierlijkheid en fatsoen moest in stand gehouden worden, 

vrouwen mochten in geen geval fysieke inspanningen leveren. In de op pagina 5 genoemde 

driedeling van Snyder en Spritzer komt deze tegenstelling duidelijk naar voren: gymnastiek als 

algemeen acceptabele sport en voetbal als categorisch onacceptabele sport. De onderliggende 

betekenissen van mannelijkheid en vrouwelijkheid waren in het geding. Dit onderzoek houdt 

zich bezig met de vraag of en zo ja, hoe vrouwen zich een plaats wisten te veroveren in diverse 

sporten, hoe daarop werd gereageerd en of het ze uiteindelijk lukte om veranderingen teweeg 

te brengen in de bestaande man-vrouw verhoudingen. 

 

 

 

 

 

 
       Afb. 3 Dames stijlroeiploeg van roeivereniging De Hoop Amsterdam, 1924 
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Hoofdstuk III     De sportverengingen 

In dit hoofdstuk staat de analyse van het bronnenmateriaal van tien sportverenigingen in 

Deventer, Zwolle en de Achterhoek centraal. Om een goed beeld te kunnen krijgen van het kader 

waarbinnen de verenigingen hun activiteiten ontplooiden, zal eerst kort worden ingegaan op de 

drie regio’s. Vervolgens wordt een toelichting gegeven op het geraadpleegde bronnenmateriaal 

en de sporten die werden beoefend bij de betreffende verenigingen. 

Daarna komt de inhoudelijke analyse van het materiaal per vereniging aan de orde 

uitgaande van de deelvragen zoals die hierboven zijn gesteld in de Inleiding. Ten eerste het 

ontstaan en de ontwikkeling van de vereniging gedurende de onderzoeksperiode, waarbij in het 

bijzonder de formele aspecten van het lidmaatschap van vrouwen worden belicht. In het tweede 

deel staat het kwantitatieve aspect centraal: hoeveel vrouwen werden lid en welk aandeel 

hadden ze in het totaal aantal leden van de vereniging. Vervolgens komt aan de orde hoe de 

vereniging reageerde op en omging met het lidmaatschap van vrouwen en hoe vrouwelijke 

leden gestalte konden geven aan hun lidmaatschap en participatie (in de vorm van functies in 

bestuur en/of commissies, of op sportief vlak). En het laatste komt ter sprake de vraag of, en zo 

ja welke andere sporten gedurende de onderzoeksperiode werden beoefend door de 

betreffende vereniging. 

 

III. 1     De onderzoeksregio ‘s 

Het onderzoek naar het vrouwelijk lidmaatschap van en participatie in sportverenigingen in de 

periode 1900-1965 is uitgevoerd op basis van het materiaal van zeven gymnastiekverengingen 

(in Deventer, Zwolle, Ruurlo en Aalten), twee atletiek- en voetbalverenigingen (in Deventer en 

Zwolle) en één roeivereniging (in Deventer). De focus van het onderzoek ligt dus op het oosten 

van het land, waarbij zowel de stedelijke omgeving (Zwolle en Deventer) als het platteland 

(Aalten en Ruurlo in de Achterhoek) als achtergrond figureert voor de sportieve activiteiten van 

de inwoners. De vraag is in hoeverre deze omgeving heeft meegespeeld in de wijze waarop 

vrouwelijke sporters zich konden ontplooien in sportverenigingen. 

Zwolle is sinds 1811 de hoofdstad van de provincie Overijssel.65 De stad maakte in de 15e 

eeuw grote bloei door als lid van het Hanzeverbond, een samenwerkingsverband van 

handelssteden in Europa die de handel wilden beschermen. Als doorvoerhaven profiteerde de 

stad van de ligging aan de Vecht. Eind negentiende, begin twintigste eeuw werd de stad een 

belangrijk spoorwegknooppunt, met verbindingen naar Meppel, Deventer, Almelo, Apeldoorn 

                                                           
65 https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwolle. 
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en Ommen. In die periode ontstond in de stad een divers aanbod aan sportverenigingen. De 

Zwolsche Roei- en Zeilvereniging werd opgericht in 1887. In 1893 ontstond de Zwolsche 

Atletische Club, ZAC, lange tijd de enige atletiek/voetbalverenigingen van Zwolle. In 1910 kwam 

AV PEC daar als tweede atletiek/voetbalvereniging bij. Zwolle herbergt ook een van de oudste 

hockeyverenigingen van Nederland, de Zwolsche Mixed Hockey Club, ZMHC, opgericht in 1902. 

Tennis kon worden gespeeld van 1926 bij de Zwolse Tennisvereniging PAF (Play Allways Fair). 

De havenstad Deventer aan de IJssel maakte net als Zwolle deel uit van het 

Hanzeverbond.66De stad was rond 1500 een belangrijk centrum voor de humanistische 

boekdrukkunst. Samen met Zwolle en Kampen vormde Deventer de zogeheten 

Driestedenmuntslag, een verbond voor het slaan van munten in de zestiende eeuw. De oudste 

wetenschappelijke bibliotheek van Nederland, de Atheneumbibliotheek, gesticht in 1560, 

bevindt zich in Deventer. De opkomst van de textielindustrie eind achttiende, begin negentiende 

eeuw in Twente had ook gevolgen voor Deventer. In 1799 begon Hendrik Jan Ankersmit in 

Deventer met een manufacturenzaak. Nazaten van hem breidden de activiteiten uit en bouwden 

in 1860 een fabriek die door gebrek aan katoen door de Amerikaanse Burgeroorlog pas in 1865 

van start kon gaan. De fabriek sloot in 1965. Net als Zwolle kent ook Deventer een aantal zeer 

oude sportverenigingen. In 1849 werd de Deventer IJsclub opgericht, de oudste ijsclub van 

Nederland. De Roei- en Zeilvereniging Daventria dateert uit 1884, en is daarmee een van de 

oudste roeiverenigingen van Nederland. Atletiek- en Voetbalvereniging AV Daventria ontstond 

in 1906, de Deventer Hockey Vereniging in 1913. 

De derde onderzoeksregio, de Achterhoek, is met twee dorpen vertegenwoordigd in het 

onderzoek. Aalten is de grootste plaats van de gelijknamige gemeente in het oostelijk deel van 

de provincie Gelderland.67 In dit deel van de Achterhoek kwam de textielindustrie eind 

negentiende, begin twintigste eeuw tot grote bloei, met als gevolg een groeiende 

werkgelegenheid voor de bevolking. De aanleg van een spoorwegnetwerk zorgde voor betere 

verbindingen met onder andere Arnhem, Zutphen, Twente en Duitsland. De bevolking van 

Aalten hing een strenge vorm van het gereformeerde geloof aan. Ruurlo ligt noordelijker, aan 

de doorgaande weg tussen Zutphen en Winterswijk.68 Het wapen van het dorp is afgeleid van 

het nabij gelegen kasteel Ruurlo. Het verenigingsleven van het dorp was in de eerste helft van 

de twintigste eeuw vertegenwoordigd met een gymnastiekverenging RGV (1926), een 

                                                           
66 https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Deventer. 
67 https://nl.wikipedia.org/wiki/Aalten_(dorp). 
68 https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruurlo. 
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voetbalvereniging VV Ruurlo (1932), schietvereniging Wilhelmina (1935), de IJsclub (1938) en 

Landelijke Rijvereniging Ruurlo (1946) voor de paardensport. 

 

III.2     Het bronnenmateriaal 

De belangrijkste stukken die de basis vormen voor het onderzoek zijn de notulen van 

bestuursvergaderingen, algemene ledenvergaderingen en jaarvergaderingen. Jaarverslagen 

vormen een goede aanvulling op deze informatie, omdat daarin niet alleen in het kort alle 

activiteiten gedurende een jaar overzichtelijk bij elkaar staan, maar deze ook een beeld kunnen 

geven van de aanwas dan wel de afname van het aantal leden in het algemeen en het aantal 

vrouwelijke leden in het bijzonder. Voor het formele aspect van het lidmaatschap van vrouwen 

zijn de Statuten en de (Huishoudelijk) Reglementen van belang. Ter aanvulling op deze bronnen 

is waar mogelijk gebruik gemaakt van jubileumboekjes, programma’s van uitvoeringen, 

fotomateriaal en krantenartikelen. 

Bij het raadplegen van de archieven werd al snel duidelijk dat niet voor alle 

sportverenigingen hetzelfde materiaal bewaard is gebleven. Bij sommige verenigingen 

ontbreekt alle materiaal van de beginperiode, van andere is geen informatie gevonden over de 

laatste jaren van de onderzoeksperiode. Niet van alle verenigingen zijn de Statuten 

gearchiveerd, wel verschillende versies van de (Huishoudelijke) Reglementen.69 In Bijlage I op 

pagina 113 wordt per vereniging aangegeven welk archiefmateriaal er is geraadpleegd. 

Voor de verenigingen waarvan wel materiaal aanwezig is over de gehele periode geldt dat 

de Tweede Wereldoorlog gevolgen heeft gehad voor de verslaglegging van de activiteiten, maar 

niet in dezelfde mate. Bij sommige verenigingen is sprake van een hiaat in de notulen gedurende 

de gehele oorlogsperiode, voor andere van slechts enkele jaren. Behalve verschillen in de 

kwantiteit van het bronnenmateriaal is ook sprake van verschil in kwaliteit: van zeer 

nauwgezette tot summiere verslaglegging. Voor de registratie van de leden geldt hetzelfde: 

soms is het aantal leden nauwkeurig bijgehouden per jaar en uitgesplitst naar sekse, 

leeftijdsgroepen en categorie, in andere gevallen slechts sporadisch, onderverdeeld in een paar 

groepen of alleen in totalen, met hiaten en onnauwkeurigheden. Om een zuiver beeld te krijgen 

is in de kwantitatieve analyse van het aandeel van vrouwelijke leden in de verenigingen 

uitgegaan van het totaal aantal vrouwen binnen een vereniging (dus van alle leeftijdsgroepen 

samen, indien van toepassing: senioren, junioren, aspiranten en veteranen).  

                                                           
69 De aanduiding Reglement is bij zes van de tien verenigingen aangetroffen, bij drie daarvan is dit in een latere versie 
gewijzigd in Huishoudelijk Reglement. 
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De verschillende categorieën leden verdienen nog een korte toelichting. Bij alle 

verenigingen werd onderscheid gemaakt tussen werkende leden en ondersteunende leden.70 

Werkende leden waren die leden die regelmatig meededen aan de oefeningsavonden of, in het 

geval van de roeivereniging, aan de roeitrainingen. Ondersteunende leden steunden de 

vereniging jaarlijks met een bepaald geldbedrag. Voor deze categorie hanteerden de 

verenigingen verschillende termen: kunstlievende leden, buitengewone leden of donateurs. Eén 

vereniging maakte onderscheid tussen donateurs (vijf gulden per jaar) en kunstlievende leden 

(één gulden per jaar). Daarnaast bestond bij een aantal verenigingen het onderscheid tussen 

werkende leden en buitenleden: het onderscheid tussen wel of niet woonachtig zijn in de plaats 

waar de vereniging gevestigd was. De roeivereniging maakte in dit verband onderscheid tussen 

stadsleden, buitenleden en scholierleden. Deze laatsten woonden tijdens hun vakanties niet in 

de plaats van de vereniging. 

Het zal duidelijk zijn dat het verschil in kwantiteit en kwaliteit van het beschikbare 

materiaal consequenties heeft voor de mate waarin een analyse per vereniging kan worden 

uitgevoerd, de onderlinge vergelijking van de gegevens, en de uiteindelijke conclusies die 

daaraan kunnen worden verbonden. Desondanks is geprobeerd om een algemene lijn te 

ontdekken wat betreft het lidmaatschap van vrouwelijke leden en hun rol binnen de 

sportverenigingen. 

Tot slot een korte toelichting op de volgorde waarin de verenigingen zullen worden 

besproken: als eerste komt de oudste vereniging aan de orde (de Zwolsche 

Gymnastiekvereniging, opgericht in 1877), als laatste de jongste (de Ruurlose 

Gymnastiekvereniging, opgericht in 1926). Dit betekent dat de vergelijking tussen de 

afzonderlijke sporten niet apart aan de orde komt, maar dat de ontwikkelingen door de tijd heen 

voor alle verenigingen kunnen worden gevolgd. Zo kan bijvoorbeeld naar voren komen welke 

aspecten een rol hebben gespeeld in de verschillen tussen mannelijk en vrouwelijk lidmaatschap 

van de oudste verenigingen die in de jongere verenigingen niet meer van belang waren. Ook kan 

duidelijk worden of, en zo ja op welke wijze maatschappelijke ontwikkelingen tot uiting zijn 

gekomen in de verschillende periodes. Hierbij zou het verschil tussen verenigingen in de stad en 

op het platteland eventueel ook naar voren kunnen komen. 

 

 

                                                           
70 In de grafieken is alleen het aantal werkende leden opgenomen, geen donateurs. In het geval van een 
aparte afdeling voor volleybal zijn ook die leden in de totalen van werkende leden (mannen en 
vrouwen) meegeteld. 



32 
 

III.3     De sporten 

De namen van de zeven onderzochte gymnastiekverenigingen doen vermoeden dat er alleen 

gymnastiek werd beoefend. De overige drie verenigingen laten door middel van hun namen al 

zien dat er sprake was van twee verschillende sporten. Toch is dit beeld, zeker wat betreft de 

gymnastiekverenigingen, genuanceerder. Toen aan het eind van de negentiende, begin 

twintigste eeuw sportverenigingen werden opgericht, was er nog geen sprake van specialisatie 

zoals dat nu het geval is. Er was een sterke tendens om aan lichaamsbeweging te doen, maar 

het was nog zoeken naar wat de meest nuttige beweging voor een gezond lichaam zou zijn. Om 

die reden werd binnen de verschillende gymnastiekverenigingen gekozen voor het beoefenen 

van verschillende sporten die elkaar zouden versterken, in een combinatie van winter- en 

zomersport (gymnastiek in de winter, atletiek in de zomer). Voor beide sporten werden aparte 

oefeningsavonden gehouden, en er werden aparte wedstrijden georganiseerd. Maar ook dit 

beeld is nog niet volledig: door het jaar heen werd het programma in de gymnastiekverenigingen 

vaak aangevuld met balspelen, zwemmen, fietsen, wandelen en soms ook schermen. In het 

jubileumnummer van Ons Blad over 1908-1933 omschreef een lid deze veelzijdigheid als volgt:  

 

Een gymnastiekvereeniging van dezen tijd heeft heel wat meer op haar programma 

staan, dan de zaal-gymnastiek alleen. Wie wel eens het Orgaan van het Koninklijk 

Nederlandsch Gymnastiek Verbond, ‘Het Turnblad’, leest, kan ervaren, dat er 

tegenwoordig zeer veel gedaan wordt aan athletiek en spel. Het Verbond 

organiseert wedstrijden in hardloopen, springen, speerwerpen, kogelstooten, enz. 

enz. Er zijn zelfs Bonds-athletiekkampioenschapswedstrijden!71 

 

Balspelen (slingerbal, korfbal, handbal en volleybal) maakten een belangrijk onderdeel uit van 

de activiteiten van gymnastiekverenigingen. Over de introductie van balspelen in Nederland 

begin twintigste eeuw meldt een krantenartikel in 1899: 

 

Men weet het, meer en meer vindt bij de turners het goede idee ingang, dat de 

gymnastiek in open lucht vrij moet zijn; vandaar dat men zich toelegt op het 

beoefenen van spelen, die eene vaardige hand, een lenig, krachtig lichaam, een 

geoefend oog eischen. Dergelijke spelen (…) vond men in ons land niet, tot dit jaar, 

toen men invoerde, wat men op dat gebied verleden jaar op het feest van den 

                                                           
71 Jubileumnummer ‘Ons Blad’ 1933, p. 16-17, NL-DvHCO, ID 1324, inv. nr. 12. 
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Deutschen Turnerbund te Hamburg gezien had, nl. het Raffball (Handbal), Vuistbal 

en Schleuderball (Slingerbal).72 

 

Tot eind jaren twintig werd slingerbal bij gymnastiekverenigingen gespeeld.73 Korfbal was begin 

twintigste eeuw in Nederland ontwikkeld om het gezamenlijk sporten van mannen en vrouwen 

te stimuleren. Handbal, waarschijnlijk ontstaan in Duitsland, was in eerste instantie bedoeld 

voor vrouwen en meisjes. De sport werd begin twintigste eeuw geïntroduceerd om de 

gymnastiek te verbreden.74 Volleybal was eind negentiende eeuw ontwikkeld in de Verenigde 

Staten en werd begin twintigste eeuw al gespeeld in Nederland. De werkelijke doorbraak van 

het spel vond plaats na de Tweede Wereldoorlog.75 

Bij de analyse van het bronnenmateriaal per vereniging zal dit punt van gecombineerde 

sporten uitgebreid aan de orde komen en zal gaandeweg duidelijk worden dat de prestaties van 

de vrouwen een belangrijke plek in de verenigingen gingen innemen. 

 

 
 

            Afb. 4 Rijswijk Te Werve, 11 juli 1926, atletiekwedstrijden gewest Zuid-Holland van 
                        het KNGV, onderdeel slingerbal. Deze foto is typerend voor het begin van de 
                        vrouwenatletiek, waarin vrouwen vooral vanuit gymnastiekverenigingen  
                        atletiek beoefenen 

                                                           
72 Algemeen Handelsblad 3-9-1899. 
73 https://nl.wikipedia.org/wiki/Slingerbal. 
74 https://nl.wikipedia.org/wiki/Handbal. 
75 http://volaren.nl/historie-zo-begon-het-volleybal-in-nederland/. 
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III.4     Inhoudelijke analyse van het bronnenmateriaal per vereniging 

 

III.4.1     De Zwolse Gymnastiek Vereniging (ZGV)(Zwolle) 

De vereniging 

De Zwolse Gymnastiek Vereniging werd in 1877 opgericht. De eerste vijfentwintig jaar bestond 

de ZGV slechts uit twee afdelingen: de hoofdafdeling voor mannen en de aspirantenafdeling 

voor jongens tot achttien jaar. Vijfentwintig jaar later, op de Ledenvergadering van 24 februari 

1901, werd de oprichting van een afdeling voor vrouwen in stemming gebracht. Zonder enige 

tegenstem ging de vergadering akkoord en werd een commissie ingesteld om met de vrouwen 

om tafel te gaan zitten voor het opstellen van een reglement. Met als titel ‘Reglement der 

DAMES-AFDEELING Opgericht 13 maart 1901’ is in de archieven een handgeschreven document 

bewaard gebleven, waarvan de eerste drie artikelen hieronder worden weergegeven: 

 

Algemeene Bepalingen. Art. 1. Er wordt opgericht eene afdeeling der Zwolsche 

Gymnastiek Vereeniging, waarvan slechts Dames lid kunnen zijn, die den leeftijd 

van 15 jaar bereikt hebben. 2. Deze afdeeling staat onder leiding van den Directeur 

der Vereeniging en bekomt minstens 1 ½  uur per week Gymnastiek. 3. Deze 

afdeeling stelt zich tot taak, zooveel mogelijk de propaganda onder de Dames ter 

hand te nemen en mede te werken tot grootere bloei der Vereeniging.76 

 

Uit de bepalingen in het Reglement komt uitdrukkelijk naar voren dat de afdeling voor vrouwen 

als onderafdeling van de vereniging werd beschouwd, en dat de hoofdafdeling voor mannen de 

eigenlijke vereniging was. Het bestuur van de onderafdeling bestond uit drie vrouwen: 

voorzitter, secretaris en penningmeester, onder de bepaling dat zij zeventien jaar moesten zijn. 

Het bestuur van de hoofdafdeling had toegang tot alle gewone vergaderingen van de 

vrouwenafdeling en kon daarin raadgevend optreden. Andersom werd bepaald dat de 

vrouwelijke leden advies konden geven over kwesties die de hoofdafdeling betroffen. Ze hadden 

alleen stemrecht als het om zaken ging die hun eigen afdeling aangingen.77 Het bestuur van de 

vrouwenafdeling moest verslag uitbrengen op de jaarvergaderingen van de vereniging. Uit de 

bepalingen over ballotage van nieuwe vrouwelijke leden wordt niet duidelijk of alleen de 

vergadering van de vrouwen hierover kon stemmen of dat dit gebeurde in ledenvergaderingen 

                                                           
76 Handgeschreven Reglement der Dames-Afdeeling 1901, NL-ZlHCO, Historisch Centrum Overijssel 
Zwolle, 1028, Zwolse Gymnastiek Vereeniging en Commissie Volksklasse voor Gymnastiek, inv. nr. 1-2.  
77 Artikel 15 Handgeschreven reglement van de afdeling voor vrouwen, NL-ZlHCO, 1028, inv.nr. 1-2. 
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van de hoofdafdeling. Uit fragmenten in de notulen blijkt dat het eerste waarschijnlijk het geval 

was.  

In 1907 werd een nieuw reglement van de vereniging van kracht. In Artikel 1 is het doel 

van de vereniging zeer uitgebreid geformuleerd. Waar in het reglement uit 1877 nog werd 

gesproken over ‘het bevorderen der lichamelijke ontwikkeling (…) door het houden van 

oefeningen onder een gepaste leiding’, is het doel veel ruimer geformuleerd:  

 

De ,Zwolsche Gymnastiek-Vereeniging’ te Zwolle heeft ten doel de belangen der 

gymnastiek in ’t algemeen te bevorderen door het houden van bijeenkomsten ter 

bespreking van met de gymnastiek in verband staande onderwerpen, het optreden 

voor de belangen der gymnastiek bij de bevoegde autoriteiten, het bevorderen van 

de oprichting van gymnastiekvereenigingen en gymnastische volksklassen, het 

bevorderen en ondersteunen van gezonde, veredelende volksvermaken en 

volksspelen, en in ’t bijzonder de lichamelijke ontwikkeling harer leden te 

verhoogen door het houden van oefeningen in de gymnastiek.78 

 

Hieruit komt naar voren dat de inzichten met betrekking tot het doel van gymnastiek in het 

algemeen zich hadden verdiept binnen de vereniging en dat dit doel in een groter kader werd 

geplaatst, geheel in lijn met het uitgangspunt van het in 1868 opgerichte Nederlandsch 

Gymnastiek Verbond: ‘Mens sana in corpore sano’. Het belang van een goede lichamelijke 

ontwikkeling voor alle lagen van de bevolking met uiteindelijk als doel een gezonde natie is een 

aspect dat bij alle gymnastiekverenigingen in de beginperiode naar voren kwam, al is 

bovenstaande formulering bij geen van de zes andere gymnastiekverenigingen object van dit 

onderzoek, zo uitgebreid aangetroffen. 

Achter de bepalingen voor de hoofdafdeling werden in het Reglement van 1907 voor de 

twee onderafdelingen (vrouwen en meisjesaspiranten; en jongensaspiranten) twee 

afzonderlijke Huishoudelijk Reglementen ingevoegd. Het bestuur van de afdeling voor vrouwen 

en meisjes werd uitgebreid met twee leden (commissarissen) en de minimum leeftijd van 

bestuursleden werd op twintig jaar vastgesteld. Wat betreft stemgerechtigheid wordt in beide 

reglementen geen verschil meer gemaakt tussen hoofdafdeling en onderafdeling voor vrouwen. 

De raadgevende functie van het hoofdbestuur in vergaderingen van de vrouwen is niet meer 

opgenomen, maar wel werd bepaald dat het bestuur van de onderafdeling alleen besliste over 

                                                           
78 Artikel 1 Statuten 1907, NL-ZlHCO, 1028, inv.nr. 1-2. 
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de huishoudelijke zaken die betrekking had op hun afdeling; in alle andere zaken moest overlegd 

worden met de hoofdafdeling. Opmerkelijk is verder dat, ondanks dat de vrouwenafdeling als 

onderafdeling van het ZGV werd beschouwd, deze volgens de bepalingen van het reglement lid 

was van het Nederlands Gymnastiek Verbond en dat ze als zodanig een afvaardiging naar 

vergaderingen van de bond kon sturen. Hieruit blijkt dat de vrouwenafdeling een aparte status 

binnen de vereniging had.  

Het onderscheid tussen de hoofdafdeling voor de mannen en de onderafdeling voor de 

vrouwen is lang blijven bestaan en werd consequent doorgevoerd: expliciet komt uit de stukken 

naar voren dat de vrouwen zelf voor ballotage en contributie-inning moesten zorgen van hun 

leden. Pas in het Huishoudelijk Reglement van 1937 zien we dat mannen en vrouwen als 

gelijkwaardige leden van de vereniging werden beschouwd. In de functieomschrijvingen van 

secretaris en penningmeester staan naast de mannelijke termen de vrouwelijke varianten 

vermeld. Voor voorzitter en vicevoorzitter is dat niet zo: blijkbaar werd er niet van uit gegaan 

dat vrouwen die functies konden gaan bekleden. 

 

Het aandeel van vrouwelijke leden in de vereniging 

Aangezien al in het begin van de onderzoeksperiode sprake was van vrouwelijke leden van de 

ZGV en er tot en met 1941 cijfers zijn over de aantallen leden is er van de eerste vier decennia 

van de twintigste eeuw een vrij goed beeld te krijgen van het ledenverloop. Verder zijn getallen 

aanwezig voor het jaar 1951 en van de jaren 1953-1963 alleen totalen. 

In het jaar dat vrouwelijke leden welkom waren bij de vereniging, in 1901, steeg het totaal 

aantal leden van 39 in 1900 naar 98 in 1901. In 1914, het begin van de Eerste Wereldoorlog, was 

het totaal aantal leden gedaald naar 85. Hoewel dit niet direct geweten werd aan de oorlog, had 

deze wel degelijk gevolgen voor de activiteiten van de vereniging: de turnzaal werd ter 

beschikking gesteld aan het Rode Kruis en leden van de vereniging werden opgeroepen voor de 

verdediging van het land.79  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
79 Jaarverslag 1914, NL-ZlHCO, 1028, inv.nr. 192. 
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Grafiek 1 Ledental ZGV 1900-1965 

 

 

 

Vanwege het kleine aantal vrouwenleden in 1918 werden hun trainingen gestaakt, en de 

contributie opgeschort (ze bleven wel lid van de vereniging). De oefenavonden begonnen weer 

in maart 1919, toen het aantal vrouwelijke leden weer toenam.  

Vanaf 1935 tot de Tweede Wereldoorlog daalde het aantal mannelijke leden gestaag en 

steeg het aantal vrouwelijke leden door toevoeging van een groep vrouwen veteranen. De 

jaarverslagen van 1940 en 1941 staan in het teken van de oorlog, hoewel ogenschijnlijk de 

activiteiten van de vereniging doorgingen ondanks de moeilijke omstandigheden: de turnzaal 

werd bezet, de kleuterafdeling tijdelijk opgeheven, de trainingen van de aspiranten opgeschort 

en het aantal mannelijke leden daalde naar negen leden in 1941. Het aantal vrouwen senioren, 

junioren en veteranen bleef op peil. In 1941 bereikte het aantal vrouwelijke leden het hoogste 

getal: 77% van het totaal aantal leden.  

 

Lidmaatschap en participatie van vrouwen 

Geheel in lijn met de ontwikkeling van sportactiviteiten voor vrouwen eind negentiende, begin 

twintigste eeuw, konden vrouwen in 1901 lid worden van de ZGV. Het voorstel voor vrouwelijk 

lidmaatschap was zonder enig probleem aangenomen. Dat wil niet zeggen dat ze direct vanaf 

het begin volledig participeerden in de vereniging. Dat was, zoals ook elders het geval was, een 

kwestie van een lange strijd en veel discussie. 

De plaats van de vrouwen in de ZGV bleef in de eerste jaren onduidelijk: aan de ene kant 

maakten ze deel uit van de vereniging, aan de andere kant hadden ze een aparte status. Ter 
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illustratie hiervan een discussie in de Algemene Jaarvergadering van december 1902 over 

afvaardiging van de vrouwenafdeling naar gewestelijke vergaderingen en bondsvergaderingen. 

Een van de leden merkte op dat de belangen van de vrouwelijke leden even zwaar wogen als die 

van de mannelijke leden en dat het daarom goed zou zijn om ook een vrouwelijke 

vertegenwoordiger af te vaardigen. Vervolgens werden een vertegenwoordiger van de 

vrouwen- en een van de mannenafdeling gekozen.80 Er ontstond echter zoveel discussie over de 

reglementaire juistheid van vrouwelijke afvaardiging, dat er uiteindelijk alleen twee leden van 

de hoofdafdeling werden afgevaardigd. De vrouwen protesteerden hiertegen in een brief aan 

het bestuur van de hoofdafdeling, met als resultaat een voorstel dat er overleg met de vrouwen 

zou plaatsvinden: 

 

Nadat nog de heer (…) een lans voor de zwakke sekse breekt en zeer gaarne ziet 

dat de banden, welke ons verbinden met onze Turnzusteren, steeds nauwer en 

nauwer worden aangehaald, wordt het voorstel (…) aangenomen.81 

 

Vrouwelijke afvaardiging naar de gewestelijke vergadering was hiermee een feit. Het ging zelfs 

verder dan dat: in 1903 werd een vrouwelijk lid van de ZGV gekozen in het bestuur van het 

Middengewest en als zodanig was zij aanwezig bij vergaderingen van het bestuur van de ZGV. In 

datzelfde jaar werd besloten om naast twee leden van de mannenafdeling ook twee leden van 

de onderafdeling voor vrouwen op kosten van de ZGV naar een les voor voorturners in Zutphen 

af te vaardigen. Een jaar later werd gemeld dat de vrouwenafdeling met twintig leden was 

toegetreden tot het Nederlandse Gymnastiekverbond. Ook hier zien we dat de vrouwen als 

aparte afdeling binnen de vereniging werden beschouwd. 

Langzamerhand veranderde de houding ten opzichte van de vrouwelijke onderafdeling. 

De discussie over hun status werd vooral gevoerd in Algemene Jaarvergaderingen en 

Ledenvergaderingen. In 1909 kwam het stemrecht van de vrouwen voor het eerst expliciet ter 

tafel. Een van de mannelijke leden was van mening dat de vrouwen te weinig te zeggen hadden 

in de vereniging en pleitte er daarom voor dat de vrouwelijke leden stemrecht zouden krijgen.82 

Voor het bestuur was dit niet bespreekbaar: het Reglement van de vrouwen voorzag in het 

samen overleggen met het hoofdbestuur en daarmee was de kous af, waarop in de vergadering 

werd geroepen: ‘Vrouwenkiesrecht’. Blijkbaar had het effect: in de ledenvergadering van maart 

                                                           
80 Algemene Jaarvergadering 18-12-1902, NL-ZlHCO, 1028, inv.nr. 8. 
81 Ledenvergadering 23-12-1902, NL-ZlHCO, 1028, inv.nr. 8. 
82 Algemene Jaarvergadering 1-12-1909, NL-ZlHCO, 1028, inv.nr. 10. 



39 
 

1910 konden de vrouwen meestemmen over een aantal punten, waaronder het al dan niet 

houden van verenigingswedstrijden. Toch is te zien dat de vrouwen nog niet volledig 

participeerden: op een vraag over het niet voltallig zijn van het bestuur van de vrouwenafdeling 

was de reactie uit het bestuur nogal ontwijkend. Er zou in de bestuursvergadering overlegd 

worden en dan zoude de vrouwen er wel van horen.83 

Het aantal vrouwelijke leden liep terug in die jaren en hun afdeling werd in 1918 voor een 

jaar opgeheven. De status als onderafdeling van de vereniging werd daarna af en toe op een 

ledenvergadering ter sprake gebracht als kostenpost (de vrouwen betaalden minder contributie 

dan de mannen) en het bestuur van de hoofdafdeling bemoeide zich niet erg met de gang van 

zaken:  

 

Wel kunnen zij zelf een Bestuur kiezen en vergaderen. Dat Bestuur bestaat 

inderdaad, doch van werkzaamheden in belang van die afdeeling merkt ons Bestuur 

nooit iets, zoodat bij het Bestuur geen reden bestaat om de dames tot de 

jaarvergadering van de Hoofd Ver. uit te noodigen.’84 

 

Was de ambitie van de vrouwen verdwenen door de steeds afwijzende houding van het 

hoofdbestuur, of waren de vrouwen zelf niet enthousiast voor meer participatie? Op de 

Algemene Jaarvergadering van 14 februari 1929 voerden enkele mannelijke leden de druk op 

het bestuur van de hoofdafdeling op om het punt van gelijke rechten voor de vrouwen aan te 

pakken en een vrouw als bestuurslid van de hoofdafdeling te benoemen. Op dat moment was 

het aantal vrouwelijke leden groter dan het aantal mannelijke leden en er was dus alle reden 

om voor gelijke rechten te pleiten. Het bestuur was hiertegen en voerde, dat het Reglement niet 

voorzag in een vrouwelijk bestuurslid van de hoofdafdeling; de vrouwen vormden een 

onderafdeling van de vereniging en konden dus geen zeggenschap krijgen in verenigingszaken. 

Bovendien was het vrouwenbestuur niet voltallig en zouden de vrouwen eerst dat punt moeten 

oplossen voordat er een vrouw zitting kon nemen in het hoofdbestuur.85 Op dat moment 

onthielden de vrouwen zich van elk commentaar, maar in de rondvraag van de jaarvergadering 

van 1930 deden ze een dringende oproep aan het bestuur om de vrouwen stemrecht te geven. 

                                                           
83 Ledenvergadering 19-10-1910, NL-ZlHCO, 1028, inv.nr. 10. 
84 Algemene Jaarvergadering 16-2-1927, NL-ZlHCO, 1028, inv.nr. 11. 
85 Algemene vergadering 14-2-1929, NL-ZlHCO, 1028, inv.nr. 11. Het jaarverslag over dat jaar geeft 
andere cijfers voor de senioren: 26 mannen senioren tegen 29 vrouwen senioren. Wel een meerderheid 
van vrouwen maar minder groot dan geschetst. 
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Het bestuur bleef echter op het standpunt staan, dat dit reglementair niet mogelijk was en dat 

een onderafdeling van de vereniging geen stemrecht kón krijgen.86 

Uiteindelijk, in de jaarvergadering van maart 1931, kwam een einde aan deze zich 

voortslepende discussie en diende het bestuur het voorstel in 

 

(…) dat het Bestuur, gehoor gevende aan de reeds vele malen geuitte wensch, om 

ook de Damesleden, gelijkgerechtigde leden der vereeniging te doen zijn, voorstelt 

om 2 damesleden in het Bestuur te benoemen en de dames dus gelijke rechten te 

geven als de heerenleden, waartoe natuurlijk reglementsherziening noodzakelijk 

wordt. Dit voorstel wordt aangenomen zonder discussie.87 

 

Dertig jaar na oprichting van de vrouwenafdeling kregen de vrouwen meer te zeggen in de 

vereniging en werden twee vrouwen in het hoofdbestuur gekozen. Uit de jaarverslagen kan 

worden opgemaakt dat vrouwen vrijwel elk jaar, tot het einde van de onderzoeksperiode, deel 

uitmaakten van het bestuur. Overigens is het bestuurslidmaatschap van vrouwen en gelijke 

rechten voor mannen en vrouwen formeel pas in 1937 vastgelegd in de Statuten en het 

Huishoudelijk Reglement.  

De vrouwen hebben diverse bestuursfuncties bekleed: tweede secretaris (1941), eerste 

secretaris (1953), tweede penningmeester (1956), vicevoorzitter (1956) en eerste 

penningmeester (1958). Een duidelijk teken dat de maatschappelijke ontwikkelingen 

doordrongen tot het verenigingsleven en er een grotere rol was weggelegd op bestuurlijk terrein 

voor vrouwelijke leden. Van vrouwelijke bestuurders buiten de vereniging is alleen het 

bestuurslidmaatschap van het Middengewest in 1903 bekend. Hun deelname aan commissies 

binnen de vereniging was al veel eerder een feit, en betrof vooral het organiseren van praktische 

zaken: al in 1903 werd een vrouw in de feestcommissie gekozen. Andere commissies met 

vrouwelijke leden waren de regelingscommissie voor een uitvoering, jubileumcommissie, een 

commissie voor een soiree, voor oud-leden, de technische commissie en de kascommissie.  

Zeker in de beginjaren van de gymnastiek vormde propaganda voor de sport een van de 

doelstellingen van de verenigingen, en de vrouwen van de ZGV speelden hierin ook een rol. Zo 

was de medewerking van de vrouwen van de ZGV aan een uitvoering van gymnastiekvereniging 

                                                           
86 Algemene Jaarvergadering 6-2-1930, NL-ZlHCO, 1028, inv.nr. 11. 
87 Jaarlijkse Algemene ledenvergadering 10-3-1931, NL-ZlHCO, 1028, inv.nr. 11. 



41 
 

‘De Turnkring’ in Apeldoorn erop gericht om ook daar een afdeling voor vrouwen van de grond 

te krijgen, wat inderdaad lukte.88 

Tot de Tweede Wereldoorlog was deelname van vrouwen aan uitvoeringen, 

voorturnerscursussen, onderlinge wedstrijden, en wedstrijden buiten de vereniging zeker niet 

ongewoon, maar dit kwam minder prominent naar voren dan na de oorlog. In 1955 werd een 

vrouw benoemd in de Technische Commissie van de ZGV en van Turnkring Zwolle en omstreken, 

waarmee ze tevens zitting had in het bestuur van deze turnkring. Ook in dat jaar trad een 

vrouwelijk lid van de ZGV toe tot het keurkorps voor vrouwen van het KNGV en maakten twee 

vrouwen deel uit van de keurklasse van Turnkring Zwolle en omstreken. 

 

Andere sporten bij de ZGV 

In de wintermaanden beoefenden de leden van de ZGV de gymnastiek in de zaal, in de zomer 

gingen ze naar buiten voor de zogenoemde ‘openluchtspelen’. In het eerste kwart van de eeuw 

ging het hierbij voornamelijk om korfbal en atletiek, maar er was ook sprake van slingerbal, 

zwemmen en wandelen.89 

Kort na elkaar, in 1904 en 1907, werden korfbal en voetbal geïntroduceerd, maar niet met 

evenveel succes. Voetbal stuitte op verzet van de vrouwen: als voetbal de overhand kreeg, 

zouden zij buiten de boot vallen. Datzelfde jaar verdween het uit het programma. Korfbal werd 

serieus ter hand genomen op voorwaarde dat het niet ten koste zou gaan van de gymnastiek en 

de korfbalafdeling als onderafdeling van de vereniging zou opereren. In 1908 werd een captain 

benoemd voor het korfbalteam. Tot 1923 is korfbal in ieder geval onderdeel van de trainingen 

van de ZGV geweest. 

In dezelfde periode als de introductie van het korfbal was op wedstrijden in Apeldoorn in 

1905 sprake van ‘hindernisloop’ en ‘estafetteloop’. Of we deze onderdelen al mogen 

beschouwen als de ons bekende atletiekonderdelen, is nog maar de vraag. In deze eerste jaren 

werden hindernis- en estafettelopen bijna standaard uitgeschreven op wedstrijddagen van 

gymnastriekverenigingen. De hierboven aangehaalde discussie over het korfballen gold ook 

voor de atletieknummers: beide sporten streden met de gymnastiek om voorrang: 

 

Ook de heer (…) wenscht dat de Z.G.V. korfballen flink aanpakt. De heer (…) wil de 

tijd die verspild wordt met korfballen ingenomen zien door het hardloopen, 

                                                           
88 Jaarverslag 1904, NL-ZlHCO, 1028, inv.nr. 192. 
89 Zie voor toelichting III.3 op pagina 32-33. 
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verspringen enz. De heer (…) wenschte dat de gymnastiek niet zal lijden door het 

korfballen.90 

 

In 1913 werden de nu als atletiek bekend staande wedstrijden aangeduid als ‘volksoefeningen’: 

‘100 m snelloop en hoog-/verspringen voor de H.afd., 80 m snelloop en hoogspringen voor de 

Adsp. Afd. en balwedloop over 50 Meter voor de Dames Afdeelingen.’91 In later jaren raakte de 

term ‘atletiekwedstrijden’ ingeburgerd. In de stukken wordt regelmatig melding gemaakt van 

deelname aan wedstrijden van ZGV-leden en behaalde resultaten, in ieder geval tot 1937. 

Aangezien er van de jaren tussen 1936-1952 geen informatie aanwezig is, weten we niet 

welke andere sporten in die jaren werden beoefend bij de ZGV. Uit de stukken blijkt dat in de 

jaren vijftig volleybal is geïntroduceerd. Op de ledenvergadering van 11 april 1958 stond het 

punt ‘Bestuur volleybal’ op de agenda en in 1959 was sprake van een volleybalafdeling voor 

mannen. In 1960 werd een vrouwenteam samengesteld en de mannen gingen in seizoen 1960-

1961 meedoen aan de competitie. Het belang van volleybal voor de ZGV werd in de 

jaarvergadering van maart 1963 door de voorzitter nog eens extra benadrukt.92 

 

 

III.4.2 Gymnastiekvereniging Olympia (Deventer) 

De vereniging 

De oudste gymnastiekvereniging van Deventer, Olympia, werd in januari 1882 opgericht met als 

doel ‘de gymnastiek te beoefenen en te bevorderen, (…) door het houden van geregelde 

oefeningen, het geven van uitvoeringen en het zooveel mogelijk opwekken tot het beoefenen 

der gymnastiek.’93 De oprichting van de vrouwenafdeling van Olympia was in 1898 een feit en 

zij deden vanaf het begin mee aan openbare uitvoeringen, wat in die tijd een opmerkelijke 

gebeurtenis was:  

 

Honneur aux dames! En dit is niet courtoisie, maar waarachtige overtuiging. De 

Amazonen trokken weleer ten bloedigen strijde; ze hadden grooten moed. Maar 

meer moed behoort er toe, in een stad als Deventer, welker bewoners van 

vooroordelen lang niet vrij zijn, zich te wagen aan een openbaar turnen, waar ieder 

                                                           
90 Ledenvergadering 12-3-1906, NL-ZlHCO, 1028, inv.nr. 9. 
91 Jaarverslag 1913, NL-ZlHCO, 1028, inv.nr. 192. 
92 Jaarvergadering 14-3-1963, NL-ZlHCO, 1028, inv.nr. 192. 
93 Artikel 1, Statuten 1911, NL-DvHCO, HCO Stadsarchief Deventer, ID 1030, Gymnastiekvereniging 
Olympia, inv.nr. 39. 
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zien kan, hoe mannelijk flink en toch met echt vrouwelijke gratiedames gymnastiek 

doen kunnen. Ze behoeven voor de mannen volstrekt niet onder te doen, wat 

energie der bewegingen betreft. Door wat ze den velen toeschouwers te zien 

gaven, hebben ze ’t onomstootelijk bewijs geleverd voor ’t goed recht der 

damesgymnastiek. (…) Laat ieder, die wel neiging voelt, als lid toe te treden dezer 

afdeeling, van verouderde begrippen zich ontdoen. Want belachelijk is ’t te denken, 

wel mee te mogen doen in den strijd om meerdere rechten der vrouw in onze 

burgerlijke wetgeving, in maatschappelijke betrekkingen enz., en niet evenzeer als 

de mannen te moeten zorgen voor lichamelijke ontwikkeling.94 

 

Ondanks dat er weinig informatie te vinden is over het eerste decennium van het bestaan van 

Olympia en de vrouwelijke leden van de vereniging, is uit de Statuten van 1911 op te maken dat 

de vrouwen minder contributie hoefden te betalen dan de mannen en dat alle leden voor 

toelating een ballotageprocedure moesten ondergaan.  

Wat het aandeel van de vrouwen in het bestuur van de vereniging betreft, is niet geheel 

duidelijk hoe deze moet worden opgevat: waren ze bestuursleden van de vereniging of 

afgevaardigden van de vrouwenafdeling? De bestuurssamenstelling is vastgelegd in Artikel 19 

van het Reglement van 1911: ‘Het bestuur bestaat uit 9 leden, t.w. (…) 8-9 Twee afgevaardigden 

uit de dames-afdeeling.’95 De functieomschrijving van de afgevaardigden van de vrouwen staat 

in Artikel 26: 

 

De afgevaardigden der dames- en de commissarissen der junioren afdeelingen 

komen voor de belangen van hun afdeeling op en deelen de wenschen der leden 

van hun afdeeling aan het bestuur mede. Zij zijn verplicht, ieder in hun afdeeling, 

voor de presentielijst en de opgave der boeten aan den penningmeester zorg te 

dragen. De dames fungeeren in haar afdeeling als commissarissen van orde en 

hebben de bevoegdheid als genoemd in art. 35.96 

 

In de Statuten staat niet expliciet vermeld welke leden stemgerechtigheid waren; aangenomen 

mag worden dat alle leden, ook de vrouwen, hun stem konden uitbrengen. Op de algemene 

                                                           
94 Deventer Dagblad 28-1-1902, NL-DvHCO, ID 1030, inv.nr. 70. 
95 Artikel 19 Reglement 1911, NL-DvHCO, ID 1030, inv.nr. 39. 
96 Artikel 26 Reglement 1911, NL-DvHCO, ID 1030, inv.nr. 39. In het genoemde Artikel 35 wordt de 
bevoegdheid om boetes op te leggen omschreven. 
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vergadering van maart 1913 ontspon zich een discussie over de vraag of zowel de mannen als 

de vrouwen moesten stemmen over de afgevaardigden van de vrouwen of dat dit alleen door 

de vrouwen moest gebeuren.97 De vrouwen kozen vervolgens in de vergadering hun eigen 

afgevaardigden. 

In 1918 vormde de verkiezing van de vrouwen opnieuw een punt van discussie. Een van 

de vrouwelijke leden was het er niet mee eens dat de mannen zouden stemmen over de 

vrouwenafvaardiging. Het antwoord van de voorzitter was duidelijk: de vrouwen moesten niet 

als afgevaardigden beschouwd worden, maar als bestuursleden en als zodanig verantwoordelijk 

voor beslissingen die de hele vereniging aangingen. Het was dus niet meer dan logisch dat ook 

de mannen zouden stemmen over vrouwelijke bestuursleden.98 Hieruit blijkt dat de 

terminologie in het reglement een bron van verwarring vormde: formeel ging het om 

‘afvaardiging’ van de vrouwenafdeling, in de praktijk kwam het er op neer dat de vrouwen wel 

degelijk als bestuurslid werden beschouwd. Totdat dit formeel was vastgelegd, was het voor de 

vrouwen echter logisch dat zij zelf over hun afvaardiging wilden stemmen en dat de mannen 

daar niets over te zeggen hadden.  

De verkiezing van vrouwen in het bestuur werd pas 1926 vastgelegd. Bestuursleden 8 

en 9 worden in Artikel 19 van het Reglement aangeduid als een mannelijke en vrouwelijke 

commissaris. Dit betekent een wijziging ten opzichte van het Reglement van 1911, waarin twee 

vrouwen werden gekozen als afgevaardigden van hun afdeling. Vervolgens wordt in artikel 19 

van het Reglement van 1926 bepaald: ‘De functies 1-6 kunnen ook door dames vervuld 

worden. Deze leden moeten uit de werkende leden der dames- en heerenafdeelingen op 

voordracht, bij het bestuur ingediend, gekozen worden.’99 Twee belangrijke verschuivingen: 

vrouwen waren nu formeel bestuursleden en geen ‘afgevaardigden’ meer, en, wat belangrijker 

was, zij konden worden gekozen voor de overige bestuursfuncties (president, vicepresident, 

secretaris, vice-secretaris, penningmeester en vicepenningmeester). 

 

Het aandeel van vrouwelijke leden in de vereniging 

Over het aantal leden van Olympia door de jaren heen is veel informatie, al zijn er ook hiaten. 

Voor een groot aantal jaren zijn ledentallen bekend, uitgesplitst naar mannen en vrouwen, 

verschillende leeftijdsgroepen, rhythmische afdeling en volleybalafdeling. In het totaal aantal 

                                                           
97 Algemene Vergadering 20-3-1914, NL-DvHCO, ID 1030, inv.nr. 1. 
98 Algemene vergadering 22-2-1918, NL-DvHCO, ID 1030, inv.nr. 1. 
99 Artikel 19 Reglement 1926, NL-DvHCO, ID 1030, inv.nr. 39.  



45 
 

vrouwelijke en mannelijke leden zijn de leden van alle afdelingen opgenomen, dus ook van de 

volleybalafdeling. 

Het aantal vrouwelijke leden van Olympia bleef tot de Tweede Wereldoorlog vrij constant 

(gemiddeld 46% van het totaal aantal leden), al waren er pieken en dalen. Voor de achteruitgang 

van het aantal vrouwelijke leden in 1923 en 1924 wordt in de notulen van die jaren geen 

verklaring gegeven. In 1928 en 1929 was het aandeel van de vrouwen en meisjes ook erg laag, 

misschien mede door het vertrek van de leidster dat jaar.  

Het eerste jaar van de Tweede Wereldoorlog daalde het totale ledental van Olympia 

aanzienlijk. Er zijn geen cijfers voor de jaren 1942, 1943 en 1944. In het laatste oorlogsjaar 

herstelde het ledental zich weer enigszins.  

 

Grafiek 2 Ledental Olympia 1912-1965 

 

 

 

Ondanks toevoeging van de rhythmische afdeling en de afdeling volleybal voor vrouwen daalde 

het aantal vrouwelijke leden vanaf 1947 gestaag naar minder dan 50% in 1953. In 1954 steeg 

het aantal meisjesleden aanzienlijk (van 80 in 1953 naar 145 in 1954), zodat het aandeel 

vrouwelijke leden meer dan 60% van het totaal aantal leden bedroeg.  

 

Lidmaatschap en participatie van vrouwen 

Zoals boven vermeld vormde ballotage ook voor Olympia een belangrijk onderdeel van de 

toelatingsprocedure. Dat de criteria voor toelating tot de vereniging (ook van jongeren) zeer 

serieus werden genomen, blijkt uit het volgende fragment van een bestuursvergadering in 1915: 
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Hierna werden de volgende meisjes-leden aangenomen, (…). Over de laatste waren 

de meeningen verdeeld. Enkelen meenden, dat dit kind in ‘O’ [Olympia; AMB] niet 

thuis was, terwijl een ander meende dat het er niet al te nauw moest worden 

gezien. (….) [eindelijk; AMB] werd tot toelating besloten, onder voorwaarde 

evenwel, dat geen bloedverwanten of kennissen – den vader uitgezonderd – als lid 

zullen worden aangenomen.100 

 

In de bestuursvergadering van 7 mei 1948 werd besloten een ballotagecommissie in het leven 

te roepen. Tot die tijd stemde de ledenvergadering over toelating van mannen en vrouwen, het 

bestuur besliste over toelating van jongens en meisjes. In 1956 werd een vrouw als lid gekozen 

en zeker tot 1964 heeft de ballotagecommissie een functie gehad in de toelating van nieuwe 

leden bij Olympia. 

Vrouwen participeerden vanaf het begin van oprichting van hun afdeling in het bestuur 

van Olympia. De zittingsduur van een bestuurslid was twee jaar. Of ze ook daadwerkelijk elke 

bestuursperiode zitting hadden in het bestuur, wordt uit de stukken niet duidelijk.101 Wel zien 

we dat vanaf 1918, het jaar waarin de discussie over afvaardiging dan wel 

bestuurslidmaatschap van vrouwen plaatsvond, verschillende bestuursfuncties door vrouwen 

werden bekleed: vicepenningmeester (1920), penningmeester (1924), secretaris (1924) en 

vicesecretaris (1924). Voor de functies van voorzitter en vicevoorzitter werd in de Algemene 

vergadering van april 1924 een vrouw kandidaat gesteld, maar na stemming werd voor beide 

functies een man gekozen. 

Wat betreft de deelname aan commissies zien we in 1915 de eerste vermelding: de 

kascontrolecommissie. In de volgende jaren zaten vrouwen in diverse andere commissies: 

Technische Commissie, propagandacommissie, redactie van de Olympiakrant, commissie voor 

het reservefonds, feestcommissie, commissie voor de uitvoering, atletiekcommissie, 

wandelcommissie, commissie voor vrouwelijke KNAU-leden, juniorencommissie, 

jubileumcommissie en ballotagecommissie. Ook regionaal was sprake van inbreng van 

vrouwen: in 1915 werden drie vrouwen als afgevaardigden gekozen voor de algemene 

vergadering van de Deventer Turnkring, samen met drie mannen. 

De sportieve activiteiten van de vrouwelijke leden bleven niet beperkt tot de jaarlijkse 

openbare uitvoeringen en onderlinge wedstrijden. Zij deden ook mee aan 

                                                           
100 Bestuursvergadering 10-9-1915, ID 1030, inv.nr. 1. 
101 Bestuursperiode was twee jaar. Elk oneven jaar traden de president, secretaris en penningmeester 
af, elk even jaar de overige bestuursleden. 
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voorturnerscursussen en behaalden hiervoor diverse diploma’s. In 1916 namen vrouwelijke 

leden van Olympia deel aan de Gewestelijke Turndag in Winterswijk, wat het volgende 

commentaar opleverde met betrekking tot de mannen:  

 

Onze damesafdeling heeft zelfs nog deelgenomen aan de gewestelijke Turndag te 

Winterswijk. Dat zij hier niet meer succes heeft gehad is te wijten aan 

buitengewone omstandigheden, en zeker niet aan onvoldoende oefenen. Laten de 

heeren dus aan de dames een voorbeeld nemen, want wezenlijk ze hebben ’t zo 

nodig.’102 

 

In een buitengewone bestuursvergadering in 1930 kwamen het lidmaatschap van en de 

contributiebetaling aan het KNGV aan de orde en werd besloten om hieraan te voldoen. De 

vrouwen moesten namelijk hun eerste plek bij wedstrijden verdedigen en als de vereniging niet 

was aangesloten bij de gymnastiekbond was dat onmogelijk.103 Vervolgens werden zes vrouwen 

en veertien mannen opgegeven bij het KNGV.  

 

Andere sporten bij Olympia 

In de periode 1900-1965 werden er door leden van Olympia naast gymnastiek diverse andere 

sporten beoefend. Er was sprake van atletiek en drie balsporten (korfbal, handbal en volleybal). 

In het Jaarverslag van 1917 wordt gemeld dat in de zomermaanden buiten ‘lichte atletiek’ en 

korfballen op het programma stonden. 104 Het is niet duidelijk wat met ‘lichte atletiek’ wordt 

bedoeld. Olympia sloot zich in 1919 aan bij de Oostelijke Atletiek Bond. Een van de atletes van 

Olympia verbeterde in 1930 op het terrein van Go Ahead het nationaal record op de 80 meter. 

Dat de atletiek belangrijk was voor de vereniging blijkt wel uit het feit dat het bestuur op de 

Algemene Vergadering van oktober 1930 met een voorstel kwam om een atletiekcursus in het 

leven te roepen. Diverse mannen en vrouwen gaven zich hiervoor op. In 1931 trad de vereniging 

toe tot de KNAU. Vanaf dat jaar vermelden de jaarverslagen regelmatig deelname van leden van 

Olympia aan atletiekwedstrijden (zowel onderlinge wedstrijden als wedstrijden bij andere 

verenigingen) en de behaalde resultaten. Ook internationaal vertegenwoordigden vrouwen de 

vereniging: 

 

                                                           
102 Jaarverslag 1916, NL-DvHCO, ID 1030, inv.nr. 1. 
103 Buitengewone Bestuursvergadering 24-4-1930, NL-DvHCO, ID 1030, inv.nr. 4.  
104 Jaarverslag 1917, NL-DvHCO, ID 1030, inv.nr. 1. 
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 (…) een van onze beste deelneemsters op athletiekgebied is mej. S. Martin, zij heeft 

‘Olympia’s’ naam hoog gehouden in Drachten, in Brussel, in Apeldoorn en nu 

zondag weder in de plaats onzer inwoning op een manier die ieder verbaasd deed 

staan.105 

 

Naast de al bestaande Technische Commissie voor gymnastiek stelde het bestuur in 1931 een 

aparte Atletiekcommissie in, waarvoor twee mannen en één vrouw werden gekozen. Het bleef 

moeilijk om een goede balans te vinden tussen beide sporten. In 1933 twijfelde de voorzitter 

van de vereniging of Olympia door moest gaan met de atletiek, maar de overige bestuursleden 

waren voor handhaving. Atletiek werd een steeds belangrijker onderdeel bij 

gymnastiekverenigingen, en zij wilden in deze golf meegaan.106 Een jaar later leek het of de 

balans door zou slaan naar de atletiek: de gymnastiek- en atletiekcommissie gingen 

samenwerken en het lidmaatschap van het KNGV werd opgezegd. In datzelfde jaar werd ook de 

Deventer Atletiek Kring opgericht, een samenwerkingsverband met gymnastiekvereniging VZOD 

en Atletiek- en Voetbalvereniging Daventria. Aangezien de belangstelling voor atletiek bij 

Olympia en VZOD niet groot was, werd deze Kring al in 1938 opgeheven. In datzelfde jaar werd 

het lidmaatschap van de KNAU opgezegd, de reden hiervan is niet duidelijk. De leden die dat 

wilden zouden in het vervolg individueel bij de atletiekbond worden opgegeven. Dit kwam 

expliciet aan de orde toen in 1938 een vrouwelijk lid van Olympia dreigde over te stappen naar 

AV Daventria (die dat jaar een vrouwen-atletiekafdeling had opgericht), tenzij Olympia haar als 

lid van de KNAU zou opgeven. Zij mocht daarna tegen een vergoeding trainen op de baan van 

Daventria, maar bleef lid van Olympia. Vanaf 1939 wordt in de jaarverslagen geen aandacht 

meer besteed aan de atletiek. Het lijkt erop dat met de Tweede Wereldoorlog de 

atletiekbeoefening definitief uit het programma van Olympia is verdwenen: tijdens en na de 

oorlog zou de sport niet meer vermeld worden in de stukken.  

Tegelijk met atletiek kwam korfbal op. Als bezwaar tegen een al te prominente plaats van 

deze balsport binnen de vereniging werd aangevoerd dat de gymnastiek voorop stond, en dat 

Olympia geen sportvereniging was. Maar in 1922 speelde Olympia mee in de korfbalcompetitie 

van de Sallandsche Turnkring en werd ze zelfs kampioen. Na 1924 namen handbal en volleybal 

de plaats in van het korfbal: handbal in de periode 1931 - 1937 en volleybal vanaf 1947. Op 

                                                           
105 Huishoudelijke vergadering 16-9-1931, NL-DvHCO, ID 1030, inv.nr. 4. In 1932 was sprake van 
eventuele deelname van mej. Martin aan de nationale estafetteploeg voor de Olympische Spelen, maar 
zij werd daarvoor niet uitgenodigd. Zij deed dat jaar wel mee aan nationale wedstrijden in Amsterdam. 
In 1933 maakte zij deel uit van de nationale ploeg op wedstrijden in Brussel en Amsterdam. 
106 Bestuursvergadering 17-2-1933, ID 1030, inv.nr. 4. 
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initiatief van Olympia werd in Deventer een stedelijke handbalcompetitie opgezet en binnen de 

vereniging bestond naast de gymnastiek- en de atletiekcommissie ook een handbalcommissie. 

In september 1936 verzocht een lid om een handbalcompetitie voor vrouwen, maar na 1937 

wordt in de stukken geen melding meer gemaakt van handbal. 

In 1947 werd een mannenafdeling volleybal opgericht, een volleybalafdeling voor 

vrouwen volgde in 1950. Het naast elkaar opereren van twee sporten binnen één vereniging 

was, net als bij de atletiek en het korfbal een aantal jaren eerder, ook nu weer punt van discussie: 

in een gezamenlijke vergadering met de volleybalafdeling werd in mei 1956 besloten om voor 

de volleybal een apart bestuur te benoemen waarin twee mannen en drie vrouwen zitting 

namen. De volleybalafdeling bleef wel een onderafdeling van Olympia.  

 

 

 

 

 

 
         Afb. 5  Jaarlijkse Zwem- en Athletiekwedstrijden van het Gewest Zuid-Holland van het  
                      Koninklijk Nederlandsch Gymnastiek Verbond, 11 juli 1926  



50 
 

III.4.3. Roei- en Zeilvereniging Daventria (RZ Daventria)(Deventer) 

De vereniging 

De RZ Daventria werd in 1884 opgericht als ‘Deventer Gymnasiasten Roeivereniging’, vanaf 1888 

konden ook niet-gymnasiasten lid worden. Aannemelijk is dat de naam van de vereniging toen 

is aangepast in Roei- en Zeilvereniging Daventria. Uit de enig overgebleven Statuten uit 1942 

komt het doel van de vereniging naar voren: 

 

Zij stelt zich ten doel de roei- en zeilsport te bevorderen en tracht dit doel te 

bereiken langs wettigen weg en wel door aan haar leden de gelegenheid te geven 

zich onderling in het roeien en zeilen te bekwamen.107  

 

De meeste roeiverenigingen werden eind negentiende, begin twintigste eeuw opgericht door 

jongeren uit de gegoede klasse, wat heeft bijgedragen aan het elitaire imago van de sport. Tot 

1915 was het gebruikelijk dat zeker twee gymnasiasten, als vertegenwoordigers van de 

oprichters, deel uitmaakten van het bestuur van Daventria. In de Jaarvergadering van april 1919 

stond de hoogte van de contributie op de agenda: fl 15,- voor leden van negentien jaar en ouder. 

Dit bedrag zou voor leden die als ‘landbouwers’ werden aangeduid en nog op school zaten 

(tegenover ‘niet-landbouwers’ die studeerden of een maatschappelijke positie hadden) wel 

eens te hoog kunnen zijn. De verslaglegging over dit punt maakt duidelijk hoe de stemming was 

ten opzichte van deze groep: ‘Eenige hilariteit als er over de landbouwers als: halve studenten 

wordt gesproken.’ 108 Een niet ongewone houding gezien het feit dat de leden van de 

roeivereniging vooral kwamen uit de gegoede klasse die hiermee benadrukten dat er binnen de 

vereniging onderscheid werd gemaakt tussen leden uit de gegoede klasse en de werkende 

klasse. 

  

Het aandeel van vrouwelijke leden in de vereniging 

Uit de stukken is niet duidelijk geworden vanaf welk jaar vrouwen lid zijn geworden van RZ 

Daventria. In de Reglementen wordt nergens onderscheid gemaakt tussen mannelijke en 

vrouwelijke leden, ook niet met betrekking tot de samenstelling van het bestuur. In de 

jaarverslagen zijn de ledenaantallen zonder onderscheid in sekse opgenomen, maar niet van alle 

                                                           
107 Artikel 1 Statuten 1942, NL-DvHCO, HCO Stadsarchief Deventer, ID 1034, Roei- en zeilvereniging 
Daventria, inv.nr. 19. 
108 Ledenvergadering 17-4-1919, NL-DvHCO, ID 1034, 3. 
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jaren van de onderzoeksperiode en alleen in totalen: het aandeel van de vrouwen in de 

vereniging is niet bekend.  

De jaren van de Tweede Wereldoorlog vormden nauwelijks een breuk in de activiteiten 

van de vereniging. Ook het ledental lijkt niet te hebben geleden onder de moeilijke oorlogsjaren. 

Sterker nog: het aantal leden nam in die jaren toe: van 94 in 1940 naar 220 in 1945, met het 

hoogste aantal leden in 1944: driehonderd. In geen enkel ander jaar werd een zo hoog aantal 

leden geteld. 

 

Grafiek 3 Ledental RZ Daventria 1900-1965 

 

 

            

Het jaarverslag van 1945 werpt enig licht op de oorzaak van de afname dat jaar van het aantal 

leden:  

 

Deze achteruitgang [van tachtig leden; AMB] komt, doordat onze jongelui, na 5 jaar 

te zijn vastgehouden, een gevolg van de oorlogsomstandigheden, nu weer aan het 

studeeren kunnen gaan of in dienst of op andere wijze vertrekken naar Ned. Indië. 

Toch konden wij ook alweer 14 nieuwe leden inschrijven en wij mogen niet 

ontevreden zijn.109 

 

                                                           
109 Jaarverslag 1945, NL-DvHCO, ID 1034, 16. 
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In 1947 en 1948 lag het aantal leden nog rond de tweehonderd, de jaren daarna zakte het aantal 

geleidelijk met af en toe een piek naar boven (180 in 1954) en naar beneden (102 in 1958). Over 

de aanwas van nieuwe leden in 1954 was de secretaris enthousiast over het ledental van 180, 

wat hij een goed resultaat vond voor een vereniging in een stad in de provincie.110 Waarmee 

duidelijk wordt dat de vereniging zichzelf ondanks het redelijk hoge ledental een bescheiden 

plek toebedacht in de nationale roeiwereld. Gezien het feit dat roeiverenigingen in het oosten 

van het land dun gezaaid waren, zou dit kunnen kloppen (hoewel de vereniging wel tot de 

oudste van het land behoorde).  

 

Lidmaatschap en participatie van vrouwen 

Formeel gezien kregen vrouwelijke leden van de RZ Daventria vanaf het begin van hun 

lidmaatschap de mogelijkheid om te participeren in de vereniging en zou hun rol niet beperkt 

blijven tot ‘meisjes in de stuurstoel’.111 Ze hadden volledig stemrecht en konden zich kandidaat 

stellen voor het bestuur of voor commissies. De zittingsperiode van bestuursleden was één jaar. 

In de periode tot de Tweede Wereldoorlog stelden de vrouwen zich diverse keren verkiesbaar 

voor bestuursfuncties, maar ze werden niet altijd gekozen. In 1918 en 1919 werd een vrouw tot 

secretaris gekozen, daarna gebeurde dat pas in 1933 weer. Na de Tweede Wereldoorlog 

maakten vrouwen elk jaar deel uit van het bestuur: als secretaris, een enkele keer als 

commissaris, maar nooit in andere functies. 

Blijkbaar was de animo bij de vrouwelijke leden om de vergaderingen bij te wonen niet 

erg groot, want in 1930 verwelkomde de voorzitter speciaal de vrouwen die blijkbaar een tijd 

niet aanwezig waren geweest.112 Participatie van vrouwen in de organisatie was belangrijk voor 

het bestuur en werd gestimuleerd vanuit de gedachte dat sommige vrouwen zich niet zo thuis 

voelden op de vereniging en dat het contact met een vrouwelijk bestuurslid dan een voordeel 

was. Daarvoor werden vrouwen in persoon benaderd.  

Wat het commissiewerk betreft zien we een zelfde patroon: sommige jaren wel, andere 

jaren niet. In 1915 werd een vrouw benoemd in de examen- of afroeicommissie, belast met de 

roeiproeven van de leden. In de jaren tot de Tweede Wereldoorlog waren er met grote 

tussenpozen slechts enkele vrouwelijke commissieleden. Na 1945 zien we het patroon 

veranderen: diverse keren waren vrouwen lid van de kascommissie, van de examencommissie 

of maakten zij deel uit van het stembureau op de ledenvergaderingen. Opvallend is dat over de 

                                                           
110 Jaarverslag 1954, NL-DvHCO, ID 1034, 16. 
111 Officieel orgaan RZ Daventria, februari 1920, p.7, NL-DvHCO, ID 1034, 63. 
112 Algemene vergadering 11-10-1930, NL-DvHCO, ID 1034, 3. 
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gehele onderzoeksperiode genomen slechts één keer een vrouwelijk lid van de feest- en 

propagandacommissie wordt vermeld.  

Vrouwen konden deelnemen aan allerlei door de vereniging georganiseerde activiteiten: 

het geven van roei-instructie en het afleggen van vaardigheidsproeven, toertochten en 

onderlinge wedstrijden. Op wedstrijdgebied hadden de vrouwen minder mogelijkheden. Lange 

tijd was voor de vrouwen alleen het zogenoemde ‘stijlroeien’ toegestaan: kracht mochten ze 

niet leveren en het roeien moest er vooral elegant en stijlvol uitzien. Een (mannelijke) jury 

beoordeelde de vrouwen, kleding en houding waren zeer belangrijk. Het lidmaatschap van 

vrouwen van de Roeibond, en daarmee de mogelijkheden om op wedstrijden te mogen 

uitkomen, werd ter discussie gesteld op de vergadering van 11 december 1917. Tegenover leden 

die wel voelden voor het ‘opvoeden tot wedstrijden’ stond de mening van de secretaris die 

 

(...) snelheidswedstrijden hoogstens een noodzakelijk kwaad vond. Noodzakelijk 

om stijl in het roeien te bevorderen. Wat bovendien door het zuivere stijlroeien zou 

zijn te bereiken, en kwaad omdat er tegen het raceroeien hygiënische bezwaren 

zijn. (…) Hij acht het watertoerisme samen met het stijlroeien meer in het belang 

van de vereeniging en van de watersport in het algemeen.113 

 

Niet bekend is of ook anderen dit vonden, er is alleen een aanwijzing dat de voorzitter het hier 

mee eens was. Opmerkelijk is dat volgens dit lid het stijlroeien blijkbaar voor alle leden een 

belangrijke stap was in het ontwikkelen van een goede roeitechniek, niet alleen voor vrouwen. 

Uit een van de jaarverslagen komt inderdaad naar voren dat er ook gemengde ploegen 

stijlroeien bestonden: op een door Daventria georganiseerde roeiwedstrijd kwam een ‘mixed-

wherry-stijlroeien’ uit.114 Over het algemeen kan worden gezegd dat de mannen aan 

wedstrijdroeien deden, hoewel het bestuur in 1930 op het standpunt stond dat dit geen 

prioriteit had bij de vereniging.115 De ontspanning stond voorop, ook al kwamen er wel degelijk 

ploegen van Daventria uit op wedstrijden. Zeker in latere jaren wordt daar regelmatig verslag 

van gedaan. 

Gaandeweg veranderde het imago van het wedstrijdroeien voor vrouwen, nationaal en 

internationaal. In 1949 werd een vrouwenploeg van Daventria, bestaande uit vier roeisters, 

uitgenodigd voor wedstrijden in Engeland. Blijkbaar waren zij nog niet op wedstrijdroeien 

                                                           
113 Vergadering 11-12-1917, NL-DvHCO, ID 1034, 2. 
114 Jaarverslag 1922-1923, NL-DvHCO, ID 1034, 15.  
115 Jaarverslag 1929-1930, NL-DvHCO, ID 1034, 15. 
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ingesteld, want uit het jaarverslag van dat jaar blijkt dat ze in drie weken tijd hadden moeten 

overgaan van stijl- op raceroeien. Het was een goede ervaring, maar ze hadden niet veel kans.116 

Vanaf dat moment werden beide soorten wedstrijden (stijlroeien en wedstrijdroeien) voor 

vrouwen uitgeschreven. In de laatste vier jaar van de onderzoeksperiode wordt in de 

jaarverslagen nog melding gemaakt van wedstrijden stijlroeien voor meisjes, maar 

wedstrijdroeien voor vrouwen werd steeds meer gemeengoed. In 1970 kwam er een eind aan 

het stijlroeien. 

Zoals hierboven al vermeld, is het niet duidelijk geworden hoeveel vrouwen lid waren van 

de vereniging gedurende de onderzoeksperiode, laat staan tot welke leeftijdscategorieën zij 

behoorden, op een enkele opmerking na. In de jaren zestig werd in een bestuursvergadering 

gemeld dat er een plan was om getrouwde vrouwen die weer wilden roeien, met elkaar in 

contact te brengen.117 De vraag is wat hiermee wordt bedoeld: hadden de vrouwen door hun 

huwelijk geen tijd meer of hadden ze hun lidmaatschap moeten opzeggen en misschien via hun 

echtgenoot te kennen gegeven wel weer eens te willen roeien? 

  

Andere sporten bij RZ Daventria 

Zoals al blijkt uit de naam van de vereniging vormde het zeilen de andere belangrijke pijler van 

de vereniging. Ook bij het zeilen was sprake van wedstrijden, instructie, examens en diploma’s. 

In het bestuur was een commissaris opgenomen die zich alleen met zeilen bezig hield. In 1937 

werd op de vergadering een voorstel gedaan om een vrouw tot zeilcommissaris te benoemen. 

Aangezien er op dat moment maar een paar vrouwelijke zeilers waren, kwam hiervoor geen lid 

in aanmerking, maar het had de aandacht van het bestuur. 

De opkomst van de watersport in het algemeen in de jaren dertig ging zeker niet aan de 

vereniging voorbij, omdat het steeds drukker werd op de IJssel en zowel roeiers als zeilers hier 

rekening mee moesten houden. Het zeilen werd tot en met het laatste jaar van de 

onderzoeksperiode, 1965, vermeld in de Jaarverslagen: aanschaf en reparatie van boten en 

deelname aan zeilwedstrijden.  

 

 

 

 

                                                           
116 Jaarverslag 1949, NL-DvHCO, ID 1034, 16. 
117 Bestuursvergadering 19-4-1961, NL-DvHCO, ID 1034, 9a. 
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III.4.4. Deventer Gymnastiekvereniging Voorwaarts (Voorwaarts)(Deventer) 

De vereniging 

Uit de Inleiding bij het archief van Voorwaarts kunnen we opmaken dat de vereniging in 1890 

werd opgericht op initiatief van een groep van twintig jonge mannen, die het nut van 

gymnastiekoefeningen inzagen en daartoe bij de gemeente vroegen om een oefenruimte.118 

Over het doel van de vereniging vermeldt het Jaarverslag 1904-1905:  

 

Zoo mogelijk voor ieder [sic] man in Deventer de gelegenheid te openen de 

heilzame gevolgen der Gymnastiek te genieten en de belangen der gymnastiek in ’t 

algemeen te steunen en helpen bevorderen. Voorwaar een schoon doel, want de 

gymnastiek werd in die dagen alleen beoefend door de zoogenaamde aristocratie 

onzer stad.119 

 

In de eerste zestien jaar konden alleen mannen lid worden van Voorwaarts, hoewel het belang 

van gymnastiek voor vrouwen wel werd ingezien: in het Jaarverslag 1900/01 verwees de 

voorzitter naar woorden van de oprichter, die benadrukte dat gymnastiek ook voor vrouwen 

nuttig was.120 De intentie om een afdeling voor vrouwen in het leven te roepen bestond dus 

zeker en op de Algemene Vergadering van 8 maart 1906 werd het besluit daartoe met algemene 

stemmen aangenomen. De toekomstige vrouwelijke leden waren zelfs uitgenodigd om mee te 

beslissen over een aantal punten die reglementair moesten worden vastgelegd zoals bestuur, 

stemrecht, contributie en kleding. In dezelfde vergadering werd besloten dat de vrouwen een 

eigen bestuur zouden krijgen, met toevoeging van twee adviserende commissieleden van de 

mannenafdeling, maar dit werd door de aanwezige vrouwen afgewezen.121 Het duurde daarna 

nog twee jaar voordat de vrouwenafdeling daadwerkelijk van start ging. Ondanks dat het nut 

van gymnastiek voor vrouwen werd ingezien, had het bestuur van Voorwaarts geen haast om 

hiertoe een aanzet te geven.  

In 1908 was er een directe aanleiding om alsnog tot oprichting over te gaan: de start van 

een vrouwenafdeling bij gymnastiekvereniging Wilhelmina. De vrouwenafdeling van Voorwaarts 

lijkt een prestigekwestie te zijn geweest: 

 

                                                           
118 Inleiding bij het archief van Voorwaarts, NL-DvHCO, HCO Stadsarchief Deventer, ID 1325, Deventer 
Gymnastiekvereniging Voorwaarts, 1. 
119 Jaarverslag 1904/1905, NL-DvHCO, ID 1325, inv.nr. 601. 
120 Jaarverslag 1900/1901, NL-DvHCO, ID 1325, inv.nr. 600. 
121 Bestuursvergadering 18-4-1906, NL-DvHCO, ID 1325, inv.nr. 5. 
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Niet zoodra was het bekend, dat de gymnastiekvereeniging ‘Wilhelmina’ alhier een 

dames-afdeeling had opgericht of wij vroegen ons zelven af: mag ‘Voorwaarts’ zich 

door een vereeniging die pas is opgericht den loef laten afsteken, en een driewerf 

neen was hierop het antwoord en hierop ontstond er onder de leden een ‘noch nie 

da gewesen’ bedrijvigheid en onderlingen wedijver om zooveel mogelijk bij te 

dragen aan de oprichting van een dames-afdeeling.122 

 

Voorwaarts beschouwde Wilhelmina als een directe concurrent. Deze situatie was ontstaan 

nadat een deel van de leden van Voorwaarts in 1908 had bedankt als lid en Wilhelmina had 

opgericht. Uit de notulen van vergaderingen in die periode is niet op te maken wat precies de 

aanleiding van de afscheiding en het vertrek van de leden is geweest.123   

Uiteindelijk werd in de bestuursvergadering van 20 december 1908 definitief gemeld dat 

een vrouwenafdeling zou worden opgericht en dat er twee vrouwen zouden worden 

opgenomen in het bestuur.124 In de daarop volgende bestuursvergadering op 25 december 1908 

werd besproken hoe het reglement in verband hiermee moest worden aangepast. Naast de 

toevoeging van ‘dames’ en de vaststelling van de minimum leeftijd voor toetreding (zestien jaar 

bij de vrouwen, terwijl dit bij de mannen achttien jaar was) ging het om zaken als kleding, 

ballotage van vrouwelijke leden door de vrouwenafdeling, verkiezing van twee vrouwelijke 

commissarissen door de vrouwen, functieomschrijving van de commissarissen, de hoogte van 

de contributie en boetes.125 Uit de stukken komt naar voren dat er naar aanleiding van deze 

vergadering een apart reglement voor de vrouwenafdeling zou zijn opgesteld, maar dit is niet in 

de archieven teruggevonden. 

Het stemrecht van de vrouwen vormde in de eerste jaren na oprichting een punt van 

discussie. Zij waren als 16-jarigen bij toetreding tot de vereniging stemgerechtigd. In de praktijk 

betekende dit, dat vrouwelijke leden van zestien jaar wel en mannelijke juniorleden van achttien 

jaar volgens de reglementen niet mochten stemmen. Op de jaarlijkse ledenvergadering in maart 

                                                           
122 Jaarverslag 1908-1909, NL-DvHCO, ID 1325, inv.nr. 601. In de jaren daarna kwam de onderlinge 
wedijver tussen Voorwaarts en Wilhelmina verschillende keren naar voren: bijvoorbeeld bij het verlagen 
van de minimumleeftijd voor junioren. Wilhelmina stelde deze in 1913 op 13 jaar, Voorwaarts verlaagde 
daarop de minimumleeftijd naar 12 jaar. 
123 Het vertrek van leden is niet af te leiden uit de cijfers die worden vermeld in de jaarverslagen: een 
daling van twee ten opzichte van het jaar ervoor. Het zou kunnen dat de daling voornamelijk te vinden 
was in het aantal kunstlievende leden, maar die cijfers zijn niet bekend. 
124 Bestuursvergadering 20-12-1908, NL-DvHCO, ID 1325, inv.nr. 5. 
125 Bestuursvergadering 25-12-1908, NL-DvHCO, ID 1325, inv.nr. 5. 
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1909 stelde een lid deze ongelijkheid ter discussie. De regels werden aangepast: voor zowel 

mannen als vrouwen werd de stemgerechtigde leeftijd op achttien jaar gesteld. 126 

Het stemmen over vrouwelijke en mannelijke bestuursleden door respectievelijk de 

vrouwelijke en de mannelijke leden was een ander discussiepunt. Hoewel het in 1908 bij 

oprichting van de vrouwenafdeling gewijzigde reglement reeds voorzag in verkiezingen van 

vrouwelijke bestuursleden door vrouwen, was de situatie blijkbaar veranderd en stemden 

mannen ook over vrouwelijke bestuurskandidaten. In de bestuursvergadering van 15 september 

1911 werd besloten om de oorspronkelijke situatie te herstellen met als argument dat vrouwen 

hun stemgedrag zouden laten beïnvloeden door eventuele persoonlijke voorkeuren (positief en 

negatief) voor mannelijke kandidaten.127 Een jaar later werd het besluit alsnog teruggedraaid en 

konden alle leden stemmen over zowel vrouwelijke als mannelijke bestuursleden. 

De gelijkheid in stemgerechtigdheid van mannelijke en vrouwelijke leden op algemene 

vergaderingen zien we niet terug bij de ballotage. Bij de oprichting in 1908 werd in het reglement 

de bepaling toegevoegd dat ballotage van vrouwelijke kandidaat-leden door vrouwelijke leden 

zou gebeuren en van mannelijke kandidaat-leden door mannelijke leden. In artikel 24 van het 

enig aanwezige reglement uit 1932 is deze bepaling ongewijzigd gebleven. 

Hierboven is de slechte onderlinge relatie tussen Voorwaarts en Wilhelmina al even ter 

sprake gekomen. Meerdere malen wordt in verslagen van vergaderingen melding gemaakt van 

het feit dat er sprake was van ‘overlopers’: leden van de ene vereniging liepen over naar een 

andere vereniging, wat op veel afkeuring kon rekenen. In december 1911 kwam het punt op de 

bestuursvergadering ter sprake:  

 

(…) directeur van ‘Wilhelmina’ heeft reeds verscheidene malen in het geniep 

getracht leden van ons af te troggelen en die bij zijn vereeniging op te nemen. Nog 

nooit had ‘Voorwaarts’ eigenlijk ‘vat’ op hem kunnen krijgen, tot voor een paar 

dagen, toen hij één onzer junioren (…) op het idee bracht om bij een vereeniging te 

komen. Toen het jongmensch hem antwoordde reeds bij ‘Voorwaarts’ te zijn, moet 

hij gezegd hebben: Kom toch bij Wilhelmina, daar zijn  de jongens veel netter als bij 

‘Voorwaarts’.128 

 

                                                           
126 Jaarlijkse Algemene vergadering 13-3-1909, NL-DvHCO, ID 1325, inv.nr. 502. 
127 Bestuursvergadering 15-9-1911, NL-DvHCO, ID 1325, inv.nr. 5. 
128 Bestuursvergadering 31-12-1911, ID 1325, inv.nr. 5. 
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In dit kader is het belangrijk te vermelden dat Voorwaarts in 1911 het initiatief had genomen tot 

de oprichting van de Deventer Turnkring, samen met drie andere verenigingen: Olympia, 

V.Z.O.D. en Wilhelmina. Misschien is een van de redenen juist het punt van de ‘overlopers’ 

geweest. Zeker is, dat de Turnkring tot doel had de onderlinge verhoudingen tussen de 

gymnastiekverenigingen in Deventer te verbeteren, onder andere door het uitwisselen van 

informatie over ‘overlopers’. Daarnaast was promotie van de gymnastiek een belangrijk doel, 

organiseerde de Turnkring regionale wedstrijden en uitvoeringen, en richtte zij een keurkorps 

van gymnasten op bestaande uit leden van aangesloten verenigingen. In 1919 werd de Turnkring 

opgeheven. 

De vrouwelijke leden speelden een rol in het promoten van gymnastiek door deel te 

nemen aan turndagen van andere verenigingen, om zo het oprichten van een afdeling voor 

vrouwen bij die verenigingen te stimuleren. Of de Deventer Turnkring inbreng heeft gehad in 

het oprichten van een afdeling voor vrouwen bij gymnastiekvereniging Brinio in Lochem is niet 

met zekerheid te zeggen, maar dat de vrouwen een belangrijk aandeel in de propaganda hadden 

blijkt uit het feit dat Brinio de vrouwen uit Deventer eventueel wilde uitnodigen met dat doel.129 

 

Het aandeel van vrouwelijke leden in de vereniging 

Het aantal leden van Voorwaarts vertoont over de gehele onderzoeksperiode een stijgende lijn. 

De oprichting van de vrouwenafdeling in 1908, waarbij zesentwintig vrouwen toetraden, 

betekende bijna een verdubbeling van het totaal aantal leden, van zevenentwintig leden in 1907 

naar eenenvijftig in 1908. Ondanks deze stijgende lijn laten de cijfers in sommige jaren een 

achteruitgang van het aantal seniorenleden bij de vrouwen zien. In 1922 bijvoorbeeld was hun 

aantal gedaald naar 16 (van 26 in 1921). In het jaarverslag van dat jaar was deze daling niet 

zozeer een punt van discussie: uit de formulering in onderstand citaat zou je kunnen opmaken 

dat het haast normaal werd gevonden dat vrouwen na hun trouwen of als ze moeder werden, 

ophielden met sporten. Het feit dat er geen nieuwe leden bijkwamen was wel een punt waar de 

vrouwenafdeling in het bijzonder op aangesproken werd:  

 

Dat dames in den loop der jaren eerder zullen bedanken dan heren, is, we zouden 

het haast durven [sic] ‘een natuurverschijnsel’ (noemen; AMB), dat geheel in den 

lijn der dingen ligt. Maar waarom is er geen toetreding van nieuwe krachten, 

waardoor de opengevallen plaatsen weer worden ingenomen. Een vraag die we de 

                                                           
129 Notulen vergadering Deventer Turnkring 8-12-1911, NL-DvHCO, ID 1325, inv.nr. 6. 
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gehele vereniging stellen, maar speciaal aan de damesafd., terwijl het nieuwe 

bestuur zijn aandacht aan deze zaak kan wijden.130 

 

De stijgende lijn zette tot de Tweede Wereldoorlog door naar meer dan tweehonderd leden, 

met pieken van meer dan driehonderd leden in de jaren 1931-1933.  

In de eerste twee oorlogsjaren daalde het ledental tot onder de tweehonderd. Groepen 

werden samengevoegd, trainingsuren verminderd, jaarlijkse uitvoeringen konden niet 

doorgaan. Uitgebreid wordt in het Jaarverslag 1945 stilgestaan bij de oorlogswinter, die zowel 

geestelijk als lichamelijk voelbaar was in de vereniging. Ondanks dat was er een behoorlijke 

toeloop van leden in dat jaar: eind 1945 telde de vereniging 303 leden. De jaren vijftig laten een 

verdere stijging zien met meer dan vierhonderd leden in 1946, 1952 en 1953.  

 

Grafiek 4 Ledental Voorwaarts 1902-1965 

 

 

 

Het aandeel vrouwelijke leden van Voorwaarts is gedurende de gehele onderzoeksperiode 

behoorlijk geweest. Tot 1928 maakten de vrouwen gemiddeld 51% uit van het totaal aantal 

leden. Voor zover de cijfers aanwezig zijn, zien we in de periode na 1928 dat het percentage 

vrouwelijke leden steeds boven de 60% ligt, met stijgingen naar meer dan 70%. In het Jaarverslag 

van 1929 wordt deze stijging van het aantal vrouwelijke leden gesignaleerd, maar er wordt niet 

aangegeven wat hiervan de reden is. De stijging van het aantal vrouwelijke leden na de Tweede 

                                                           
130 Jaarverslag 1922, NL-DvHCO, ID 1325, inv.nr. 602. 
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Wereldoorlog zou het gevolg kunnen zijn van de toenemende mogelijkheden voor vrouwen om 

deel te nemen aan het maatschappelijk leven in die periode.  

 

Lidmaatschap en participatie van vrouwen 

Zoals boven al vermeld stonden twee bestuursvergaderingen aan het eind van 1908, op 20 

december en 25 december, in het teken van de oprichting van de vrouwenafdeling. Op de eerste 

vergadering kwam de verkiezing van twee commissarissen van de vrouwen aan de orde. De 

sturende rol van de voorzitter hierin was duidelijk: hij drukte de vrouwen op het hart om bij deze 

verkiezing bij voorkeur de oudste te kiezen, omdat een oudere nou eenmaal beter nadacht over 

zaken en bovendien meer gezag zou hebben dan de jongere leden.131 In diezelfde vergadering 

moest ook gekozen worden voor het kostuum van de vrouwen. Het voorstel van het bestuur om 

te kiezen voor donkere kleuren, werd afgewezen, omdat de vrouwen een voorkeur hadden voor 

lichte kleuren, ‘uit een schoonheidsoogpunt!’132De gekozen kledingcombinatie voor de vrouwen 

werd in het reglement opgenomen, met daarbij de bepaling dat het dragen van een korset 

beboet zou worden.133  

De rol die de vrouwen in het bestuur van de vereniging kregen drong blijkbaar nog niet 

echt tot hun door. In oktober 1910 verzocht het bestuur de beide vrouwelijke commissarissen 

om hun verantwoordelijkheid te nemen en hun taken niet te laten waarnemen door de 

mannelijke commissarissen.134 Het kan zijn, dat het gebrek aan belangstelling voor het 

bestuurswerk in Voorwaarts te maken had met de leeftijd van de vrouwen: in de eerste jaren na 

oprichting waren de meeste vrouwelijk leden van gymnastiekverenigingen jong, rond de zestien 

jaar. Een bestuursfunctie buiten de vereniging was dus zeker nog niet voor de vrouwen 

weggelegd. Op een vraag van een lid in 1911 waarom er geen vrouw zitting had in het bestuur 

van de Deventer Turnkring was het antwoord duidelijk: het zou de vrouwen aan ervaring 

ontbreken, dus een bestuursfunctie was niet aan de orde.135  

Ondanks dat in 1925 een vrouw kandidaat werd gesteld voor het voorzitterschap (zij werd 

niet gekozen), bleef de participatie van de vrouwen in de organisatie van de vereniging lange 

tijd beperkt tot de functie van de twee commissarissen. Maar ook bij Voorwaarts stonden de 

ontwikkelingen niet stil en na de oorlog kregen vrouwen langzamerhand de kans om een minder 

bescheiden rol te spelen in de vereniging. Het initiatief hiertoe kwam uit het bestuur, vanuit de 

                                                           
131 Bestuursvergadering 20-12-1908, ID 1325, inv. nr. 5. 
132 Bestuursvergadering 20-12-1908, ID 1325, inv. nr. 5. 
133 Bestuursvergadering 25-12-1908, ID 1325, inv. nr. 5. 
134 Bestuursvergadering 31-9-1909, ID 1325, inv. nr. 5. 
135 Algemene vergadering 6-5-1911, ID 1325, inv. nr. 503. 
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vrouwen zelf was geen animo om dit aan te kaarten. In een bestuursvergadering in juli 1948 

opperde een van de bestuursleden om vrouwen of meisjes uit te nodigen voor 

bestuursvergaderingen met als doel ze meer te betrekken bij het verenigingswerk en zo te meer 

participatie van hun kant te bewerkstelligen.136 Of dit ook daadwerkelijk is gebeurd, is niet terug 

te vinden in de stukken. 

Zeker is wel dat het bestuur tien jaar later, in februari 1958, besloot om een vrouw te 

vragen voor de functie van vicevoorzitter.137 Hoewel de kandidaat vicevoorzitter op de 

vergadering nog niet definitief tot een beslissing kwam en uit de stukken ook niet blijkt of, en zo 

ja wanneer ze de functie aanvaardde, kunnen we aannemen dat Voorwaarts eind jaren vijftig 

een vrouwelijke vicevoorzitter kreeg. Op diezelfde bestuursvergadering van 24 februari werd 

ook voor de functie van tweede penningmeester een vrouw gevraagd. De vrouwelijke 

vicevoorzitter opende in 1962 de jaarlijkse algemene ledenvergadering, en in die vergadering 

werd zij met algemene stemmen gekozen tot voorzitter. Een mijlpaal in de participatie van 

vrouwen in de vereniging, en een gebeurtenis om bij stil te staan: 

 

De heer (…) vraagt het woord. Hij zegt dat het voor Voorwaarts vreemd zal zijn een 

dame als voorzitter te hebben, maar doch [sic] niet zó vreemd omdat de dames 

afdeling groter is dan de herenafdeling. Spreker heeft lang met Mevr. (…) 

samengewerkt in het Bestuur en kan haar voor deze functie aanbevelen. Dhr. (…) 

merkt op dat het niet zo vreemd is een dame als voorzitter te hebben, daar er al 

vrouwelijke raadsleden, ministers, burgemeesters e.d. zijn.138 

 

Als opvolger in de functie van vicevoorzitter werd opnieuw een vrouw gekozen. Twee jaar later, 

in 1960, nam een vrouw zitting in het bestuur als tweede secretaris.  

De participatie in commissies was iets groter, maar in het begin ook niet erg gevarieerd. 

In de periode 1908 tot 1920 werden vrouwen een paar keer gekozen voor de jubileumcommissie 

en de feestcommissie. Opvallend was de benoeming van een vrouw als penningmeester van het 

Spaarfonds in 1912.139 In de jaren erna was de verscheidenheid van commissies iets groter: 

propagandacommissie, ballotagecommissie, kascommissie, commissie voor 

                                                           
136 Bestuursvergadering 21-7-1948, ID 1325, inv. nr. 11. 
137 Bestuursvergadering 24-2-1958, ID 1325, inv. nr. 14. 
138 Algemene jaarvergadering 16-4-1962, ID 1325, inv. nr. 507. 
139 Jaarlijkse Algemene Vergadering 16-3-1912, ID 1325, inv. nr. 503. Het Spaarfonds was een spaarpot 
om de kosten voor bijvoorbeeld de aanschaf van uniforme kleding voor de leden, reiskosten voor 
wedstrijden of andere onvoorziene kosten te dekken. Aan de leden werd gevraagd om geld in te leggen. 
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reglementsherziening, atletiekcommissie, korfbalcommissie, financiële commissie en vanaf de 

jaren vijftig ook de Technische Commissie.  

Wat betreft de sportieve activiteiten van de vrouwelijke leden van Voorwaarts was het 

duidelijk dat zij vanaf het begin hebben deelgenomen aan jaarlijkse uitvoeringen, zowel van de 

vereniging zelf als van andere verengingen. Regelmatig wordt in de stukken melding gemaakt 

van resultaten van vrouwen op wedstrijden. Al in 1911 kwam uit het bestuur het voorstel om de 

vrouwen te laten toetreden tot het Nederlands Gymnastiek Verbond. Aangezien er niet genoeg 

geld was om alle vrouwen lid te laten worden, werd besloten om de helft van hen op kosten van 

de vereniging aan te melden. 

Bij de oprichtingsvergadering van de Deventer Turnkring in 1911 pleitte een van de 

sprekers ervoor om openluchtspelen op te nemen in het oefenprogramma, juist voor de meisjes 

zou dit belangrijk zijn. De meningen over deze openluchtspelen waren verdeeld: de een vond 

dat gymnastiek de hoofdzaak moest blijven, de ander meende dat het de band tussen de leden 

van de verschillende verenigingen kon versterken en dat het een welkome afwisseling zou zijn 

voor de gymnastiek. Er werd een commissie benoemd om een aantal zaken uit te werken. Een 

van de bestuurders wilde dat hierin tenminste één vrouw hierin zitting zou nemen, maar de 

commissie bestond geheel uit mannen.140 Voor de organisatie van de gewestelijke uitvoering in 

1912 werden verschillende commissies benoemd, waar ook vrouwen zitting in hadden. De 

Technische Commissie die in 1950 was ingesteld, bestond in 1960 uit zowel vrouwen als 

mannen. 

 

Andere sporten bij Voorwaarts 

Zoals gebruikelijk bij gymnastiekverenigingen beoefenden de leden van Voorwaarts in de winter 

gymnastiek in de zaal en in de zomer gingen ze naar buiten voor de ‘openluchtspelen’: 

atletieknummers (hardlopen, estafette, hoog- en verspringen, touwtrekken), maar ook 

balspelen stonden op het programma.  

Over de gehele onderzoeksperiode zien we een viertal sporten die bij Voorwaarts werden 

beoefend: atletiek (1903-1935), korfbal (1911-1925), handbal (1933-1946) en volleybal (1951). 

Daarnaast was regelmatig sprake van zwemmen en werden er wandelingen en fietstochten 

georganiseerd.  

Al in 1903 was de atletiek aanleiding voor een conflict binnen de vereniging. Een paar 

leden wilden van Voorwaarts een atletiekvereniging maken, maar het bestuur ging hier niet mee 

                                                           
140 Gecombineerde vergadering 17-3-1911, ID 1325, inv. nr. 6. 
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akkoord.141 De betreffende leden richtten atletiekvereniging Geel-Zwart op; van het verdere 

verloop van deze atletiekvereniging is niets bekend. Voorwaarts bleef een 

gymnastiekvereniging, hoewel de atletiek wel een grote rol heeft gespeeld: in 1919 werd de 

vereniging lid van de Oostelijke Atletiek Bond. Een atletiekcommissie, bestaande uit vier 

mannen en een vrouw, werd benoemd in 1926. Tot 1935 wordt bijna elk jaar in de stukken 

melding gemaakt van resultaten van leden op (regionale en landelijke) atletiekwedstrijden, 

zowel van de mannen als van de vrouwen. 

De combinatie gymnastiek – atletiek werd aangevuld met korfbal (in 1911), handbal (in 

1933) en volleybal (1951). De animo voor korfbal nam snel af en het bestuur vreesde dat het 

moeilijk werd om ermee door te gaan wat zeker voor de vrouwen nadelig zou zijn.142 In 1933 

werd korfbal vervangen door handbal. In dat jaar meldde de voorzitter, dat Voorwaarts zou 

deelnemen aan de handbalcompetitie, en dat een bal en shirts zouden worden aangeschaft.143 

Een jaar later trad een elftalcommissie voor handbal aan. Blijkbaar oefende Voorwaarts 

aantrekkingskracht uit op andere verenigingen: in 1946 werd een handbalploeg van een andere 

vereniging in zijn geheel lid van de vereniging om competitie te gaan spelen. In de jaren vijftig 

verschoof de focus van handbal naar volleybal. De eerste vermelding staat in de notulen van de 

jaarvergadering van april 1951.  

De opkomst in de jaren vijftig van de zaalsporten was mogelijk oorzaak van de 

achteruitgang in het aantal leden van de vereniging eind jaren vijftig, begin jaren zestig. De 

voorzitter verwoordde zijn vermoeden van de oorzaken in de Algemene Jaarvergadering van 26 

april 1960 als volgt:  

 

[Hij; AMB] zegt dat dit mogelijk moet worden toegeschreven aan de zaalsporten, 

zoals tafeltennis, volley- en handbal, etc., verder dat kinderen boven twaaf [sic] jaar 

veel tijd aan studie moeten besteden. Er wordt van alles gedaan om de leden aan 

de vereniging te binden, bijvoorbeeld door uitstapjes e.d. te organiseren. Door het 

oprichten van een jeugdraad hoopt men ook meer verbinding te krijgen. 

 

Andere oorzaak zou volgens de voorzitter kunnen zijn dat kinderen na de oorlog lid werden van 

meerdere verenigingen waardoor het financieel niet meer op te brengen zou zijn. Deze trend 

was niet alleen waar te nemen bij Voorwaarts, maar een landelijk verschijnsel. Een van de leden 

                                                           
141 Jaarverslag 1903-1904, ID 1325, inv. nr. 601. 
142 Algemene vergadering 20-9-1911, ID 1325, inv. nr. 503. 
143 Bestuursvergadering 19-9-1933, ID 1325, inv. nr. 9. 
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voerde aan, dat ‘de turnsport veel moeilijker is dan bijvoorbeeld de zaalsporten en dat het 

Nederlandse volk bovendien geen aanleg voor turnen heeft.’144 Een opmerkelijke opmerking van 

een lid van een gymnastiekvereniging. 

 

 

III.4.5.  Gymnastiekvereniging Vooruitgang Zij Ons Doel (V.Z.O.D)(Deventer) 

Met als doel ‘de bevordering van den welstand van het lichaam en het opwekken van 

belangstelling in de gymnastiek’ begon gymnastiekvereniging Vooruitgang Zij Ons Doel 

(V.Z.O.D.) haar activiteiten op 1 juni 1894.145  

In een brief van januari 1905 om ondersteunende leden te werven werd het doel van de 

vereniging nog eens nader gespecificeerd en kwam de in die tijd heersende opvatting over het 

nut van gymnastiek voor de nationale weerbaarheid goed tot uitdrukking:  

 

Jongelieden uit den ambachtsstand in de gelegenheid te stellen, den heilzamen 

invloed van geregelde lichaamsoefeningen te doen ondervinden. Het behoeft zeker 

geen betoog, dat de ambachtsman door alzijdige lichaamsoefening niet alleen 

gezonder en krachtiger zal worden, maar ook in vlugheid, vaardigheid en moed zal 

winnen, en daardoor voor zijn dagelijksche arbeid geschikter zal worden. 

Bovendien is regelmatige lichaamsoefeningen één der zekerste middelen die leiden 

tot grootere weerbaarheid, iets, waarop overal in ons land wordt aangedrongen.146 

 

Het Jaarverslag van 1900 meldt dat er een voorstel was gedaan om een afdeling voor vrouwen 

op te richten. Van die periode zijn geen notulen, en het is dus niet bekend of dit voorstel uit het 

bestuur kwam, of uit de ledenvergadering. Het punt werd aangehouden, omdat de financiële 

situatie op dat moment niet zodanig was dat er een nieuwe afdeling kon worden gestart. Maar 

in 1908 was de meisjesafdeling, met ongeveer dertig leden, een feit. VZOD had nu drie 

afdelingen: senioren, junioren (dertien tot zeventien jaar) en meisjes (vanaf dertien jaar). 

Het bijvoegsel bij het Huishoudelijke Reglement van 1913 en van 1923 bevat de 

regelingen ten aanzien van de junioren- en de meisjesafdeling. In beide versies van de Statuten 

en het Huishoudelijk Reglement wordt bepaald dat meisjes vanaf dertien jaar lid konden worden 

                                                           
144 Algemene jaarvergadering 26-4-1960, ID 1325, inv. nr. 507. 
145 Artikel 4 Statuten 1913, NL-DvHCO, HCO Stadsarchief Deventer, ID 1036, Gymnastiekvereniging 
VZOD, Deventer, inv.nr. 4100. 
146 Brief voor het werven van kunstlievende leden, januari 1905, NL-DvHCO, ID 1036, inv. nr. 3000. 
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en alleen de meisjes boven de zestien jaar mochten stemmen. Artikel 3 van het Bijvoegsel 

bepaalt:  

 

Het bestuur der Hoofd-afdeeling beheert de afdeeling Junioren, uit de Meisjes-

afdeeling kunnen twee der leden worden aangewezen om hun afdeeling in het 

bestuur der Senioren-afdeeling te vertegenwoordigen en voor de belangen er van 

op te komen. Deze fungeeren op de oefeningsavonden als Commissarissen van 

Orde en zorgen voor het innen der contributie en boeten. Zij treden om de 2 jaar 

als bestuurslid af, doch zijn herkiesbaar.147 

 

De meisjes kozen hun vertegenwoordigers in het bestuur en mochten net als de junioren 

aanwezig zijn op de jaarlijkse algemene vergaderingen. De junioren hadden echter geen 

stemrecht. Het voorstel om de verkiezing van de meisjesafgevaardigden niet door de meisjes, 

maar door de ledenvergadering te laten plaatsvinden werd aangenomen in de jaarvergadering 

van juni 1920.148 

Het Huishoudelijk Reglement van 1951 bevat geen apart Bijvoegsel meer met bepalingen 

voor de jongens junioren en meisjesleden en is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van 

de versies van 1913 en 1923: in artikel 4 wordt expliciet een afdeling voor vrouwen vermeld 

(vanaf zestien jaar) en in artikel 13 en volgende over bestuurssamenstelling en de 

functieomschrijvingen staat bij elke functie de vrouwelijke variant. De algemene vergadering 

stemde over het aannemen van nieuwe seniorenleden, het bestuur besliste over toelating van 

junioren en meisjes. 

In 1915 werd, op aanraden van een lid, een ballotagecommissie ingesteld. De vereniging 

bleef alert op aanmelding van nieuwe leden, maar af en toe moest de commissie erop worden 

gewezen, dat het hun taak was om een goede afweging te maken bij nieuwe aanmeldingen. In 

1928 kwamen er klachten van de vrouwenafdeling dat er nieuwe leden waren toegelaten die 

volgens hen niet in de vereniging thuis hoorden.149 De ballotagecommissie heeft zeker tot 1948 

heeft gefunctioneerd. 

Het aandeel van vrouwelijke leden in de vereniging 

                                                           
147 Artikel 3 Bijvoegsel bij Statuten en Reglement 1913, NL-DvHCO, ID 1036, inv. nr. 4100. 
148 Jaarvergadering 5-6-1920, NL-DvHCO, ID 1036, inv. nr. 1003. 
149 Bestuursvergadering 26-8-1928, NL-DvHCO, ID 1036, inv. nr. 1004. 
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Voor de periode 1900-1955 is het ledental, uitgesplitst naar mannen en vrouwen, jongens en 

meisjes, goed vastgelegd, op enkele jaren na waarvan alleen totalen bekend zijn. Over de laatste 

tien jaar van de onderzoeksperiode (1955-1965) zijn geen cijfers bekend.  

Over het aantal leden mocht de vereniging niet klagen. Vanaf 1908 steeg het ledental 

boven de honderd leden en dat bleef stabiel tot de Eerste Wereldoorlog, toen een daling inzette 

naar minder dan honderd leden. Opmerkelijk is dat midden in de oorlog, in 1915, een behoorlijke 

stijging in het aantal vrouwelijke leden kan worden geconstateerd. Gezien het feit dat er in die 

periode nog drie andere gymnastiekverenigingen waren in Deventer (Olympia, Voorwaarts en 

Wilhelmina) en in ieder geval een voetbalvereniging (AV Daventria), op een bevolking van 34.000 

inwoners, is deze toename van het ledental bij VZOD bijzonder te noemen. De reden van deze 

sterke toename is niet bekend, maar zou te maken kunnen hebben met het feit dat er door de 

oorlogssituatie minder mogelijkheden waren voor ontspanning. In 1930 was het ledental 

gestegen tot boven de vierhonderd. De sterke stijging werd in het jaarverslag van dat jaar 

gesignaleerd, maar ook hier wordt niet duidelijk wat de eventuele oorzaak is. 

In het gecombineerde jaarverslag over de jaren 1939-1941 wordt geconstateerd dat 

vooral onder jongeren de animo voor de vereniging was gedaald. Dit werd geweten aan het feit 

dat er de laatste jaren geen propaganda-uitvoeringen waren die zouden kunnen zorgen voor 

aanwas van nieuwe leden.150 Gedurende de hele Tweede Wereldoorlog bleef het ledental onder 

de driehonderd, vanaf 1946 steeg het aantal gestaag door naar 701 leden in 1954.  

 

 

  Afb. 6 De Italiaanse turnvrouwen, Olympische Spelen 1928 in Amsterdam 
 

                                                           
150 Jaarverslag 1939-1941, NL-DvHCO, ID 1036, inv. nr. 3000. 
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Grafiek 5 Ledental VZOD 1900-1965 

 

 

 

Op grond van het aanwezige cijfermateriaal blijkt dat vrouwen en meisjes een belangrijk aandeel 

hebben gehad in de vereniging. Tot 1927 waren zij in de minderheid, maar vanaf 1928 steeg hun 

aandeel en waren ze in de meerderheid, met pieken in 1934 (71%) en in 1954 (73%). 

 

Lidmaatschap en participatie van vrouwen 

Ten opzichte van de verenigingen die hiervoor besproken zijn, zien we dat de tijd tussen 

oprichting van de vereniging en toelating van vrouwen iets korter is: veertien jaar. In 1908 was 

de meisjesafdeling een feit (met ongeveer 30 leden) en op de Jaarvergadering van 16 mei 1909 

waren voor het eerst enkele meisjesleden aanwezig. Als vertegenwoordigers van hun afdeling 

werden twee meisjes gekozen, respectievelijk als penningmeester en commissaris van orde.151 

In het eerste decennium van het lidmaatschap van de meisjes is uit diverse opmerkingen 

op vergaderingen op te maken dat zij een ondergeschikte rol speelden naast de hoofdafdeling, 

maar we zien wel een verschuiving optreden. De toename van het aantal vrouwelijke leden in 

1915 was aanleiding om de groep te scheiden in een meisjes- en een vrouwenafdeling. Uit de 

stukken wordt niet duidelijk wat de leeftijdsgrens was tussen beide groepen. In het Jaarverslag 

1919-1920 werd een pleidooi gehouden voor een grotere zelfstandigheid van vrouwen: 

 

                                                           
151 Jaarvergadering 16-5-1909, NL-DvHCO, ID 1036, inv. nr. 1003. 
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Ook de Dames moeten proberen zelfstandig te staan door afgevaardigden naar de 

voorturnsterslessen te sturen om later de hulp van mannelijke leden niet meer te 

willen. We leven thans in een tijd dat de vrouw meer en meer zelfstandig optreedt 

en op gelijke voet staat met de man, welnu Dames toont uw wil in deze en pak aan. 

Breekt met oude gewoonten, waardeert en steunt elkanders werken, wat de éen 

te kort komt, moet een ander aanvullen.152 

 

Nadat in 1920 het voorstel was aangenomen dat de afgevaardigden van de vrouwenafdeling 

niet door de vrouwen maar door zowel mannelijke als vrouwelijke leden zouden worden 

gekozen, kregen de vrouwen in de jaren erna steeds meer hun definitieve plek, inclusief een 

eigen vlag en een vaandeldraagster om deze te dragen tijdens uitvoeringen.153 Deze werd, net 

als de vaandeldrager bij de mannen, gekozen door de algemene vergadering.  

Vanaf het moment van toetreding tot VZOD hebben de vrouwen deel uitgemaakt van het 

bestuur. Behalve in 1951 (eerste secretaris) is uit de stukken niet duidelijk geworden welke 

functies zij hebben bekleed. Meer informatie is te vinden over de commissies waar zij vanaf 1910 

lid van zijn geweest: commissie ter voorbereiding van uitvoeringen, jubileumcommissie, 

reisclubcommissie, feestcommissie, commissie voor een uitstapje, verlotingscommissie, 

juniorencommissie, kascommissie, ledenadministratie en Technische Commissie (1965). 

Op sportief gebied zien we dat de vrouwelijke leden direct na oprichting van de 

vrouwenafdeling in 1908 konden deelnemen aan (gewestelijke) uitvoeringen, onderlinge 

wedstrijden, vaardigheidsproeven en voorturnerscursussen. In 1917 vormde de kleding van de 

vrouwen een probleem voor hun bewegingsvrijheid tijdens het sporten, zo zelfs dat dit punt in 

de Jaarvergadering ter sprake kwam: 

 

De secretaris wijst nog eens op het dragen van gewone schoenen en corsetten 

gedurende de oefeningen. Dit mag niet voorkomen, omdat corsetten de meisjes 

belemmeren in hun beweging en daarbij ook zeer nadeelig is voor de ademhaling 

en bloedsomloop. De gewone schoenen waar men ook mee op de straat loopt zijn 

altijd vuil en verspreiden dus ook stof in de turnzaal en tevens zijn deze schoenen 

lastig bij het turnen. Bij andere verenigingen is dit alles verboden op straffe van 

boete.154 

                                                           
152 Jaarverslag 1919-1920, NL-DvHCO, ID 1036, inv. nr. 3000. 
153 Jaarvergadering 20-5-1922, NL-DvHCO, ID 1036, inv. nr. 1004. 
154 Jaarvergadering 12-5-1917, NL-DvHCO, ID 1036, inv. nr. 1003. 
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In 1951 werden wijzigingen aangebracht in de kleding van de vrouwen met de introductie van 

de broekrok. Op de Jaarvergadering in 1959 kwam opnieuw de kleding van de vrouwen en 

meisjes ter sprake. Door het Gymnastiek Verbond werd voor rhythmische gymnastiek een 

wandelkostuum verplicht gesteld, maar de vereniging ging daar niet in mee en besloot om alleen 

een jurkje aan te laten schaffen. Een van de (mannelijke) leden maakte hiertegen bezwaar 

omdat de vrouwen in het openbaar zouden optreden, maar de algemene vergadering stemde 

in met het bestuursvoorstel.155 

 

Andere sporten bij VZOD 

In 1904 nam de vereniging in de stukken een lezing op van professor Wenckebach uit Groningen 

over de relatie tussen gymnastiek en sport.156 Gymnastiek werd door hem gepropageerd als 

voorbereiding voor andere sporten en was niet alleen nuttig voor de lichamelijke maar ook voor 

de geestelijke opvoeding. Wenckebach benadrukte de veelzijdigheid van gymnastiek (training 

van alle spieren) tegenover de andere sporten (training van slechts een deel van de spieren). 

Het stuk is een ondersteuning van de bevindingen dat de gymnastiekverenigingen in zomer en 

winter een ander programma volgden in de trainingen. Ook bij VZOD werd in de winter 

gymnastiek beoefend in de zaal en in de zomer atletieknummers en balspelen buiten.  

In de stukken komen gedurende de periode 1900-1965 drie balspelen naar voren: 

slingerbal, korfbal en voetbal. Begin twintigste eeuw waren slingerbal en korfbal populair en 

gedurende een aantal jaren bleven deze in de zomer op het programma staan. In 1921 was zelfs 

sprake van een competitie korf- en slingerbal, opgezet door de Sallandsche Turnkring. Daarna 

verdwijnt slingerbal uit de verslagen. Korfbal leek een meer permanente plek in de vereniging 

te krijgen (op de jaarvergadering van juni 1924 werd gesproken over een korfbalafdeling, maar 

in de stukken wordt er verder niet naar verwezen.157 De aantrekkingskracht van voetbal zorgde 

voor enige onrust bij het bestuur, omdat dit de belangen van de vereniging zou kunnen 

schaden.158 In 1928 deed zelfs het gerucht de ronde dat enkele leden een voetbalclub hadden 

opgericht. Het werd gedoogd, zolang het voetbal niet ten koste zou gaan van de gymnastiek.159 

Overigens kan niet uit de stukken worden opgemaakt of er veel is gevoetbald. 

Naast de balspelen vormde de atletiek, zoals ook bij andere gymnastiekverenigingen is 

gesignaleerd, een belangrijke aanvulling op de trainingen. In 1919 trad VZOD toe tot de 

                                                           
155 Jaarvergadering 23-10-1959, NL-DvHCO, ID 1036, inv. nr. 1007. 
156 Lezing maart 1904, NL-DvHCO, ID 1036, inv. nr. 3000. 
157 Jaarvergadering 21-6-1924, NL-DvHCO, ID 1036, inv. nr. 1004. 
158 Vergadering 29-11-1911, NL-DvHCO, ID 1036, inv. nr. 1003. 
159 Jaarvergadering 28-5-1928, NL-DvHCO, ID 1036, inv. nr. 1004. 
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Oostelijke Atletiek Bond. Zowel mannen als vrouwen namen deel aan atletiekwedstrijden, en de 

vereniging deed er alles aan om de leden goed voor te bereiden: ‘Verder deelde de voorzitter 

mede, dat de penningmeester (…) op zich heeft genomen om voor de liefhebbers spijk’s van 

gymnastiekschoenen te maken wat goedkooper is dan nieuwe.160 Begin jaren dertig was de 

vereniging zo gegroeid, dat er plannen waren voor de aankoop van een terrein voor een nieuwe 

trainingsaccommodatie. Daarnaast zouden er buiten genoeg mogelijkheden zijn voor het 

beoefenen van de atletiek, zodat het bestuur niet elk jaar op zoek hoefde te gaan naar een 

atletiekterrein.161 In 1933 werd het nieuwe turngebouw en het terrein in gebruik genomen en 

dat jaar behaalde de atletiekploeg goede resultaten. De vereniging was lid van de KNAU, voor 

de keuring van de atleten kon zij gebruik maken van de Medische Sportkeuring en massage werd 

verzorgd in het clubgebouw. De belangstelling voor de atletiek nam eind jaren dertig af; in 1938 

werd het lidmaatschap van de KNAU opgezegd. Hierna werd geen meldingen meer gedaan van 

atletiek. 

Tussen 1915 en 1939 diende de vereniging regelmatig bij de gemeente een aanvraag in 

om het gemeentelijk zwembad te mogen gebruiken, welke in de meeste gevallen werd 

gehonoreerd. In 1922 maakten veel leden van VZOD gebruik van deze mogelijkheid, hoewel het 

hoofdzakelijk de mannen betrof.162 Dat zwemmen in groter verband gecombineerd werd met 

gymnastiek en andere sporten, blijkt uit het feit dat de Sallandsche Turnkring in 1922 de VZOD 

om medewerking vroeg bij het organiseren van een korfbal- of atletiekdag, en in hetzelfde 

schrijven vroeg of de vereniging ook wilde helpen bij de voorbereiding van zwemwedstrijden. 

 

 

III.4.6.  Atletiek- en voetbalvereniging Daventria (AV Daventria) (Deventer) 

Atletiek- en voetbalvereniging Daventria werd in 1906 opgericht. Waar veel verenigingen eind 

negentiende eeuw, begin twintigste eeuw bij oprichting niet expliciet in hun naam te kennen 

gaven dat in de vereniging diverse sporten werd beoefend, zien we dit wel bij de AV Daventria. 

Atletiek vormde, zeker op het moment van oprichting van de vereniging, een zeer belangrijke 

poot: al in 1907 trad AV Daventria toe tot de Nederlandse Atletiek Unie. In 1909 sloot de 

vereniging zich aan bij de Nederlandse Voetbal Bond. De doelstelling van de vereniging werd als 

volgt geformuleerd in artikel 3 van de Statuten van 1909: 

 

                                                           
160 Vergadering 26-8-1924, NL-DvHCO, ID 1036, inv. nr. 1004. 
161 Ledenvergadering 2-9-1932, NL-DvHCO, ID 1036, inv. nr. 1004. 
162 Jaarverslag 1922-1923, NL-DvHCO, ID 1036, inv. nr. 3000. 



71 
 

De vereeniging stelt zich ten doel het beoefenen en het bevorderen van de 

athletiek en het voetbalspel. Zij tracht dit doel te bereiken door alle geoorloofde, 

tevens wettige middelen, die ten haren dienste staan, zonder daardoor in eenig 

opzicht in strijd te komen met de belangen van de Nederlandsche Athletiek-Unie of 

van den Nederlandschen Voetbalbond.163 

 

De beoefening van twee sporten bij AV Daventria is lang in stand gehouden, pas in 2000 werd 

afstand gedaan van het voetbal. 

Hoewel atletiek en voetbal als gelijkwaardig werden beschouwd in de officiële stukken en 

het beoefenen van beide sporten door het bestuur gepropageerd werd, stond atletiek in de 

praktijk toch ten dienste van het voetbal. Het is niet aan te geven op welk moment het idee 

werd losgelaten dat alle leden beide sporten zouden moeten beoefenen en dat er aparte 

afdelingen voor voetballers en atleten ontstonden. De keuze voor gescheiden afdelingen hield 

wel in, dat het voetbal een prominente plaats kreeg en dat de vereniging in de eerste plaats 

bedoeld was voor mannen.  

In 1937 meldde de eerste vrouw zich bij het bestuur met de vraag of zij, net donateur van 

de vereniging geworden, op het veld zou mogen trainen. Haar verzoek werd ingewilligd, maar 

in september 1938 wees het bestuur een voorstel van een mannelijk lid om een afdeling atletiek 

voor vrouwen op te richten, af.164 Toen echter in november van datzelfde jaar de Deventer 

Atletiek Kring werd opgeheven, kwam het bestuur wel tegemoet aan het verzoek van 

gymnastiekvereniging Olympia om twee van haar vrouwelijke leden tegen een vergoeding op de 

sintelbaan van AV Daventria te laten trainen.165 Ze bleven lid van Olympia. 

Op de bestuursvergadering van 17 april 1939 besloot het bestuur voorlopig vrouwen toe 

te laten: 

 

(…) stelt voor bij de athletiekafdeeling ook dames toe te laten. Volgens hem zou 

hiervoor nog al animo bestaan. In principe wordt hiervoor wel wat gevoeld. De 

dames zullen dezelfde plichten hebben als de heeren, zonder nochtans in hun 

                                                           
163 Artikel 3 Statuten 1909, NL-DvHCO, HCO Stadsarchief Deventer, ID 1035, Atletiek- en 
voetbalvereniging Daventria, inv.nr. 135. 
164 Bestuursvergadering 22-9-1928, NL-DvHCO, ID 1035, inv.nr. 5. 
165 De Deventer Atletiek Kring was in 1937 opgericht samen met de gymnastiekverenigingen Olympia en 
VZOD. Door te geringe belangstelling voor atletiek bij deze verenigingen was de Kring geen lang leven 
beschoren. Zie ook gymnastiekvereniging Olympia, pagina 48. 
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rechten te vervallen. Voorlopig voor een jaar zal hiermee een proef worden 

genomen.166 

 

Twee zaken zijn opmerkelijk in de besluitvorming. Ten eerste het feit dat de vrouwen dezelfde 

plichten hadden als de mannelijke leden, maar niet dezelfde rechten. Dit betekende in de 

praktijk dat ze niet aanwezig mochten zijn op Algemene Ledenvergaderingen en dus ook niet 

mochten stemmen. Ten tweede dat de vrouwenafdeling een proef zou zijn van een jaar. Het 

Jaarverslag 1939-1940 vermeldt een tiental vrouwenleden. 

Hoewel de proef voor een vrouwenafdeling voor een jaar zou zijn, kwam het punt pas 

twee jaar later, in december 1941, weer op de agenda te staan. Tot die tijd hadden de vrouwen 

één keer van zich laten horen: in februari 1941 waren de voorbereidingen voor het 35-jarig 

bestaan van de vereniging in volle gang en de vrouwen wilden toegelaten worden tot de 

zogenoemde ‘heeren-avond’ die op 5 mei zou plaatsvinden, twee dagen na de algemene 

feestavond. Het verzoek werd niet ingewilligd met als argument de vrouwen ver in de 

minderheid zouden zijn en het juist de bedoeling was om een avond voor mannen onder elkaar 

te organiseren.167 Toch leek het erop dat de houding ten opzichte van de vrouwelijke leden aan 

het kantelen was, hoewel nog niet op alle vlakken: 

 

Deze destijds bij wijze van proef opgerichte afdeeling mocht zich in een gestadige 

bloei verheugen en telt thans ± 40 leden. Algemeen voelde men de behoefte, dat 

er iets voor de dames gedaan moet worden. Een plan, om hen dezelfde rechten te 

geven als de heeren, werd door de eere-Voorz. ontraden. Hij vindt het onjuist dat 

de dames de Alg. Verg. kunnen bezoeken en stemgerechtigd zouden zijn.168 

 

Op 29 december 1941 was de oprichting van een vrouwenafdeling van AV Daventria een feit. 

De erevoorzitter stelde voor dat de vrouwen een bestuur zouden vormen voor hun afdeling en 

dat zij zich met eventuele wensen tot het verenigingsbestuur konden wenden. Ook zouden zij 

het bestuur kunnen adviseren over het aannemen van nieuwe vrouwelijke leden. Uit de notulen 

van de ALV van 22 januari 1942 blijkt dat de vrouwenafdeling tot dan toe feitelijk los stond van 

de vereniging.169 AV Daventria was in de eerste plaats een voetbalvereniging, aangesloten bij de 

                                                           
166 Bestuursvergadering 17-4-1939, NL-DvHCO, ID 1035, inv.nr. 9. 
167 ‘Bestuursvergadering 4-2-1941, NL-DvHCO, ID 1035, inv.nr. 9. 
168 Bestuursvergadering 29-12-1941, NL-DvHCO, ID 1035, inv.nr. 10. 
169 Algemene Vergadering 22-1-1942, NL-DvHCO, ID 1035, inv.nr. 10. 
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voetbalbond. Deze bond erkende geen vrouwelijke leden en daarom was het bij de aangesloten 

verenigingen onmogelijk de vrouwen stemrecht te geven. Dat de vereniging ook aangesloten 

was bij de Nederlandse Atletiek Unie, die wel vrouwelijke leden erkende, was niet belangrijk. De 

vereniging volgde de regels van de voetbalbond. 

In het Huishoudelijk Reglement werd vastgelegd dat de vrouwen niet aanwezig mochten 

zijn op algemene ledenvergaderingen, maar dat er wel twee maal per jaar een aparte 

vergadering voor de vrouwen zou worden belegd.170 Verder zou een vrouwencommissie worden 

ingesteld, bestaande uit drie vrouwen senioren met als taak de belangen van de 

vrouwenafdeling te behartigen. Belangrijk was het aannemen van nieuwe vrouwelijke leden: het 

bestuur besliste over toelating, de vrouwencommissie had hierin alleen een adviserende rol. Het 

verschil met het aannemen van nieuwe mannelijke leden vloeide voort uit het feit dat de regels 

van de voetbalbond moesten worden gevolgd: over hen werd gestemd in de Algemene 

Vergaderingen en op de Jaarvergaderingen bij het punt ’ballotage’. 

De eerste vergadering van de vrouwenafdeling, bijgewoond door het voltallige 

verenigingsbestuur, vond plaats op 15 februari 1942. In zijn openingswoord bevestigde de 

voorzitter nog eens de status van de vrouwenafdeling binnen de vereniging. Ten aanzien van de 

in te stellen vrouwencommissie stelde hij, dat deze commissie zou fungeren als 

contactcommissie tussen de vrouwen en het bestuur.171 Deze commissie zou elk jaar voor de 

duur van een jaar worden benoemd in de ledenvergadering van de vrouwen, die overigens zou 

worden voorgezeten door de (mannelijke) voorzitter van de vereniging. 

Ondanks dat in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement de vrouwenafdeling formeel 

deel uitmaakte van de vereniging, bleef hun positie onderwerp van discussie. In 1951 schreef de 

vrouwencommissie een brief aan het bestuur om te klagen over het feit dat er een nieuw lid was 

aangenomen zonder dat het bestuur hun advies had ingewonnen. Op de eerstvolgende 

vergadering werd de vrouwencommissie uitgenodigd. Zonder dat het punt formeel werd 

behandeld werd hen door de voorzitter te verstaan gegeven dat het ongepast was om met 

klachten van deze aard het bestuur te benaderen.172 

In de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van 1951 is deze situatie wat betreft de 

formele status van de vrouwen in de vereniging niet veranderd: de vrouwen worden niet als 

werkende leden beschouwd, maar apart vermeld. Het beleggen van een jaarlijkse vergadering 

                                                           
170 Aanvulling Huishoudelijk Reglement, opgenomen bij de Algemene vergadering van 22-1-1942, NL-
DvHCO, ID 1035, inv.nr. 10. 
171 Dames Vergadering 15-2-1942, NL-DvHCO, ID 1035, inv.nr. 10. 
172 Bestuursvergadering 19-3-1951, NL-DvHCO, ID 1035, inv.nr. 13. 
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voor de vrouwenafdeling wordt gehandhaafd, en ook de taak van de vrouwencommissie blijft 

hetzelfde: belangenbehartiging van de vrouwenafdeling en het bestuur van advies dienen over 

het aannemen van nieuwe leden.173 Hoewel in de stukken regelmatig een datum voor een 

vergadering van de vrouwenafdeling wordt aangekondigd, zijn hiervan geen notulen bewaard 

gebleven: of de vergaderingen gingen niet door, of het was voor de vereniging niet belangrijk 

genoeg om van die vergaderingen notulen te maken, laat staan te bewaren. 

 

Het aandeel van vrouwelijke leden in de vereniging 

Uit de Jaarverslagen is cijfermateriaal te halen over het aantal leden van de AV Daventria door 

de jaren heen. Het betreft hier echter de cijfers van de gehele vereniging: van de atletiekafdeling 

en de voetbalafdeling samen. Aangezien de vrouwen alleen de atletiek beoefenden, is in het 

kader van dit onderzoek gekozen voor het vergelijken van het aantal vrouwelijke leden met het 

aantal mannelijke leden van die afdeling. Gegevens daarover zijn te vinden in de lijsten van de 

Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, voor zover aanwezig: het materiaal beslaat zeker niet de 

gehele onderzoeksperiode, maar slechts enkele jaren (1939 tot en met 1944, 1950 tot en met 

1953, 1960 en 1961).  

Bij de aantallen moet een kanttekening worden geplaatst. Meerdere keren komt het voor 

dat de aantallen in de KNAU-lijsten verschillen met die welke worden genoemd in de 

jaarverslagen van de betreffende jaren. Het is niet duidelijk waar dit verschil aan te wijten is. 

Het kan te maken heeft met het feit dat de KNAU alleen wedstrijdatleten registreerde. 

Aanmelding bij de KNAU bracht kosten met zich mee voor de vereniging. Alleen die leden die 

goed genoeg waren om deel te nemen aan door de KNAU georganiseerde wedstrijden kwamen 

in aanmerking voor inschrijving bij de atletiekunie. Dit wordt bevestigd in artikel 66 van het 

Huishoudelijk Reglement van 1951, waarin wordt bepaald dat ‘De leden, die in enig onderdeel 

der atletiek een buitengewone bedrevenheid tonen, (…) op kosten der vereniging bij de 

Koninklijke Nederlandse Athletiek-Unie aangesloten (worden; AMB)’.174 Voor dit onderzoek is 

het cijfermateriaal van de KNAU-lijsten aangehouden. 

Vanaf het moment dat het bestuur besloot om als proef een vrouwenafdeling op te 

richten, konden de vrouwen zich vanaf 1939 aanmelden als lid. Op de KNAU-lijst van 1940 staat 

één vrouw, op de lijst van 1941 staan er zesentwintig. In de daaropvolgende drie oorlogsjaren 

groeide het aantal vrouwelijke leden snel ten opzichte van het aantal mannelijke leden, de 

                                                           
173 Statuten en Huishoudelijk Reglement 1951, NL-DvHCO, ID 1035, inv.nr. 135. 
174 Artikel 66 Huishoudelijk Reglement 1951, NL-DvHCO, ID 1035, inv.nr. 135. 
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grootste groei zien we in 1941-1942: van 26 vrouwen in 1941 naar 72 in 1942. Volgens de KNAU-

lijsten waren de vrouwen in 1944 in de meerderheid: 98 vrouwen (61%) tegen 63 mannen (39%). 

De sterke groei van het aantal (vrouwelijke) leden bij de atletiekafdeling in de 

oorlogsjaren werd in het Jubileumboek Daventria 50 jaar verklaard vanuit het feit dat er in die 

periode niet veel ontspanningsmogelijkheden waren en dat sporten een goede afleiding vormde 

voor de moeilijke oorlogssituatie.175 In die periode groeide AV Daventria uit tot de grootste 

atletiekvereniging van het oosten. De daling van het aantal leden na de oorlog werd geweten 

aan de groei van het aantal mogelijkheden voor ontspanning en vrijetijdsbesteding en het feit 

dat leden terugkeerden naar sporten die ze voor de oorlog hadden beoefend. Het wordt niet 

duidelijk om welke sporten het hier ging.176 

 

Grafiek 6 Ledental AV Daventria KNAU 1940-1965 

 

 

 

Lidmaatschap en participatie van vrouwen 

Tot het moment dat vrouwen lid konden worden van de vereniging, in 1939, hadden ze puur 

een ondersteunende rol. Ze verkochten bijvoorbeeld programma’s (waarvoor ze als beloning 

een seizoenkaart voor het voetbal kregen), ze waren donateur (wanneer ze bedankten werden  

                                                           
175 J. Salari, ‘Het ontstaan van de dames-athletiek-afdeling bij Daventria’ in: A.G. de Haas, A.H.K. 
Nieuwenhuis, H. Veldwachter, Jubileumboek ‘Daventria 50 jaar’ 1906-1956: Gedenkboek uitgegeven ter 
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de athletiek- en voetbalvereniging Daventria (Deventer 1956) 
139. 
176 A.G. de Haas, A.H.K. Nieuwenhuis, H. Veldwachter, Jubileumboek ‘Daventria 50 jaar’ 1906-1956: 
Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de athletiek- en voetbalvereniging 
Daventria (Deventer 1956) 122. 
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Afb. 7 De finale 800 meter voor vrouwen, Olympische Spelen 1928 in Amsterdam 
 
 
 
 
de echtgenoten van hun besluit op de hoogste gesteld), of ze waren actief in de zogenoemde 

‘theebeweging’ (tijdens het voetbalseizoen thee zetten, handdoeken wassen en schoonmaken). 

Hierboven is al besproken op welke manier de vrouwen lid werden: met dezelfde plichten 

als de mannen maar zonder stemrecht. In 1950 en 1954 werd getracht hierin verandering te 

brengen, in 1950 zelfs twee keer. Eerst in februari op een bestuursvergadering door een 

bestuurslid, vervolgens in november op een vergadering van de vrouwenafdeling door een lid 

van de vrouwencommissie. Zowel in 1950 als in 1954 was er kritiek op de wijze waarop de 

atletiekcommissie werd samengesteld, namelijk in de ledenvergaderingen. Het voorstel was om 

de atleten zelf (ook de vrouwen) de leden van de commissie te laten kiezen. De vrouwen zouden 

op deze manier enige zeggenschap krijgen in de verenging. In beide gevallen stuitte het voorstel 

op dezelfde tegenargumenten: het was reglementair niet mogelijk en het was niet de bedoeling 

dat er een vereniging in een vereniging zou ontstaan.177 In 1950 koos het bestuur voor een 

oplossing die de reglementen zou omzeilen: een vrouw kon officieus zitting nemen in de 

atletiekcommissie. In 1954 werd de hele damescommissie opgenomen in de atletiekcommissie 

en kregen daarin stemrecht.  

                                                           
177 Bestuursvergadering 20-2-1950, ID 1035, inv.nr. 12. 
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Het is niet duidelijk geworden waarom er tussen deze twee momenten vier jaar zat en of 

er in die periode inderdaad een vrouw officieus deel heeft uitgemaakt van de atletiekcommissie. 

In ieder geval veranderde er niets in de formele positie van de vrouwen. Overigens besloot de 

atletiekcommissie pas in september 1955 om de vrouwencommissie voor een gezamenlijke 

vergadering uit te nodigen: in februari 1956. De participatie van de vrouwen in de organisatie 

bleef beperkt tot de vrouwencommissie en de ballotagecommissie voor de eigen afdeling. Een 

prominenter aandeel kregen de vrouwen toen ze vanaf 1956 samen met de atletiekcommissie 

gingen vergaderen. 

Het bestuur heeft zich voortdurend laten leiden door de reglementen van de KNVB 

(opvolger van de NVB) en niet alleen in formele kwesties als het stemrecht voor vrouwen of 

benoemingen van vrouwen. Ook bij een verzoek van de atletiekcommissie om Willy van 

Weteringen, lid van de vrouwencommissie en in 1950 als officieus lid toegevoegd aan de 

atletiekcommissie, bij haar vertrek uit Deventer in 1956 te benoemen tot lid van verdienste, was 

het reglement reden voor het bestuur hier niet mee in te stemmen: omdat het reglement hierin 

niet voorzag. Als enige tegemoetkoming werd besloten een cadeau te kopen; het punt kwam 

verder niet meer ter sprake.178  

De ondergeschikte plaats van de vrouwen in formeel opzicht betekende niet dat zij op 

sportief gebied ook een ondergeschikte rol speelden. De sportieve prestaties van de atleten van 

AV Daventria worden uitgebreid beschreven in de Jaarverslagen van de atletiekcommissie. In 

1940, een jaar na toelating van vrouwelijke leden, meldt het verslag dat de resultaten van de 

atletes van Daventria goed zijn, maar dat ze gezien de tegenstand van andere verenigingen op 

een hoog niveau moeten blijven trainen.179 Atleten en atletes vertegenwoordigden de 

vereniging op zowel regionale als nationale wedstrijden. Een naam die steeds terugkomt in de 

verslagen eind jaren veertig, begin jaren vijftig is de hierboven al genoemde Willy van 

Weteringen. Zij behaalde bij diverse regionale en nationale kampioenschappen goede 

resultaten. Op de Algemene Ledenvergadering in oktober 1950 werd apart aandacht besteed 

aan haar prestaties: 

 

Allereerst wijt spreker op de prima prestatie van ons dameslid mej. W. v. 

Weteringen tegen de topathlete Mw. F. Blankers-Koen, door in Rhenen op gelijke 

                                                           
178 Bestuursvergadering 26-11-1956 en 10-12-1956, ID 1035, inv.nr. 17. 
179 Jaarverslag Atletiekcommissie 1940, ID 1035, inv.nr. 61. 
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hoogte met haar te springen. De Vrz wijst erop dat het Bestuur de nodige aandacht 

aan de training van deze athlete zal schenken ev. in overleg met de KNAU.180 

 

Andere sporten bij AV Daventria 

Voetbal en atletiek vormden de hoofdmoot bij AV Daventria. Ter ondersteuning was er tijdens 

de wintermaanden een indoortraining voor zowel voetballers als atleten. Sporadisch wordt in 

de stukken melding gemaakt van een andere sport, maar altijd ten dienste van voetbal of 

atletiek. Bij de rondvraag van de Jaarvergadering in mei 1933 uitte een lid zijn verwondering 

over het feit dat de vereniging handbal op het programma had staan. De atletiekcommissie was 

het echter niet om het handbal te doen, maar meer om belangstelling te generen voor de 

atletiek en omdat bepaalde elementen van het handbal (positie kiezen, snel starten) nuttig zou 

zijn voor voetballers.181 Handbal werd ook ingezet als propagandamiddel voor het aantrekken 

van meer leden. In 1949 zou het de verwachte daling van het aantal vrouwelijke leden op kunnen 

vangen, maar het bestuur zag hier niets in. Aangezien het enthousiasme van de vrouwen voor 

de atletiek al niet groot was zou handbal zeker niet op deelneemsters kunnen rekenen. 

Bovendien werd handbal niet geschikt geacht voor atleten.182 Eind jaren vijftig was er even 

sprake van volleybal: de vrouwenafdeling vroeg het bestuur om een volleybalnet. Er is geen 

verdere informatie hierover, aangenomen mag worden dat ook deze sport als ondersteuning of 

ter afwisseling van de atletiektrainingen beoefend werd. Of in het geheel niet van de grond is 

gekomen.  

 

 

III.4.7.  Gymnastiekvereniging Wilhelmina (Deventer) 

Informatie over de periode vanaf de oprichting van de vereniging in 1908 tot de Tweede 

Wereldoorlog is alleen indirect uit andere bronnen af te leiden. De oprichting van Wilhelmina is 

niet zonder slag of stoot verlopen, zoals blijkt uit een stuk in het jubileumnummer van het 40-

jarig bestaan van de vereniging: 

  

Deze oprichting werd nu niet bepaald vriendelijk door de bewoners van Deventer 

ontvangen. Immers, er waren ‘al’ 4 verenigingen en nu nog een 5e erbij? Dat was 

toch alleszins overbodig. Maar de niet-ingewijden begrepen niet, dat deze 

                                                           
180 Algemene ledenvergadering 6-10-1950, ID 1035, inv.nr. 12. 
181 Jaarvergadering 5-5-1933, ID 1035, inv.nr. 6. 
182 Jaarvergadering 7-5-1949, ID 1035, inv.nr. 12. 
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oprichting betekende: een breken met de gewoonte van alleen maar wekelijks te 

oefenen, éénmaal per jaar een uitvoering te geven en dan ook nog een 

jaarvergadering waar het bestuur als dictator optrad.183 

 

Deze laatste opmerking is ongetwijfeld een verwijzing naar het bestuur van 

gymnastiekvereniging Voorwaarts, ook in Deventer. De oprichters van Wilhelmina hadden hun 

lidmaatschap van Voorwaarts opgezegd na een conflict met het bestuur en in 1908 een eigen 

gymnastiekvereniging opgericht.184 Het doel van de oprichters van Wilhelmina was ‘de 

bevordering van den welstand van het lichaam in den ruimsten zin des woords en het opwekken 

van belangstelling in de gymnastiek.’185 Vergeleken bij de hiervoor besproken verenigingen, is 

het de eerste keer dat direct bij de oprichting in 1908 vrouwen als lid werden toegelaten.  

In de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van Wilhelmina uit 1945 wordt het 

onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke leden, jongens en meisjes, alleen gemaakt in de 

regeling over de contributie van de verschillende leeftijdsgroepen. Belangrijk is dat dit een 

periode betreft die veel later valt dan de beginperiode van de vereniging. Over toelating van 

nieuwe leden, in alle leeftijdsgroepen, besliste de algemene vergadering. Alle senioren, mannen 

en vrouwen, hadden stemrecht. 

 

Het aandeel van vrouwelijke leden in de vereniging 

Alleen over de jaren 1946-1965 zijn gegevens te vinden over het totaal aantal leden van de 

vereniging en de verdeling mannen- en vrouwenleden, uitgesplitst naar leeftijdsgroepen. Van 

de twintig jaar komt het totaal aantal leden slechts één maal onder de 300, tien jaar is het aantal 

leden meer dan 400, met een piek in 1963 (480 leden). 

Het percentage vrouwelijke leden lag elf van de twintig jaar boven de 70%. Door de 

opheffing van de handbalafdeling in 1951 daalde het aantal vrouwelijke leden. 

 

 

 

 

 

                                                           
183 Jubileumnummer 40-jarig bestaan, p. 5 NL-DvHCO, HCO Stadsarchief Deventer, ID 1324, 
Gymnastiekvereniging Wilhelmina, inv.nr. 13. Niet bekend is welke verenigingen hier precies worden 
bedoeld. 
184 Dit punt komt ook aan de orde bij de bespreking van gymnastiekvereniging Voorwaarts, pagina 55-
56. 
185 Artikel 4 Statuten, NL-DvHCO, ID 1324, inv.nr. 8. 
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Grafiek 7 Ledental Wilhelmina 1946-1965 

 

 

 

 

Lidmaatschap en participatie van vrouwen 

Veel informatie over de sportieve activiteiten van de vrouwelijke leden van Wilhelmina is er niet, 

op enkele spaarzame foto’s en bijdragen na, bijeengebracht in het Jubileumnummer van het 

clubblad ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de vereniging Op een van de foto’s staan 

achttien vrouwen, gekleed in rok en blouse en met hoofddeksel: de deelneemsters aan de ‘1e 

Uitvoering van den Deventer Turnkring op 9 juli 1911’.186 In 1946 werd een Deventer Keurcorps 

ingesteld voor de beste turners en turnsters van Deventer om het turnpeil op te voren in 

Deventer.187 De afvaardiging van Wilhelmina voor dit corps bestond uit drie vrouwen en een 

man. 

Voor zover er informatie voorhanden is kunnen we constateren dat vanaf de Tweede 

Wereldoorlog vrouwen elk jaar zitting hadden in het bestuur. Zij vervulden de functies van 

eerste en tweede secretaris, tweede penningmeester en (algemeen) lid van het bestuur. De 

meeste jaren waren twee van de zeven bestuursleden vrouw, op twee uitzonderingen na: in 

1946 waren er drie vrouwelijke bestuursleden van een bestuur van zeven en in 1948 vijf 

vrouwen van een bestuur van negen. Vrouwen maakten deel uit van diverse commissie: 

feestcommissie, verificatiecommissie en materiaalcommissie. Ook hier is het van belang te 

constateren dat dit de naoorlogse periode betreft. 

                                                           
186 Jubileumnummer ‘Ons Blad’ 1933, p. 14, NL-DvHCO, ID 1324, inv. nr. 12. 
187 Jaarverslag 1946, NL-DvHCO, ID 1324, inv. nr. 3. 
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Andere sporten bij Wilhelmina 

In een bijdrage van de toenmalige secretaris aan het Jubileumnummer van het clubblad ter 

gelegenheid van het 25-jarig bestaan staat een hele reeks sporten die leden van de vereniging 

vroeger beoefenden: 

 

(…)een groote kast met eere-teekenen is daar als tastbaar bewijs van de vele 

lauweren, geoogst in wedstrijden op allerlei gebied, zooals, wandel-, turn-, zwem-, 

ijs- en wielersport, athletiek, korf-, hand- en slingerbal. Een bonte rij ongetwijfeld, 

doch tevens het bewijs, dat naar veelzijdigheid werd gestreefd.188 

 

De handbalafdeling nam binnen de vereniging een belangrijke plaats in. Uit de stukken blijkt dat 

deze afdeling alleen uit vrouwen- en meisjesteams bestond, in verschillende klassen. In 1947 

behaalde het elftal van de vrouwen het kampioenschap in de competitie en werd een vrouwelijk 

commissielid handbal aangesteld. De Medische Sportkeuring kwam in die jaren regelmatig ter 

sprake in de vergaderingen, en was in de eerste plaats bedoeld voor de handbalsters.189 In 1947 

gingen de vrouwen handbalteams samen met twee andere handbalverenigingen trainen op een 

eigen terrein. Na successen eind jaren veertig liepen de resultaten terug in 1950, de animo werd 

minder en een jaar later werd besloten de handbalafdeling op te heffen. Veel handbalsters 

hadden hun lidmaatschap opgezegd en de elftallen waren niet meer op volle sterkte op 

wedstrijden. 

 

 

III.4.8.  Atletiek- en Voetbalvereniging PEC Zwolle (AV PEC)(Zwolle) 

AV PEC Zwolle ontstond in 1910 uit een fusie van de voetbalverenigingen Prins Hendrik en Ende 

Despereert Nimmer. De eerste letters van deze verenigingen vormden de nieuwe naam met 

daaraan toegevoegd de C van Combinatie: PEC. In het eerste Reglement van 1910 is in de 

doelstelling alleen het voetbal opgenomen.190 In de daaropvolgende versies van de Statuten en 

het Huishoudelijk Reglement zien we stap voor stap een uitbreiding in die zin dat de atletiek 

steeds meer een plaats krijgt, hoewel ondergeschikt aan het voetbal. In de Statuten van 1937 

                                                           
188 Jubileumnummer ‘Ons Blad’ 1933, p. 9, NL-DvHCO, ID 1324, inv. nr. 12.  
189 Bestuursvergadering 1-12-1947, NL-DvHCO, ID 1324, inv. nr. 1. 
190 Artikel 2 Reglement 1910, NL-ZlHCO, Historisch Centrum Overijssel Zwolle, 1034 Atletiek- en 
Voetbalvereniging PEC Zwolle, inv.nr. 15. Op het titelblad van het Reglement is bij de naam van de 
vereniging met de hand ‘en Athletiek’ toegevoegd. 
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worden voor het eerst de atleten apart genoemd.191 In tegenstelling tot de eerdere versies komt 

de atletiek in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van 1948 uitgebreid aan de orde in 

Artikel 36: trainingen en wedstrijden, commissieleden en hun functies, financiën en inkomsten. 

De atletiekafdeling was volledige verantwoording schuldig aan het bestuur van de vereniging.192 

In alle versies is sprake van ballotage als onderdeel van de toelatingsprocedure en worden 

behalve donateurs ook donatrices vermeld als ondersteunende leden. 

Het zal duidelijk zijn dat het voetbal een prominente plaats binnen de vereniging innam. 

Door de jaren heen komt de scheiding tussen beide sporten diverse keren uit de stukken naar 

voren. De atletiekafdeling werd als onderafdeling van de vereniging beschouwd en de relatie 

met het bestuur was niet altijd goed te nomen. De discussies betroffen meestal de financiën van 

de atletiekafdeling, maar ook op andere vlakken hield het bestuur de leiding: in 1953 werd de 

atletiekafdeling te verstaan gegeven dat ze een beter toegangsbeleid moesten volgen omdat ze 

vrouwelijke leden hadden aangenomen die niet in de vereniging thuis hoorden.193 

In de houding ten opzichte van de voorstellen om vrouwen als lid toe te laten en ze na 

toelating meer zeggenschap te geven in de vereniging, zien we een grote overeenkomst met de 

AV Daventria. Ook deze vereniging beriep zich in deze kwesties op de reglementen die een en 

ander niet toelieten.  

Het aandeel van vrouwelijke leden in de vereniging 

Zoals boven al vermeld, zijn er slechts een paar ledenlijsten aanwezig in de archieven van PEC 

en is geheel onduidelijk of het hier atleten of (alleen) voetballers betreft. Gezien de 

verhoudingen binnen de vereniging zal het hier waarschijnlijk de ledenadministratie van de 

voetbalafdeling zijn. In de notulen van Bestuurs- en Jaarvergaderingen zijn geen cijfers 

opgenomen over het aantal leden. Van de atletiekafdeling is nergens informatie te vinden over 

ledenaantallen, laat staan over het aandeel van vrouwen hierin. 

 

Lidmaatschap en participatie van vrouwen 

Alhoewel het cijfermateriaal geheel ontbreekt, zijn er toch aanwijzingen dat vrouwen vanaf eind 

jaren dertig, begin jaren veertig lid werden van AV PEC: pas drie decennia na oprichting. Ook 

wordt duidelijk dat de toelating van vrouwen niet zonder problemen verliep. In de 

bestuursvergadering van 16 augustus 1938 stelde een bestuurslid voor om vrouwelijke leden 

toe te laten tot de vereniging, maar dit voorstel werd verworpen. Het bestuur zou de 

                                                           
191 Artikel 7 Statuten 1937, NL-ZlHCO, 1034, inv.nr. 15. 
192 Artikel 3  Statuten en 36 Huishoudelijk Reglement 1948, NL-ZlHCO, 1034, inv.nr. 15. 
193 Bestuursvergadering 16-3-1953, NL-ZlHCO, 1034, inv.nr. 5. 
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bevoegdheid niet hebben om dit besluit te nemen en er zou een wijziging van de Statuten en 

het Huishoudelijk reglement voor nodig zijn.194 Dit hoeft op zich niet te betekenen dat het 

bestuur tegen toelating van vrouwen was, maar aangezien er geen voorstellen werden gedaan 

om de Statuten of het Huishoudelijk Reglement aan te passen, kunnen we dit wel aannemen. 

Een paar jaar later werd echter wel een vrouw voorgedragen voor het lidmaatschap en in 

september 1942 ontving de vereniging een schrijven van voetbalvereniging P.S.V. met het 

verzoek om informatie in verband met een op te richten vrouwenafdeling atletiek.195 Bovendien 

wordt regelmatig melding gemaakt van aannemen van nieuwe vrouwelijke leden dan wel van 

vrouwen die zich lieten uitschrijven. 

Wat betreft de participatie van de vrouwen is op grond van het bovenstaande vrijwel niets 

te zeggen, op een enkele sporadische aanwijzing na, bijvoorbeeld over deelname van vrouwen 

aan een commissie. Zoals in de Buitengewone Ledenvergadering in mei 1945, waarbij in verband 

met de verkiezing van de atletiekcommissie wordt gemeld dat een vrouwelijk lid van die 

commissie zich niet meer verkiesbaar stelt.196 En in de daaropvolgende jaarvergadering worden 

de aanwezige vrouwelijke leden hartelijk welkom geheten door de voorzitter.197 Uit de stukken 

blijkt dat de vrouwenafdeling atletiek in 1946 een bloeiende afdeling was.198 Het wekt daarom 

des te meer verbazing dat in de notulen van de halfjaarlijkse ledenvergadering van februari 1946 

de volgende bestuursmededeling is opgenomen: ‘(Het bestuur stelt voor; AMB) het regl. zodanig 

te wijzen [sic], opdat damesleden geen stemrecht hebben. De vergadering gaat hiermee 

accoord.’199 Opmerkelijk gezien het feit dat uit de analyse van de bronnen van andere 

sportverenigingen is gebleken dat vrouwelijke leden na de oorlog juist meer zeggenschap kregen 

in verenigingen.  

Helaas is er door het ontbreken van materiaal ook niet veel te zeggen over de sportieve 

prestaties van de vrouwen van PEC, behalve een melding in 1957. De vereniging ontving 

felicitaties in verband met deelname van enkele atletes aan nationale teams.200  

 

 

 

 

                                                           
194 Bestuursvergadering 16-8-1939, NL-ZlHCO, 1034, inv.nr. 1. 
195 Bestuursvergadering 15-9-1942, NL-ZlHCO, 1034, inv.nr. 3. 
196 Buitengewone Ledenvergadering 27-5-1945, NL-ZlHCO, 1034, inv.nr. 13. 
197 Jaarlijkse Jaarvergadering 29-7-1945, NL-ZlHCO, 1034, inv.nr. 13. 
198 Jaarlijkse Ledenvergadering 13-8-1946, NL-ZlHCO, 1034, inv.nr. 13. 
199 Halfjaarlijkse Ledenvergadering 19-2-1946, NL-ZlHCO, 1034, inv.nr. 13. 
200 Bestuursvergadering 27-8-1957, NL-ZlHCO, 1034, inv.nr. 8. 
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Andere sporten bij PEC Zwolle 

Voetbal en atletiek waren de enige twee sporten die werden beoefend bij PEC Zwolle. Er is 

nergens in de notulen en verslagen informatie te vinden over eventuele andere sportieve 

activiteiten van de leden. 

 

 

III.4.9.  Christelijke Gymnastiek- en Turnvereniging Door Oefening Kracht-Juliana (D.O.K.-

Juliana) (Aalten) 

De christelijke Gymnastiekvereniging D.O.K. voor mannelijke leden werd opgericht op 29 maart 

1919. De doelstelling van de vereniging wordt als volgt in de Statuten geformuleerd: ‘(…) door 

de beoefening der gymnastiek de algemene volksgezondheid en volksweerbaarheid te 

bevorderen.’201 De belangstelling voor de nieuwe vereniging was groot: er meldden zich vijftien 

mannen en twintig jongens junioren als lid aan. Uit de Inleiding bij het archief van de vereniging 

blijkt dat er in die jaren al een gymnastiekvereniging bestond in Aalten: Achilles, opgericht in 

1913.202 Waarom dan toch een tweede gymnastiekvereniging? Oud-voorzitter en erelid D. Jan 

Deunk zegt hierover in het Jubileumboekje 60 jaar D.O.K.-Juliana: 

 

Op heel het maatschappelijk terrein kwamen groepen mensen naar voren die om 

erkenning vroegen van de reformatorische opvattingen aangaande de 

maatschappij (…) Gezien de harde weerstand destijds koos men dus voor eigen 

organisaties, wat zeker niet altijd en overal in dank werd afgenomen. Toch ging men 

door. (…) Aalten was er rijp genoeg voor. Aan gymnastiek wilde men wel doen, maar 

ja, dan niet onder invloed van mensen die nota bene op zondag oefenden, (…) 

blijvend in beschermend milieu.203 

 

Een duidelijke verwijzing naar het proces van verzuiling, aan het eind van de negentiende eeuw 

op gang gekomen. De scheiding tussen bevolkingsgroepen van verschillende gezindten kwam 

op alle maatschappelijke gebieden naar voren, ook in sportverenigingen. 

                                                           
201 Artikel 3 Statuten 1919, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0984 
Christelijke Gymnastiek- en Turnvereniging D.O.K. - Juliana te Aalten, 1919-2009, inv. nr. 23. 
202 Inleiding bij het archief, NL-DtcSARA 0984. Van gymnastiekvereniging Achilles is geen 
archiefmateriaal. 
203 Bijdrage van de heer D. Jan Deunk in het Jubileumboekje 60-jarig bestaan DOK-Juliana, geen 
paginanummering, NL-DtcSARA 0984, inv. nr.83. In 1920 werd de bond van Christelijke 
Gymnastiekverenigingen opgericht in Utrecht. 
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Al snel na oprichting werd om financiële redenen in 1922 samenwerking gezocht met 

vrouwengymnastiekvereniging Juliana, opgericht in 1921.204 Dat het bestaan van een 

vrouwenvereniging in die jaren een opmerkelijk feit was, blijkt uit dezelfde bijdrage van D. Jan 

Deunk in het Jubileumboekje: 

 

Om de dames alle eer te geven, noemen wij hier de namen van de dames die 

destijds de moed hadden om, zij het op bescheiden voet, een vereniging op te 

richten, met – zo nemen we tenminste aan – het doel in lichamelijke conditie niet 

voor de heren onder te doen.205 

 

Om kosten te besparen oefenden beide verenigingen in het zelfde gebouw, met dezelfde 

toestellen en het zelfde materiaal, al waren er beperkingen voor de vrouwen: zij maakten geen 

gebruik van halters. Ook op bestuurlijk gebied zocht D.O.K. samenwerking met Juliana. In de 

bestuursvergadering van 11 februari 1929 werd besloten om voor de wekelijkse 

bestuursvergaderingen twee leden van Juliana uit te nodigen. Officieel ging het nog om twee 

verschillende gymnastiekverenigingen (voor mannen en voor vrouwen), maar de samenwerking 

met Juliana bleek permanent. Er werd bijvoorbeeld actie ondernomen om vooral vrouwenleden 

te werven, waarbij financiële motieven een rol speelden.206 Bij de werving werd erop gelet dat 

de vrouwen in de vereniging ‘pasten’. 

Tot de definitieve samenvoeging van de twee verenigingen in 1937 is niet duidelijk wat er 

precies gebeurd is met Juliana. In 1931 nam de trainster ontslag vanwege haar huwelijk en van 

een mannelijke trainer voor de meisjes kon vanuit religieuze overwegingen geen sprake zijn. De 

meisjesafdeling werd daarom voorlopig opgeheven. In 1934 en 1935 deden er wel meisjes mee 

aan de uitvoering van D.O.K., en op de Jaarvergadering van 14 september 1935 wilde D.O.K. 

samenwerken met Juliana om op de kosten voor zaalhuur te besparen. Maar bestond de 

vereniging nog wel? In een vergadering met als titel ‘Wederoprichting Juliana’, gehouden op 1 

mei 1936 in aanwezigheid van enkele vrouwen, werd gemeld dat gymnastiekvereniging Juliana 

opnieuw was opgericht. Er hadden zich negen vrouwen en achttien meisjes opgegeven, vier 

                                                           
204 In de archieven is geen informatie te vinden over deze gymnastiekvereniging. 
205 Jubileumboekje 60-jarig bestaan DOK-Juliana, geen paginanummering, NL-DtcSARA 0984, inv. nr. 83. 
206 Ledenvergadering 17-12-1929, NL-DtcSARA 0984, inv. nr. 5. 
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vrouwelijke bestuursleden werden benoemd.207 Na de samenvoeging veranderde ging de 

vereniging verder onder de naam D.O.K. - Juliana.208  

In regionaal verband heeft D.O.K.-Juliana met andere gymnastiekverenigingen in 

1934 de Ring opgericht. Op een gezamenlijke vergadering waren vertegenwoordigers 

aanwezig van verenigingen in Winterswijk, Dinxperlo, Breedevoort en Aalten. Een 

voorlopig bestuur werd gekozen en ook verenigingen uit Lichtenvoorde, Varsseveld, 

Zelhem en Doetinchem zouden worden benaderd. Gezamenlijke oefenavonden was een 

van de agendapunten. Of deze Ring daarna nog een rol heeft gespeeld is niet uit de 

stukken naar voren gekomen. 

 

Het aandeel van vrouwelijke leden in de vereniging 

Uit de gegevens over ledentallen is niet op te maken wat het aandeel van de vrouwen is geweest 

in D.O.K.-Juliana. In de cijfers van de jaren 1949-1952 is wel een uitsplitsing gemaakt naar 

mannelijke en vrouwelijke leden (in alle leeftijdscategorieën), maar de cijfers gelden voor drie 

jaar samen. De vrouwelijke leden vormen de meerderheid met 54% van het totaal aantal leden. 

Voor de jaren 1961-1964 ligt het ledental rond de vierhonderd, zonder uitsplitsing naar sekse.  

 

 
          Afb. 8  Verspringen voor vrouwen omstreeks 1930 

                                                           
207 Vergadering 1-5-1936, NL-DtcSARA 0984, inv. nr. 5. 
208 Er zijn geen andere Statuten aanwezig in de archieven dan die van 1918, 1948 en 1960. Aangenomen 
moet worden dat de fusie pas in 1948 vastgelegd is. 
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Lidmaatschap en participatie van vrouwen 

Na de samenvoeging maakten vier vrouwen deel uit van het bestuur van D.O.K.-Juliana. In de 

periode 1949-1965 werden elk jaar vrouwen gekozen in het bestuur (als secretaris, 

penningmeester of commissaris) en in diverse commissies (propaganda-, feest- en 

kascommissie). De participatie van vrouwelijke leden in de organisatiestructuur ging verder dan 

alleen de vereniging: in 1949 nam een vrouw als afgevaardigde van D.O.K.-Juliana zitting in het 

bestuur van de Kring, een ander samenwerkingsverband dan hierboven vermeld, opgericht in 

1948.209 Het is niet bekend welke andere verenigingen hierbij betrokken waren. 

De kleding van vrouwen en meisjes vormde in de jaren veertig en vijftig een punt van 

discussie bij diverse gymnastiekverenigingen. Tot dan toe was het gebruikelijk dat vrouwelijke 

gymnasten een rok droegen, maar er gingen geluiden op om deze te vervangen door een 

broekrok. Bij D.O.K.-Juliana ging het in eerste instantie om vervanging door een lange broek. In 

de bestuursvergadering van 28 december 1945 verwoordde de voorzitter de christelijke 

gezindheid van de vereniging met de verwijzing naar de Bijbel toen hij opmerkte ‘dat hij er in 

principe tegen was om lange broeken te dragen op de oefenavonden, omdat een vrouw geen 

mannenkleding zal dragen.'210 De overige bestuursleden waren van mening dat het hier niet ging 

om mannenkleding maar om sportkleding en dat het daarom geen enkel bezwaar was als de 

vrouwen op de training een broek droegen. De voorzitter legde zich onder protest neer bij dit 

besluit. In 1947 was het vrouwen toegestaan om een broekrok te dragen, maar de rok werd niet 

afgeschaft.211 Wat er met de lange broek is gebeurd, wordt niet duidelijk.  

Vijf jaar later, op de Jaarvergadering van 4 juni 1952, was alweer sprake van een wijziging 

in de kleding van de vrouwen.212 Het betrof een voorschrift van de Bond: het dragen van een 

‘poffend broekje’. Bij geen van de andere verenigingen is een opmerking gevonden over dit 

bondsvoorschrift. In 1959 tenslotte voerde het bestuur een discussie over de ‘turnpakjes’ van 

de vrouwen op openbare uitvoeringen. Aangezien zij vreesde dat deze niet in goede aarde 

zouden vallen bij het publiek, werd besloten om enkele donateurs op een oefenavond uit te 

nodigen om hun mening te geven.213 Uiteindelijk werd besloten de pakjes alleen bij de ring- en 

brugoefeningen te gebruiken en over te gaan tot aanschaf van witte turnjurkjes. 

Begin jaren vijftig was de huwelijkse staat reden voor vrouwelijke bestuursleden om af te 

treden. Tegelijkertijd zien we dat de rol van vrouwen meer gewicht kreeg. In 1953 trad de 

                                                           
209 Bestuursvergadering 29-12-1949, NL-DtcSARA 0984, inv. nr. 5. 
210 Bestuursvergadering 28-12-1945, NL-DtcSARA 0984, inv. nr. 5. 
211 Bestuursvergadering 17-9-1947. 
212 Jaarvergadering 4-6-1952, NL-DtcSARA 0984, inv. nr. 6. 
213 Bestuursvergadering 8-1-1959, NL-DtcSARA 0984, inv. nr. 7. 
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(mannelijke) tweede penningmeester van D.O.K.-Juliana af en omdat het moeilijk was om een 

opvolger te vinden, werd in de bestuursvergadering voorgesteld om een vrouw voor die functie 

te vragen. Het enige voorbehoud was dat de vrouwen dan in de meerderheid zouden zijn in het 

bestuur.214 Er kwamen twee vrouwen in aanmerking, voorlopig nam een van de vrouwen de 

functie op zich. 

 

Andere sporten bij D.O.K.-Juliana 

Bij de oprichting van D.O.K. in 1919 was het doel om door middel van gymnastiek de gezondheid 

van de leden te bevorderen. Maar gymnastiek was niet het enige waar de vereniging zich op 

richtte om dat doel te bereiken: ook atletiek vormde een onderdeel van de trainingen. De enige 

aanwijzing hiervoor is echter de bijdrage van oud-voorzitter en erelid D. Jan Deunk in het 

Jubileumboekje 60-jarig bestaan van D.O.K.-Juliana: ‘(…) als nadere aanduiding [bij oprichting in 

1919; AMB] werd genoteerd: Christelijke gymnastiek- en Athletiekvereniging’.215 Deze naam is 

alleen te vinden in dit stuk en komt nergens in de archieven terug, ook niet in de Statuten. Toch 

zegt het veel over het karakter van de gymnastiekvereniging. 

In de beginjaren van het bestaan van D.O.K. – Juliana beoefenden de leden speerwerpen, 

kogelstoten, hoogspringen, verspringen en hardlopen, al zijn deze termen afkomstig uit een 

bijdrage aan het Jubileumboekje 60 jaar D.O.K.-Juliana.216 Aangezien verdere informatie 

ontbreekt, is het niet duidelijk of het hier ging om de leden van D.O.K. of van D.O.K.-Juliana. Op 

een geschreven programma van de Turndag op 29 augustus 1925 van D.O.K.-Juliana werden de 

volgende nummers vermeld: verenigingsdriekampen voor vrouwen en mannen, persoonlijke 

vijfkampen voor mannen, meisjes en jongens, estafetteloop voor vrouwen en mannen, en 

touwtrekken.217 Des te verwarrender is het, dat op een ledenvergadering in 1931 werd besloten 

om atletiek op te nemen in het trainingsprogramma, maar dan niet op kosten van de vereniging. 

Alsof er in die tussenliggende jaren geen atletiek zou zijn beoefend.218 Tijdens de Tweede 

Wereldoorlog is de atletiek op de achtergrond geraakt. Pas in 1946 kwam het voorstel om aan 

atletiek te doen weer ter tafel, en werd besloten hiervoor een aantal zaken aan te schaffen, 

waaronder standaards voor het hoogspringen en een springbak voor het verspringen.219  

                                                           
214 Bestuursvergadering 27-5-1953 en 12-11-1953, NL-DtcSARA 0984, inv. nr. 6. 
215 Jubileumboekje 60-jarig bestaan DOK-Juliana, geen paginanummering, NL-DtcSARA 0984, inv. nr. 83. 
216 Jubileumboekje 60-jarig bestaan DOK-Juliana, geen paginanummering, NL-DtcSARA 0984, inv. nr. 83. 
217 Ingekomen stukken, NL-DtcSARA 0984, inv. nr. 13. 
218 Ledenvergadering januari 1931, NL-DtcSARA 0984, inv. nr. 5. 
219 Bestuursvergadering 12-6-1946, NL-DtcSARA 0984, inv. nr. 5. 
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Naast atletiek vormden balspelen een aanvulling op het gymnastiekprogramma: handbal 

en volleybal. Vlak na de oorlog werd de oprichting van een christelijke handbal- of voetbalclub 

overwogen. De financiële situatie van de vereniging was in deze periode niet rooskleurig; deze 

nieuw op te richten club zou bij de gymnastiekvereniging moeten worden ondergebracht om 

dat op te vangen.220 In oktober van dat jaar nam de ledenvergadering een voorstel aan om een 

vergadering te beleggen voor de oprichting van een voetbalclub, maar dit initiatief komt nergens 

meer in de stukken voor. Wel was er in april 1948 sprake van een verzoek vanuit de Nederlands 

Hervormde Jeugdraad aan D.O.K.-Juliana om mee te werken aan de oprichting van een 

algemene sportvereniging voor atletiek en voetbal, die zou opereren onder de Aaltense 

Voetbalvereniging. Om principiële redenen besloot het bestuur niet aan dit verzoek te voldoen: 

er zou wel op zaterdag in plaats van zondag worden gevoetbald, maar het feit dat deze club 

onder de (neutrale) Aaltense vereniging zou vallen, zou tot gevolg hebben dat D.O.K. geen 

christelijke vereniging meer zou zijn.221 

 

 

III.4.10.  Ruurlose Gymnastiekvereniging (RGV)(Ruurlo) 

De Ruurlose Gymnastiekvereniging werd opgericht in 1926. Over de beginperiode is niet veel 

bekend, behalve dat de vereniging ‘een kwijnend bestaan leidde en door enkele enthousiaste 

leden in stand gehouden moest worden’.222 De doelstelling van de vereniging is als volgt 

geformuleerd in het Reglement van 1928: ‘Het doel der vereeniging is: om hare leden en 

aspirant leden gelegenheid te geven zich in de Gymnastiek te oefenen. Om dit doel te bereiken 

houdt zij hare geregelde bijeenkomsten.’223  

Vrouwen waren vanaf het begin van haar bestaan lid van de RGV en konden ook direct 

bestuursfuncties vervullen. In artikel twee van het Reglement worden de leden genoemd van de 

vereniging: werkende leden, aspirant-leden, ereleden en donateurs. Er wordt geen onderscheid 

gemaakt tussen mannelijke en vrouwelijke leden.224 In tegenstelling tot de 

gymnastiekverenigingen die voor de eeuwwisseling waren opgericht, werden bij alle in het 

Reglement opgenomen bestuursfuncties direct de vrouwelijke varianten vermeld. Ballotage 

maakte deel uit van de toelating van nieuwe leden. Over kandidaten werd in de 

                                                           
220 Bestuursvergadering 17-9-1947, NL-DtcSARA 0984, inv. nr. 5. 
221 Bestuursvergadering 2-4-1948, NL-DtcSARA 0984, inv. nr. 5. 
222 Jubileumboekje uitgegeven ter herdenking van het 20-jarig bestaan van de vereniging, geen 
paginanummering, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 0406 Ruurlose 
Gymnastiekvereniging, 1926-2002, inv. nr. 13. 
223 Artikel 1 Reglement 1928, NL-DtcSARA 0406, inv. nr. 9. 
224 Artikel 2 Reglement 1928, NL-DtcSARA 0406, inv. nr. 9. 
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ledenvergaderingen gestemd, waarbij in het reglement was vastgelegd dat de vrouwen stemden 

over vrouwelijke kandidaat-leden en de mannen over mannelijke kandidaat-leden.225 Aspirant-

leden (zowel jongens als meisjes) werden door het bestuur aangenomen. De eerste bepaling is 

verdwenen in het Reglement van 1936: alle leden stemden over nieuwe heren- en nieuwe 

damesleden.  

Geestelijke opvoeding stond hoog in het vaandel bij de RGV en de vereniging zag het als 

haar taak om de jeugd op te voeden. Daartoe werden er een paar keer per jaar films of lezingen 

georganiseerd.226 De jeugd werd nadrukkelijk bij de gymnastiekvereniging betrokken, met steun 

van prominente inwoners uit de gemeente. Op 6 februari 1948 besprak het bestuur een voorstel 

van de voorzitter om als propagandamateriaal voor nieuwe juniorleden naar de ouders van niet-

leden een drukwerk te sturen, ‘ondertekend door de Burg. Baron van Tuil v. Serooskerken, Ds. 

Van Arkel, de Pastoor v. Soest, de Evangelist mijnh. Ribbink en de Voorzitter onzer Ver.’227 Voor 

zover bekend waren dit niet de oprichters van de vereniging, maar prominente dorpsgenoten. 

 

Het aandeel van vrouwelijke leden in de vereniging 

De informatie over de ledentallen gedurende de onderzoeksperiode is summier. De 

ledenadministratie van de jaren 1928-1941, boven al even genoemd, is geen betrouwbare bron 

voor het aantal leden van die jaren: er zijn veel doorhalingen en toevoegingen in de lijsten. Van 

de oorlogsjaren is helemaal geen informatie te vinden, het ledental in de jaren 1946-1963 is op 

drie jaar na (1949 tot en met 1951) terug te vinden in de jaarverslagen, maar betreffen alleen 

totalen.  

Het enige wat naar voren komt uit de administratie van de jaren voor de oorlog is, dat het 

ledental in geen enkel jaar boven de honderd leden uitkwam. De cijfers vanaf 1946 laten een 

stijging van het aantal leden zien naar meer dan tweehonderd met een enkele uitschieter naar 

meer dan driehonderd (1947). In 1955 steeg het aantal leden naar meer dan driehonderd leden, 

en in de periode 1958 tot en met 1963 naar meer dan vierhonderd leden.  

Gymnastiekverenigingen uit grote steden als Deventer en Zwolle zullen niet snel de 

nadruk leggen op het feit dat hun ledental groot is ondanks de samenstelling van de bevolking, 

we zien dit wel bij de RGV. Het gevoel dat een kleine gemeente in het oosten van het land in het 

jaar na de Tweede Wereldoorlog zoveel leden had (280), was reden om trots te zijn:  

 

                                                           
225 Artikel 10 Reglement 1928, NL-DtcSARA 0406, inv. nr. 9. 
226 Bestuursvergadering 23-12-1947, NL-DtcSARA 0406, inv. nr. 2. 
227 Bestuursvergadering 6-2-1948, NL-DtcSARA 0406, inv. nr. 3. 
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Het is vooral daarom extra verheugend, omdat Ruurlo een uitgesproken 

boerenbevolking heeft en het is dus een bewijs dat er onder de boerenjongens en 

–meisjes meer belangstelling gaat komen voor de oefening van onze spieren en 

zenuwen, wat toch van zulk groot belang is voor de lichamelijke gezondheid van 

ons opgroeiend geslacht.228 

 

Aangezien het cijfermateriaal onvolledig is, kunnen er geen definitieve conclusies getrokken 

worden over het aandeel van de vrouwelijke leden in de RGV. Van slechts twee jaar, 1949 en 

1950, is betrouwbaar materiaal: in die jaren is respectievelijk 60% en 63% van het totaal aantal 

leden vrouw. Het derde jaar waarvan cijfers bekend zijn, 1951, is niet volledig in die zin dat er 

waarschijnlijk een totaal aantal juniorenleden wordt opgevoerd, niet uitgesplitst naar jongens 

en meisjes. 

 

Lidmaatschap en participatie van vrouwen 

Het eerste bewijs dat vrouwen ook daadwerkelijk bestuursfuncties uitoefenden dateert uit 

1946: een foto van het bestuur en de leiders (trainers) van de RGV in het Jubileumboekje van 

het 20-jarig bestaan van de vereniging.229 Vier vrouwen maakten deel uit van de groep van tien, 

van twee vrouwen wordt de functie vermeld: secretaris en penningmeester.  

De informatie over de participatie van vrouwen in de RGV dateert van de periode na de 

Tweede Wereldoorlog en we zien dat de vrouwen vanaf 1947 tot het einde van de 

onderzoeksperiode in diverse functies actief waren in het bestuur: als eerste en tweede 

secretaris, eerste en tweede penningmeester en als commissaris. In diezelfde periode hadden 

vrouwen zitting in verschillende commissies: kascommissie, stembureau op 

ledenvergaderingen, feestcommissie, commissie voor contributie-inning, jubileumcommissie, 

materiaalcommissie en kledingcommissie. In 1950 werd een vrouw gekozen voor het bestuur 

van de tafeltennisgroep, opgericht in 1949. In de jaren vijftig wordt in de stukken een paar keer 

vermeld dat een vrouw vanwege haar huwelijk niet langer actief zou blijven als trainster. In de 

jaren zestig traden een paar vrouwelijke bestuursleden af vanwege een nieuwe baan. 

Wat betreft de sportieve activiteiten in de jaren 1947-1965 zien we dat de vrouwelijke 

leden vanaf aanmelding bij de vereniging meededen aan jaarlijkse uitvoeringen en 

vaardigheidsproeven, dat ze diploma’s behaalden en werden ingeschreven voor 

                                                           
228 Jubileumboekje 20-jarig bestaan, inv. nr. 13. 
229 Jubileumboekje 20-jarig bestaan, inv. nr. 13. 
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voorturnerscursussen. In groter verband deden zowel mannen als vrouwen (senioren en 

junioren) mee aan de jaarlijkse Trialmeet: een onderlinge wedstrijd tussen de RGV en twee 

andere gymnastiekverenigingen (uit Vorden en Lochem). Door zowel vrouwen- als meisjesleden 

werden op deze wedstrijden diverse prijzen behaald. 

 

Andere sporten bij de RGV 

Naast de gymnastiek werden in de zomerperiode diverse atletiekonderdelen beoefend ter 

ondersteuning van de gymnastiektraining in de winter. Zowel de mannen als de vrouwen van de 

RGV namen deel aan atletiekwedstrijden. Het is niet duidelijk of atletiek elk jaar werd beoefend 

noch om welke atletieknummers het ging. Wel is uit verslagen op te maken dat deze zomersport 

ruim werd opgevat: zelfs kastibal wordt genoemd als onderdeel.230  

Bij diverse andere gymnastiekverenigingen vormden korfbal en handbal een aanvulling 

op het trainingsprogramma. Op verzoek van een paar leden besloot de RGV in 1949 een 

tafeltennisclub op te richten, onder voorwaarde dat de club een onderafdeling van de vereniging 

zou worden.231 De belangstelling was in eerste instantie groot, ook van niet-leden van de RGV, 

maar vanwege het wisselende succes in de jaren erna werd besloten om de club in 1954 

definitief op te heffen. In 1961 werd de tafel verkocht. 

Ook in 1949 kwam de oprichting van één grote sportvereniging in samenwerking met de 

voetbalvereniging aan de orde.232 Hierover is verder in de stukken geen informatie te vinden, 

maar in 1952 kwam de voetbalvereniging opnieuw ter sprake: de leden die van beide lid waren 

zouden de helft van de contributie hoeven te betalen om zo de aanwezigheid op de trainingen 

te verbeteren.  

Behalve atletiek, tafeltennis en voetbal werden in de zomer diverse andere sporten 

beoefend. Op de ledenvergadering van mei 1951 werd gemeld dat in Zutphen een demonstratie 

volleybal zou worden gegeven, waarvoor de leden enthousiast werden gemaakt. Voor de 

vrouwen was het zomerprogramma nog niet vanzelfsprekend, maar hierover bestond geen 

enkele twijfel: de zomersporten waren voor alle leden bedoeld.233 

 

 

 

                                                           
230 Jaarvergadering 10-10-1949, NL-DtcSARA 0406, inv. nr. 1. 
231 Ledenvergadering 10-5-1949, NL-DtcSARA 0406, inv. nr. 1. Een jaar later werd het besluit genomen 
om ook niet-leden toe te laten tot de club.  
232 Niet duidelijk wordt om welke (plaatselijke) voetbalvereniging het hier ging. 
233 Ledenvergadering 10-5-1951, NL-DtcSARA 0406, inv. nr. 3. 
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III.5  Eerste conclusie op grond van analyse van het bronnenmateriaal 

Op basis van het geraadpleegde materiaal is het mogelijk een eerste conclusie te trekken ten 

aanzien van het lidmaatschap van vrouwen van sportverenigingen eind negentiende, begin 

twintigste eeuw, en hoe zij invulling konden geven aan dit lidmaatschap door middel van 

participatie in de organisatie. Bovendien geeft het materiaal enig inzicht in het antwoord op de 

vraag of er wat betreft vrouwelijk lidmaatschap en participatie verschillen maar voren komen 

tussen verenigingen in de stad en verenigingen op het platteland. 

Het eerste wat opvalt als we de resultaten van de tien verengingen naast elkaar leggen, is 

dat er een lijn te ontdekken is in het moment waarop vrouwen tot de verenigingen werden 

toegelaten ten opzichte van het jaar van oprichting. Op dit punt kan er een driedeling worden 

gemaakt in de tien verenigingen: roeivereniging, gymnastiekverenigingen en 

atletiek/voetbalverenigingen. 

Allereerst de roeivereniging. Vanaf het moment van oprichting in 1884 was het mogelijk 

voor vrouwen om lid te worden van de R&Z Daventria en werd hen ook de mogelijkheid geboden 

om te participeren in de vereniging. Ze kregen direct stemrecht en konden zitting nemen in hetzij 

bestuur hetzij commissies. Al moet worden opgemerkt dat hun bestuursfuncties zich gedurende 

de onderzoeksperiode beperkten tot de functie van secretaris. 

De tweede groep betreft de gymnastiekverenigingen. Hierbij blijkt dat we een 

onderscheid moeten maken tussen het lidmaatschap van vrouwen en hun participatie in de 

vereniging. Wat het lidmaatschap betreft valt op dat de periode tussen oprichting van de 

vereniging en het lidmaatschap van vrouwen langer is bij de oudere verenigingen en steeds 

korter wordt naarmate de vereniging jonger is, maar het is een geleidelijke afname in jaren. Met 

name bij de verenigingen die voor de eeuwwisseling werden opgericht zien we dit duidelijk. De 

ZGV werd opgericht in 1877 en liet 24 jaar later vrouwen toe, VZOD ontstond in 1894 en schreef 

veertien jaar later vrouwen in als lid. Onderstaande tabel geeft duidelijk weer hoe het aantal 

jaren tussen oprichting en lidmaatschap van vrouwen afnam naarmate de vereniging jonger 

was. 
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Tabel 2 Duur tussen oprichting, lidmaatschap en participatie van vrouwen 
 

 
Jaar van 

oprichting Lidmaatschap 

Aantal jaar na 
oprichting 
vereniging Participatie 

Aantal jaar na 
oprichting 

vrouwenafdeling 

Totaal aantal 
jaren na 

oprichting 

  

ZGV 1877 1901 24 1931 30 54   

Olympia 1882 1898 16 1918 20 36   

Voorwaarts 1890 1908 18 1908 0 18   

VZOD 1894 1908 14 1913 5 19   

Wilhelmina 1908 1908 direct 1908 direct direct   

DOK Juliana 1919 1922 3 1929 7 10   

Ruurlo 1926 1926 direct 1926 direct direct   

       
  

RZ Daventria 1884 1884 direct 1884 direct direct   

       
  

AV Daventria 1906 1939 33 nvt   
  

AV PEC 1910 1939 29 nvt   
  

 

 

De participatie van vrouwen in de vereniging geeft een ander beeld. De wijze waarop 

vrouwelijke leden meer zeggenschap kregen binnen de verenigingen verschilde per vereniging, 

maar vergeleken met de duur tussen oprichting van de vereniging en lidmaatschap van vrouwen 

zien we dat de duur tussen lidmaatschap en participatie van vrouwen sprongsgewijs korter 

wordt. Bij de ZGV vormde de afdeling voor vrouwen lange tijd een onderafdeling. De vrouwen 

kregen dertig jaar na oprichting van de vrouwenafdeling pas stemrecht, in totaal vierenvijftig 

jaar na oprichting van de vereniging. Bij Olympia zien we een soortgelijk patroon, al is de periode 

tussen lidmaatschap en participatie korter dan bij de ZGV (twintig jaar) en vooral te wijten aan 

een verschil in interpretatie van de bepalingen in het reglement.  

Bij de andere gymnastiekverenigingen valt het moment van lidmaatschap van de 

vereniging en de participatie vrijwel of direct samen. Maar zelfs bij deze verenigingen was 

participatie van vrouwen niet van meet af aan vanzelfsprekend. Bij de meeste verenigingen 

waren de nieuwe leden van de vrouwenafdeling nog meisjes op het moment dat ze lid werden 

(16 of 17 jaar). Bij enkele verenigingen is dit aspect indicatief voor het gebrek aan belangstelling 

om toe te treden tot het bestuur. Voor alle gymnastiekverenigingen geldt overigens dat de 

bestuursfuncties die de vrouwen bekleedden vanaf het jaar dat zij als lid werden toegelaten tot 

de vereniging (per vereniging verschillend) zich niet beperkten tot de functie van secretaris of 

commissaris: ze werden ook penningmeester, vicevoorzitter en (in één vereniging) voorzitter.  

Tenslotte de twee atletiek-/voetbalverenigingen AV Daventria en PEC Zwolle. Hoewel er 

weinig informatie is over de AV PEC in Zwolle, kunnen we concluderen dat er grote 
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overeenkomsten zijn tussen beide verenigingen. Bij beide duurde het lang voordat vrouwelijk 

lidmaatschap mogelijk was, respectievelijk drieëndertig en negenentwintig jaar na oprichting. 

Bovendien was participatie van vrouwen niet bespreekbaar: de besturen beriepen zich op het 

feit dat het reglementair niet mogelijk was om vrouwen enige vorm van zeggenschap te geven 

in de vereniging. Op grond van de stukken van de AV Daventria zien we dat de oorzaak hiervan 

lag in het feit dat de vereniging zich gebonden zag aan de reglementen van de KNVB, opvolger 

van de NVB, die vrouwelijke leden niet erkende. Lidmaatschap van de KNAU, voorheen NAU, 

maakte hierin geen enkel verschil. Om toch enigszins tegemoet te komen aan de druk vanuit de 

atletiekafdeling besloten beide verenigingen om de vrouwen op te nemen in de 

atletiekcommissie. 

Ten aanzien van het tweede hierboven genoemde punt, eventuele verschillen tussen stad 

en platteland, kan alleen een vergelijking worden gemaakt tussen de gymnastiekverenigingen. 

Zowel de roei- als de atletiek-/voetbalverenigingen waren in de stad gevestigd. In de eerste 

plaats kan worden vastgesteld dat de twee verenigingen in de Achterhoek later werden 

opgericht dan de verenigingen die in de steden waren gevestigd. Dit heeft duidelijk gevolgen 

voor de wijze waarop de besturen omgingen met het lidmaatschap en de participatie van 

vrouwen in de verenigingen. Zij werden direct als volwaardige leden betrokken bij de vereniging, 

zowel op sportief als op bestuurlijk gebied. 

Een aspect wat wel een rol speelde in de verhouding tussen de stedelijke verenigingen en 

de verenigingen in de Achterhoek was het oordeel van stedelingen over personen die uit een 

niet-stedelijke omgeving kwamen. Dit komt zeer sporadisch naar voren in de stukken, maar 

geeft wel een goede indruk. Over het algemeen waren alle gymnastiekverenigingen (zowel in de 

stad als op het platteland) in de eerste decennia van de twintigste eeuw geneigd om van een 

gymnastiekuitvoering een uitgebreid programma te maken, inclusief toneel en/of bal met 

orkest. Wanneer in een van de vergaderingen van gymnastiekvereniging Olympia in Deventer 

wordt overlegd over een toneelstukje ter gelegenheid van een uitvoering in 1918 komt, zelfs 

met de toevoeging ‘parodie’, de vooringenomenheid over het platteland naar voren: 

 

Het voor te stellene is een parodie op de gymnastiek. Het toneel wordt in tweeën 

verdeeld. De eene helft geeft weer een gymnastiekzaal in een stad, een andere 

helft een soort oefenlokaal ten platten lande. De oefenstof welke de 

stadsvereeniging verwerkt, geldt ook voor de buitenvereniging. (…) In de stad 

worden de oefeningen keurig en correct afgewerkt, maar buiten, (…) uit den aard 

der zaak het turnen niet op hooge peil staat, wordt aan de commando’s een totaal 
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verkeerde uitlegging gegeven, wat tot gevolg heeft, dat de onmogelijkste toeren 

gemaakt worden. Bij de stadsvereeniging moet het een model 

oefeningsvergadering zijn, daarentegen op het platteland een komisch karakter 

dragen.234 

 

Als het gaat over lidmaatschap en participatie van vrouwen zien we geen noemenswaardige 

verschillen tussen de gymnastiekverenigingen in de twee steden en die in de twee dorpen: zoals 

alle nieuwe leden werden vrouwen lid via ballotage, konden ze direct meedoen met 

uitvoeringen en wedstrijden en werd hen ook de mogelijkheid geboden te participeren in 

bestuur of in commissies. 

Een laatste concluderende opmerking nog over de ballotage. Over het algemeen wordt 

ballotage geassocieerd met elitesporten zoals roeien, golf, tennis. Opvallend is dat de 

toelatingsprocedure in alle verenigingen (ook bij de gymnastiekverenigingen) verliep via het 

ballotage-systeem: leden werden ‘voorgehangen’ en gedurende twee of drie weken kon 

bezwaar tegen een nieuw lid worden gemaakt. Vervolgens werd in de ledenvergaderingen of in 

het bestuur (afhankelijk van de vereniging) gestemd over het nieuwe lid. Er was ook regelmatig 

een lid dat geweigerd werd, omdat het niet in de vereniging ‘paste’.  

 

 
           Afb. 9 Gymnastiekdemonstratie in park Sonsbeek Arnhem, ca. 1948 (Foto: Ben   
                       merk/Anefo, Nationaal Archief) 
                                                           
234 Navergadering van het Bestuur na Algemene Vergadering 17-10-1918, NL-DvHCO, ID 1030, inv.nr. 1. 
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Conclusie 

 

Voor dit vergelijkend onderzoek naar de rol van gender bij het vrouwelijk lidmaatschap en 

participatie in sportverenigingen in Deventer, Zwolle en twee dorpen in de Achterhoek in de 

periode 1900-1965 is een analyse uitgevoerd op het bronnenmateriaal van tien 

sportverenigingen. Als uitgangspunt is gekozen voor de sociaal-relationele benadering van 

gender van Annelies Knoppers, zoals in de Inleiding van dit onderzoek beschreven.235 Sport is 

ingebed in een sociale context, waarin specifieke verhoudingen tussen mannen en vrouwen 

historisch ontwikkeld zijn. Er bestaan op dit terrein grote verschillen tussen de verschillende 

takken van sport. Om een beeld te krijgen van de specifieke genderverhoudingen in sport pleit 

Marjet Derks daarom voor een sporthistorische analyse van verschillende sporten op basis van 

het onderscheid van Snyder en Spritzer. Centraal hierin staat het onderscheid ‘acceptabel-

onacceptabel’ in de zin van lichaamsbeweging die al dan niet aanvaardbaar was voor meisjes en 

vrouwen.236 In het kort: 

 

- algemeen acceptabele sporten, zoals gymnastiek, zwemmen en korfbal 

- algemeen onacceptabele sporten, zoals stijlroeien, hockey, handbal, tennis 

- categorisch onacceptabele sporten, zoals atletiek, wielrennen, voetbal 

 

Sportspecifiek onderzoek kan meer licht werpen op de manier waarop vrouwen de bestaande 

machtsverhoudingen binnen een bepaalde sportcultuur hebben uitgedaagd: hebben vrouwen 

door hun deelname en participatie in een bepaalde sport de mannelijke dominantie kunnen 

doorbreken of hebben zij zich aan de bestaande omgangsvormen aangepast. Op grond van 

bovenstaande driedeling is in dit onderzoek een keuze gemaakt voor drie sporten, uit elke groep 

één, om te onderzoeken welke rol gender gepeeld heeft in de verschillende takken van sport op 

het moment dat vrouwen lid werden van een vereniging en zij een rol kregen binnen die 

vereniging, in de periode 1900-1965. 

 

Sport versus sportvereniging 

In de beginperiode van hun bestaan beperkten veel sportverenigingen zich niet tot het 

beoefenen van een enkele sport. Om die reden was het moeilijk om in dit onderzoek een 

sportspecifieke analyse uit te voeren. In dit opzicht moeten we concluderen dat er onderscheid 

                                                           
235 Inleiding, p. 3. 
236 Inleiding, p. 5. 
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moet worden gemaakt tussen ‘sport’ en ‘sportvereniging’. De sportverenigingen die eind 

negentiende eeuw, begin twintigste eeuw werden opgericht hadden het karakter van 

‘omnisportverenigingen’: 

 

Een omnisportvereniging, of algemene sportvereniging, is een sportvereniging 

waar verschillende sporten worden beoefend. Een omnisportvereniging bestaat uit 

een afdeling voor iedere tak van sport. Afhankelijk van de structuur in de vereniging 

zijn de afdelingen meer of minder zelfstandig en fungeren zij individueel of als één 

gezamenlijke vereniging.237 

 

De term ‘omnisportvereniging’ is het meest van toepassing op de gymnastiekverenigingen, 

ondanks dat de namen anders doen vermoeden, in mindere mate op de 

atletiek/voetbalverenigingen en het minst van toepassing op de roeivereniging. Bij de 

gymnastiekverenigingen waren diverse sporten onderdeel van een verenigingscultuur, waarbij 

het onderscheid tussen de verschillende sporten zoals wij die nu kennen, nog tot ontwikkeling 

moest komen. 

Uitgaande van de driedeling van Snyder en Spritzer behoren de gymnastiekverenigingen 

tot de eerste groep van ‘algemeen acceptabele sporten’. Voor alle verenigingen in deze groep 

geldt echter dat gymnastiek werd gecombineerd met atletiek, een sport uit de derde groep van 

‘categorisch onacceptabele sporten’. Het trainingsprogramma van de verenigingen was tot ver 

in de twintigste eeuw seizoensgebonden: in de winter werd gymnastiek beoefend in de zaal, in 

de zomer werd buiten getraind in atletieknummers. Hoewel niet bij alle verenigingen in dezelfde 

mate, werd dit programma aangevuld met balspelen (korfbal, handbal en volleybal), wandelen, 

zwemmen en fietsen. Om verschillende redenen was atletiek een welkome aanvulling op de 

trainingen: het zorgde voor een sterker hart en sterkere longen, het voorkwam eenzijdigheid 

door beoefening van een enkele sport en bovendien was er een financiële reden om 

atletiekafdelingen toe te voegen aan de vereniging.238 

Op grond van analyse van het bronnenmateriaal van de gymnastiekverenigingen komt 

atletiek in een ander daglicht te staan. Ingebed in de cultuur van de gymnastiekvereniging was 

atletiek voor de vrouwen die aan het begin van de twintigste eeuw lid werden van een 

gymnastiekvereniging minder ‘categorisch onacceptabel’ dan je zou verwachten. Zij werden 

direct bij begin van het lidmaatschap opgenomen in het gecombineerde winter- en 

                                                           
237 https://nl.wikipedia.org/wiki/Omnisportvereniging. 
238 Steendijk-Kuypers, Vrouwen-beweging, 140-141. 
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zomerprogramma van de vereniging, en namen deel aan zowel gymnastiek- als 

atletiektrainingen en dito wedstrijden. De intensiteit van de trainingen en het 

wedstrijdprogramma werden wel aangepast: bij de gymnastiek lag bij de vrouwen de nadruk op 

gratie en niet zozeer op kracht, op atletiekwedstrijden liepen vrouwen niet dezelfde afstanden 

als de mannen en er stonden ook minder nummers op het programma. Vaak werden gymnastiek 

en atletiek op wedstrijden gecombineerd. Het beeld van atletiek als ‘onacceptabel’ wordt nog 

genuanceerder als we bedenken dat bij de gymnastiekverenigingen regelmatig de discussie 

werd gevoerd over de kleding van de vrouwen, maar het betrof dan altijd de kleding die bij 

gymnastiek werd gedragen. Punt van twijfel was dan of de kleding van de vrouwen wel geschikt 

was voor een optreden in het openbaar, in verband met uitvoeringen. Dit punt is in de stukken 

nooit naar voren gekomen als het om de atletiek ging, ook als het wedstrijden betrof. En dat die 

in het openbaar waren, zal geen twijfel wekken: die werden meestal op een open terrein 

gehouden buiten de stad. 

De vermenging van verschillende sporten zien we ook bij de roeivereniging en de 

atletiek/voetbalverenigingen, maar in mindere mate. Weliswaar zijn beide voetbalverenigingen 

ook atletiekverenigingen, maar naast deze twee sporten werden geen andere sporten beoefend 

en de atletiek stond min of meer apart van het voetbal in die zin dat er een apart toelatings- en 

financieel beleid werd gevoerd. Bovendien vallen beide sporten in de derde groep van de 

driedeling. Bij de roeivereniging was sprake van zeilen, maar ook hier zien we geen vermenging 

met een andere sport. 

Het zal duidelijk zijn dat de beoefening van diverse sporten binnen één vereniging zoals 

die hier is geschetst een sportspecifieke analyse en de rol van sekse in veranderende 

machtsverhoudingen binnen sporten op grond van de driedeling van Snyder en Spritzer in de 

weg staat. In ieder geval is een dergelijke analyse niet te maken zonder daarbij de inbedding in 

verenigingen te betrekken. 

 

Het bronnenmateriaal 

De archiefstukken die als basis hebben gediend voor dit onderzoek vertonen hiaten, waardoor 

een onvolledig beeld is ontstaan en de verschillende verenigingen niet onuitputtelijk met elkaar 

kunnen worden vergeleken. Zowel kwantitatief als kwalitatief verschilt het materiaal per 

vereniging, zoals ook al aangegeven in de inleiding van Hoofdstuk III.239 Het gevolg hiervan is 

enerzijds dat delen van de onderzoeksperiode onderbelicht blijven en anderzijds er geen goede 

                                                           
239 Hoofdstuk III.2 Het bronnenmateriaal, p.29. 
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inhoudelijke onderbouwing kan worden geformuleerd ter verklaring van bepaalde 

gebeurtenissen of beslissingen. Soms moeten aannames worden gedaan op grond van indirecte 

informatie, zoals jubileumboekjes of krantenartikelen.  

Het besturen van de verenigingen gebeurde zeer gestructureerd en er bestond een 

frequente vergadercultuur: wekelijkse bestuursvergaderingen, halfjaarlijkse of jaarlijkse 

(algemene) ledenvergaderingen of ledenvergaderingen op momenten dat dat nodig werd 

geacht, vergaderingen van het bestuur samen met commissies, en bij enkele verenigingen 

samen met het bestuur van de afdeling voor vrouwen (ZGV, AV Daventria). De meestal met de 

hand geschreven notulen werden in sommige verenigingen in de loop van de jaren vijftig 

vervangen door getypte notulen, wat de leesbaarheid aanzienlijk bevorderde. 

Voor alle verenigingen geldt dat de verslagen van de eerste jaren van het bestaan vaak 

gericht waren op het organiseren van uitvoeringen met bal of toneel, het vinden van genoeg 

donateurs voor de financiering van de vereniging en het overleg met de ‘directeur’, de trainer. 

Geleidelijk zien we de overgang naar verslagen van sportieve prestaties op (onderlinge) 

wedstrijden, uitvoeringen met andere verenigingen samen, ledenaantallen. Conflicten binnen 

de vereniging werden uitgebreid besproken en genotuleerd. De algehele indruk is dat er zowel 

in de steden als op het platteland een bloeiend verenigingsleven was, waar veel mensen bij 

betrokken waren. Uit de verslagen komt naar voren dat er behalve de tien onderzochte 

verenigingen in de drie regio’s sprake was van nog meer verenigingen, maar in de archieven is 

geen materiaal van die verenigingen gevonden. 

Een aspect wat opvallend aanwezig is in de stukken van de gymnastiekverenigingen is het 

feit dat er veel samenwerking werd gezocht met andere verenigingen, niet alleen in dezelfde 

regio maar ook daarbuiten. Zusterverenigingen werden over en weer uitgenodigd voor jaarlijkse 

uitvoeringen en er werden vaak medailles beschikbaar gesteld voor wedstrijden van andere 

verenigingen. De sociale contacten waren over het algemeen vriendschappelijk en sportief, een 

enkele keer was er duidelijk sprake van concurrentie. Dit was in ieder geval aan de orde bij de 

relatie tussen Voorwaarts en Wilhelmina. Beide verenigingen maakten samen met Olympia en 

VZOD deel uit van de Deventer Turnkring. Deze kring was opgericht in 1911 met als doel de 

onderlinge samenwerking te verbeteren. Een van de besluiten van de Kring was dat leden niet 

tegelijkertijd lid konden zijn van twee verenigingen. In 1919 werd de Deventer Turnkring 

opgeheven. 

De Deventer Atletiek Kring, opgericht in 1944, was een samenwerkingsverband waarbij 

zowel gymnastiekverenigingen als een atletiekvereniging betrokken waren: twee 

gymnastiekverenigingen, Olympia en VZOD, en atletiek/voetbalvereniging AV Daventria. Omdat 
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de belangstelling bij beide gymnastiekverenigingen te klein was, werd deze Kring in 1938 

opgeheven. 

Een voorbeeld van het effect van de verzuiling op de sport is te vinden in de stukken van 

de christelijke gymnastiekvereniging D.O.K.-Juliana. De Nederlands Hervormde Jeugdraad had 

de vereniging in 1948 verzocht om haar medewerking bij de oprichting van een algemene 

sportvereniging voor atletiek en voetbal. Deze vereniging zou opereren onder de (neutrale) 

Aaltense Voetbalvereniging. Het bestuur van D.O.K.-Juliana wees het verzoek om principiële 

redenen af: door deel te nemen aan een neutrale vereniging zouden ze hun christelijke identiteit 

verliezen. 

 

De onderzoeksvragen 

Uit de eerste conclusie aan het eind van Hoofdstuk III is al naar voren gekomen dat lidmaatschap 

van vrouwen en hun participatie in de vereniging als twee verschillende aspecten moeten 

worden beschouwd: lidmaatschap leidde niet direct tot participatie. In de oudste verenigingen 

duurde het proces van lid worden van vrouwen naar deelname aan de organisatie langer en dit 

verliep moeizamer dan bij de jongere verenigingen. De jongste twee gymnastiekverenigingen, 

beide uit de Achterhoek, verschilden in de beginjaren niet van de gymnastiekverenigingen in de 

steden wat betreft het beleid ten aanzien van lidmaatschap en participatie van vrouwen. Ze zijn 

wat later opgericht, maar waarschijnlijk juist daarom waren vrouwen direct welkom: het was 

gangbaar geworden voor vrouwen om lid te worden van een sportvereniging.  

De besluitvorming en stemming over oprichting van een afdeling voor vrouwen vond bij 

drie van de zeven gymnastiekverenigingen plaats in de ledenvergadering (ZGV, Voorwaarts en 

VZOD). Van Olympia, opgericht in 1882, is bekend dat in 1898 een vrouwenafdeling werd 

opgericht, maar aangezien dit buiten de onderzoeksperiode valt, is er geen informatie over de 

besluitvorming. Twee verenigingen hadden direct bij oprichting een vrouwenafdeling 

(Wilhelmina en RGV), en van D.O.K.-Juliana is bekend dat er vrij snel na oprichting een fusie 

plaatsvond met vrouwengymnastiekvereniging Juliana. Van de twee 

atletiek/voetbalverenigingen is alleen materiaal over de besluitvorming te vinden bij de AV 

Daventria. Hier besliste het bestuur over de oprichting van een afdeling atletiek voor vrouwen, 

na voorstellen van leden hierover in eerste instantie naast zich neergelegd te hebben. 

De formalisatie in de Statuten van de vrouwelijke afdeling c.q. vrouwelijke leden van de 

vereniging viel niet altijd samen met het moment waarop ze lid werden. Ook hier zien we dat 

deze periode langer was bij de oudere verenigingen dan bij de jongere. Bij de ZGV bijvoorbeeld 

was in eerste instantie sprake van een onderafdeling voor vrouwen vanaf 1901. Dertig jaar 
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daarna werd het mogelijk voor vrouwen om zitting te nemen in het bestuur. Het duurde daarna 

nog zes jaar voordat het volwaardig lidmaatschap van vrouwen formeel werd vastgelegd. We 

zien hier als het ware een trapsgewijze formalisatie van vrouwelijke leden van de onderafdeling 

naar volwaardige leden van de vereniging. Bij de jongere gymnastiekverenigingen werden 

vrouwelijke leden direct als volwaardig lid in de stukken vermeld. Dit geldt zeker voor de twee 

verenigingen in de Achterhoek, opgericht in 1919 en 1926. Bij de overige drie onderzochte 

verenigingen was formele vastlegging niet aan de orde: de roeivereniging maakte geen 

onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke leden en de twee atletiek/voetbalverenigingen 

kenden officieel geen vrouwelijke leden. 

 

Gender, de sportverenigingen en de maatschappelijke en politieke context 

De indeling in drie groepen sportverenigingen volgens het onderscheid van Snyder en Spritzer is 

als uitgangspunt genomen om de rol van gender bij het lidmaatschap en de participatie van 

vrouwen te onderzoeken. In de context van het verenigingsleven is deze rol in wisselende mate 

naar voren gekomen. Een factor die heeft bijgedragen aan de verschillen tussen de verenigingen 

heeft te maken met het jaar van oprichting: de oudste vereniging is opgericht in 1877, de jongste 

in 1926, een verschil van bijna vijftig jaar. Dat betekent dat in de jongste verenigingen anders 

werd aangekeken tegen sportende vrouwen dan bij de oudste verenigingen. Dat is niet zo 

verwonderlijk als we kijken naar de maatschappelijke en politieke context van die periode. Of 

gender ook een rol heeft gespeeld bij de participatie is per groep verenigingen verschillend. Daar 

speelt de aard van de vereniging een rol, en minder de verruiming van mogelijkheden als gevolg 

van de maatschappelijke ontwikkelingen.  

In de periode waarin de tien sportverenigingen werden opgericht gebeurde er veel op 

sportgebied. De oprichtingsdata van de verenigingen vallen in het niet op de lange lijst van alle 

verenigingen, sportbonden en sportorganisaties die in die vijftig jaar werden opgericht. Het 

waren niet alleen verenigingen en organisaties voor mannen, maar ook voor vrouwen. Een paar 

voorbeelden: in 1877 werden vrouwen toegelaten tot de Amsterdamse Zwemclub, in 1888 werd 

vrouwenroeivereniging Thetis opgericht in Amsterdam, in 1893 de wielerclub voor vrouwen in 

Den Haag, in 1898 speelde het vrouwenelftal van Sparta tegen Engeland, in 1900 waren er twee 

sporten op de Olympische Spelen waar vrouwen aan deelnamen (golf en tennis), in 1913 sloten 

een aantal zelfstandige vrouwengymnastiekverenigingen zich aan bij het Nederlandse 

Gymnastiek Verbond. In Bijlage II op pagina 117 is een (niet volledige) chronologische lijst 

opgenomen met daarin verwerkt de oprichtingsdata van de onderzochte verenigingen. 
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De toename van het aandeel van vrouwen in de sport in het algemeen, maar zeker ook in 

de sportverenigingen in Deventer, Zwolle en de dorpen in de Achterhoek is goed te verklaren 

als we kijken naar de maatschappelijke en politieke context waarin zich dit voordeed. Ook hier 

weer een paar data: ca. 1850-1920 de eerste feministische golf, 1894-1920 de Vereeniging voor 

Vrouwenkiesrecht, 1910 viering Vrouwenkiesrechtdag, 1913 Tentoonstelling ‘De Vrouw 1813-

1913’ met demonstraties vrouwengymnastiek, stijlroeien en zwemmen, 1918 verkiezing van 

Suze Groeneweg in de Tweede Kamer, 1919 wijziging van de Kieswet waardoor vrouwen actief 

kiesrecht kregen, 1922 eerste keer dat vrouwen landelijk mogen kiezen. In de hierboven 

genoemde Bijlage II zijn ook de politieke gebeurtenissen verwerkt om een beter beeld te krijgen 

onder welke omstandigheden de onderzochte verenigingen hun activiteiten begonnen en 

vrouwelijke leden invulling konden geven aan hun lidmaatschap. 

In de zeven gymnastiekverenigingen, in de indeling van Snyder en Spritzer behorend tot 

de eerste groep van ‘algemeen acceptabele sporten’, is de parallel met de maatschappelijke 

ontwikkelingen duidelijk aanwijsbaar, vooral wat betreft het stemrecht voor vrouwen. Er zijn in 

dit opzicht geen verschillen tussen de verenigingen uit de stad en die op het platteland, die later 

zijn opgericht.  

Zoals gezegd was de participatie van vrouwelijke leden in de verenigingen niet bij alle 

verenigingen vanzelfsprekend op het moment dat ze lid werden. De twee oudste verenigingen, 

ZGV en Olympia, hadden voor de vrouwenafdeling een apart vrouwenbestuur, en er werd 

duidelijk onderscheid gemaakt tussen deze onderafdeling voor vrouwen en de hoofdafdeling 

van de mannen. Het effect van gender liet zich in dit opzicht duidelijk voelen. Het stemrecht van 

vrouwen moest worden bevochten en de discussie hierover werd regelmatig gevoerd in de 

algemene ledenvergaderingen. Met name het bestuur van de ZGV hield lange tijd vast aan de 

bestaande situatie. Het kiesrecht voor vrouwen was in 1919 in de Kieswet vastgelegd, maar de 

vrouwelijke leden van de ZGV kregen pas stemrecht in 1939. Bij Olympia had de discussie over 

het al dan niet toelaten van vrouwen tot het bestuur een iets ander karakter: de vrouwen zelf 

hielden lange tijd vol dat ze als afgevaardigden van hun afdeling in het bestuur zaten en niet als 

volwaardige bestuursleden van de vereniging. In 1918 besliste het bestuur dat ze wel als 

volwaardige leden van het bestuur werden beschouwd. Dit laatste laat een andere kant van de 

participatie zien, namelijk het feit dat de vrouwen zelf niet altijd direct animo hadden om 

verantwoordelijke taken op zich te nemen en als bestuurslid mee te beslissen over zaken die de 

hele vereniging aangingen. Dit kan zeker te maken hebben met de leeftijden van de vrouwen op 

het moment dat ze lid werden, meisjes nog van zestien of zeventien jaar. Het kan ook komen 

door de maatschappelijke situatie van vrouwen in die periode: als getrouwde vrouwen al lid 
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bleven van een vereniging was het niet vanzelfsprekend dat ze tijd staken in de organisatie. Het 

bestuur deed wel pogingen om de vrouwelijke leden bij de organisatie van de vereniging te 

betrekken, maar was daar niet altijd succesvol in. Bij de overige gymnastiekverenigingen is 

stemrecht voor vrouwen veel minder of geen punt van discussie geweest.  

De roeivereniging, in de driedeling van Snyder en Spritzer behorend tot de tweede groep 

van ‘algemeen onacceptabele sporten’, neemt als enige roeivereniging in het onderzoek een 

aparte plaats in. Er kan geen vergelijking worden gemaakt met andere roeiverenigingen. Het is 

niet duidelijk vanaf wanneer vrouwen lid konden worden, maar in de officiële stukken wordt 

geen onderscheid gemaakt tussen mannelijke en vrouwelijke leden. De aard van de sport is 

impliciet aanwezig in de verhoudingen binnen de vereniging: roeien is een elitesport, beoefend 

door leden uit de gegoede klasse. Deelname van vrouwen werd toegestaan, maar met 

beperkingen: stijlroeien was de enige toelaatbare mogelijkheid om in wedstrijdverband uit te 

komen. Opvallend is dat ondanks dat de vereniging al in 1884 was opgericht, het stemrecht voor 

vrouwen nooit ter sprake is gesteld. De vrouwen konden en mochten participeren in de 

vereniging direct op het moment van toetreding. Toch is de algemene indruk dat de man-vrouw 

verhoudingen behoudend waren. Op geen enkel moment is sprake geweest van discussies over 

de plaats van de vrouwen in de vereniging, ook niet vanuit de vrouwen. Tegelijkertijd zien we 

dat ze in het bestuur geen andere functie hebben bekleed dan secretaris of een enkele keer als 

commissaris, functies die het meest met vrouwen worden geassocieerd. Bestaande 

genderverhoudingen zijn niet gewijzigd in die zin dat vrouwen geen andere rol ambieerden 

binnen de vereniging. 

De laatste verenigingen, behorend tot de derde groep van ‘categorisch onacceptabele 

sporten’, betreft de atletiek/voetbalverenigingen. In deze groep zien we dat gender een grote 

rol heeft gespeeld in het toelatingsbeleid van vrouwen en de mate waarin zij actief konden 

deelnemen op organisatorisch gebied. In tegenstelling tot de atletiek bij de 

gymnastiekverenigingen nam de atletiek in de context van de voetbalvereniging een andere 

plaats in en dat had gevolgen voor de toelating van vrouwelijke leden. De functie van de atletiek 

was in beide gevallen ondersteunend en dienstbaar aan de andere sport. Maar terwijl in de 

gymnastiekverenigingen de atletiek een belangrijke pijler vormde en soms bijna tot gevolg had 

dat de vereniging meer naar deze sport neigde dan de gymnastiek, was en bleef de atletiek bij 

de twee atletiek/voetbalverenigingen ondergeschikt aan het voetbal. Het lidmaatschap van 

vrouwen van de atletiekafdeling liet daarom lang op zich wachten en was een moeizaam proces. 

Bij de AV Daventria duurde het negentwintig jaar vanaf oprichting voordat vrouwen als lid 

werden toegelaten. Bovendien zien we hier de beperkingen van een vereniging waar de 
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voetbalafdeling de belangrijkste plaats inneemt. De vrouwen kregen geen stemrecht en 

mochten niet aanwezig zijn op ledenvergaderingen. Participatie in het bestuur van de vereniging 

was al helemaal niet mogelijk, op deelname aan de atletiekcommissie na. Het bestuur van beide 

verenigingen beriep zich voortdurend op de reglementen van de voetbalbond, die geen 

vrouwelijke leden erkende. De stellingname van de besturen van de twee 

atletiek/voetbalverenigingen vormt het andere uiterste van het spectrum: in de hele 

onderzochte periode verkregen de vrouwen geen stemrecht. Voetbal en de mannelijke 

dominantie van deze sport is hier dus de doorslaggevende factor geweest bij het lidmaatschap 

en participatie van vrouwen. 

Concluderend kan worden vastgesteld dat gender zeker een rol heeft gespeeld bij het 

vrouwelijk lidmaatschap van en participatie in de gymnastiekverenigingen, maar dat deze rol 

minder gewicht had naarmate de verenigingen jonger waren. Voor de twee oudste 

gymnastiekvereniging geldt, dat de vrouwen een lange weg hebben moeten gaan en dat het 

veel discussie heeft gekost, voordat ze als volwaardige leden van de verenging werden 

geaccepteerd. Wat betreft de andere vijf gymnastiekverenigingen kan worden vastgesteld dat 

de algehele acceptatie van vrouwen in het verenigingsleven op het moment van lid worden 

groot was en dat ze diverse bestuursfuncties hebben bekleed die van oudsher misschien 

beschouwd werden als niet-vrouwelijk (penningmeester, vicevoorzitter, voorzitter). Voor de 

roeivereniging geldt dat de bestaande genderrelaties niet in twijfel werden getrokken en gender 

geen rol heeft gespeeld in lidmaatschap noch participatie. De atletiek/voetbalverenigingen laten 

zien dat gender in dit opzicht allesbepalend is geweest: de mannelijke dominantie van de 

voetbalafdeling heeft de overhand gehad in dit proces. 

Vooral wat betreft ledenaantallen van de verenigingen is de Tweede Wereldoorlog een 

breekpunt geweest. In aanloop naar de oorlog daalde vooral het aantal mannelijke leden door 

de mobilisatie. In de oorlog nam het aantal leden over de hele linie af en werden activiteiten 

voor een deel stilgelegd. Soms waren trainingsfaciliteiten niet meer toegankelijk omdat deze 

geconfisqueerd waren door de Duitsers. Na de oorlog nam bij alle verenigingen het aantal leden 

toe (van de ZGV, Olympia en VZOD zijn van deze periode geen of geen volledige gegevens). 

Vrouwen hadden bij de gymnastiekverenigingen een belangrijk aandeel in het totaal aantal 

leden en bij enkele verenigingen vormden ze vooral na de oorlog zelfs de meerderheid. Slechts 

sporadisch wordt hiervoor in de stukken een verklaring gegeven, maar de oprichting van 

handbal- en/of volleybalafdelingen zal hier zeker toe hebben bijgedragen. Aannemelijk is dat de 

populariteit van het voetbal debet is aan het afnemen van het aantal mannelijke leden van 

gymnastiekverenigingen na de oorlog. 
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Ook op sportief gebied is de parallel met maatschappelijke ontwikkelingen te trekken. In 

de naoorlogse jaren kwamen er meer mogelijkheden voor vrouwen op het gebied van werk, 

vrijetijdsbesteding, participatie in de maatschappij en in de politiek. In sportverenigingen en in 

bonden kregen vrouwen een rol in het bestuur of bij de technische begeleiding: een plaats in de 

Technische Commissie bij gymnastiekverenigingen of als coach bij een roeivereniging. Ook 

internationaal nam hun aandeel toe in die zin dat ze gekozen werden voor het nationale team 

voor deelname aan internationale wedstrijden. Wat betreft de participatie van vrouwen in de 

besturen van de onderzochte gymnastiekverenigingen in de naoorlogse periode is van een 

aantal niet duidelijk welke functies zij hebben vervuld. Van een enkele is dit wel bekend: 

vrouwen vervulden verschillende functies, ook van vicevoorzitter en voorzitter. Slechts een paar 

keer wordt gemeld (bij de verenigingen op het platteland, D.O.K.- Juliana en Ruurlo) dat 

vrouwen functies opgaven vanwege hun huwelijk. 

Sport kan niet los worden gezien van de maatschappij waarin zij is ingebed. De 

veranderingen in de sociale, culturele en politieke verhoudingen in de maatschappij zoals die 

zich hebben voorgedaan in de onderzoeksperiode 1900-1965 hebben een rol gespeeld in de 

ontwikkeling van de sportverenigingen in die periode. Sport is daarnaast een sociaal 

verschijnsel, ingebed in de sociale context van een sportvereniging waarin sprake is van 

specifieke genderrelaties. De sociaal-relationele benadering van Annelies Knoppers is daarom 

zeer bruikbaar gebleken voor dit onderzoek. Bestaande genderrelaties kwamen onder druk te 

staan en vrouwelijke leden gingen hun positie bevechten. Dat dit niet altijd met evenveel succes 

gepaard ging zal duidelijk zijn. Op dit punt is het van belang in welke context het gevecht gevoerd 

werd: een gymnastiekvereniging was voor dit doel een gunstiger uitgangspunt dan een 

atletiek/voetbalvereniging. De conclusie is dan dat gender wel degelijk een rol heeft gespeeld 

bij het lidmaatschap en participatie van vrouwen, maar dat deze rol anders was afhankelijk van 

het type vereniging, ongeacht of het een vereniging in Zwolle, Deventer of in de Achterhoek 

betrof. Wat het onderscheid stad-platteland betreft zijn op dit punt geen onderscheidende 

conclusies te trekken uit het onderzoek, behalve dat ze later zijn ontstaan. 

De driedeling van Snyder en Spritzer als uitgangspunt voor sporthistorisch onderzoek naar 

verschillen tussen takken van sport is voor de keuze van sportverenigingen in dit onderzoek 

bruikbaar gebleken. Toch moet hierbij een kanttekening worden gemaakt. Een indeling in 

sporten afzonderlijk is, zeker in de beginperiode van sportverenigingen, niet mogelijk door de 

aard van de verenigingen. Zeker bij de gymnastiekverenigingen was sprake van 

(seizoensgebonden) beoefening van sporten uit twee van de drie groepen: algemeen 

acceptabele en categorisch onacceptabele sporten. Een vergelijking tussen afzonderlijke takken 
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van sport op het gebied van genderrelaties is daarom ook moeilijk te realiseren. Als uitgangspunt 

voor een dergelijk vergelijkend onderzoek zou een onderscheid in typen verenigingen 

bruikbaarder zijn, waarbij zeker moet worden gekeken naar het moment waarop de nu 

bestaande specialisaties zijn ontstaan. 

De focus op genderrelaties in de maatschappij is ook in de sport een terugkerend 

verschijnsel. Op het moment van schrijven zijn de Olympische Spelen van Tokio 2020 net 

afgelopen. Wat de Nederlandse deelnemers betreft waren de vrouwen in de meerderheid ten 

opzichte van de mannen: 169 tegen 123. Van alle deelnemende landen was het aandeel 

vrouwelijke sporters net iets minder dan hun mannelijke collega’s: 48,8% vrouwen tegen 51,2 

mannen.240 Het streven van het IOC is gendergelijkheid op de Spelen in 2024 in Parijs. Het blijft 

een proces van kleine stappen. 

  

                                                           
240 https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/08/de-lange-weg-naar-gendergelijkheid-op-de-olympische-
spelen-a4054117. 
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BIJLAGE I  Het geraadpleegde archiefmateriaal per sportvereniging 

 

De Zwolse Gymnastiek Vereniging (ZGV)(Zwolle) 

Van een groot deel van de onderzoeksperiode zijn de stukken van de ZGV bewaard gebleven, al 

is er een hiaat van zestien jaar, van 1936-1952. Notulen van bestuursvergaderingen, 

ledenvergaderingen en jaarvergaderingen beslaan de jaren 1900-1935 en 1953-1965. Veel 

informatie over aantallen leden is afkomstig uit de jaarverslagen, met een hiaat van tien jaar: 

1941-1951. Er zijn verschillende versies van de Statuten en het Reglement van de verenging 

voorhanden: behalve van het jaar van oprichting (1877) ook de versies van 1907, 1908 en 1937. 

Deze laatste versie is getiteld Huishoudelijk Reglement. Bovendien is er een apart 

handgeschreven Reglement voor de afdeling voor vrouwen gearchiveerd, zonder datering. Het 

gaat hier waarschijnlijk om het document opgesteld bij oprichting van de afdeling voor vrouwen 

in 1901. 

 

Gymnastiekvereniging Olympia (Deventer) 

De eerste notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen en jaarverslagen van Olympia uit de 

onderzochte periode dateren van 1913. Er is geen materiaal aanwezig voor de periode 

september 1942 tot mei 1945. Van de Statuten en het Reglement zijn twee versies gearchiveerd, 

van 1911 en 1926. De ledenaantallen zijn opgenomen in de jaarverslagen van 1912 tot en met 

1962, met uitzondering van de jaren 1942, 1943, 1944 en 1946. In het archief bevinden zich ook 

diverse programma’s van gehouden uitvoeringen in de jaren 1900-1912, met daarbij gevoegd 

de recensies in de kranten. 

 

Roei- en Zeilvereniging Daventria (RZ Daventria)(Deventer) 

De archieven van de RZ Daventria bevatten redelijk veel informatie over de onderzoeksperiode. 

De notulen van de Algemene Vergaderingen en de Jaarverslagen zijn op drie jaar na (1914/15, 

1916/17 en 1917/18) voor alle jaren bewaard gebleven. De notulen van de 

Bestuursvergaderingen omvatten de jaren 1901, 1932-1940 en 1950-1965. Van de Statuten is 

alleen de versie van 1942 gearchiveerd, van het Huishoudelijk Reglement diverse versies: van 

1919, 1931, 1934, 1942 en 1960. Gegevens van ledenaantallen zijn opgenomen in de 

Jaarverslagen.  
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Deventer Gymnastiekvereniging Voorwaarts (Voorwaarts)(Deventer) 

Het archief van Voorwaarts bevat slechts één versie van het Reglement, uit 1932. De Notulen 

van Bestuursvergaderingen, (Jaarlijkse en Bijzondere) Algemene Jaarvergaderingen en 

gecombineerde vergaderingen beslaan de hele onderzoeksperiode, 1900-1965. Van de 

Jaarverslagen ontbreken de laatste twaalf jaar, het laatste Jaarverslag is van 1953. Dat heeft 

gevolgen voor de informatie over het aantal leden per jaar: in de periode 1954 tot en met 1965 

worden alleen de totalen (op één jaar na, 1959) of in zijn geheel geen aantallen vermeld. 

 

Gymnastiekvereniging Vooruitgang Zij Ons Doel (V.Z.O.D)(Deventer) 

Op enkele hiaten na (de oorlogsjaren 1940 en 1944) zijn de notulen van de leden- en 

jaarvergaderingen van V.Z.O.D. vanaf 1905 bewaard gebleven. Vanaf 1922 zijn ook de 

bestuursvergaderingen gearchiveerd, maar we zien de regelmaat van het vergaderen wel 

afnemen gedurende de Tweede Wereldoorlog: in de eerste twee oorlogsjaren is er niet 

vergaderd, daarna zijn er soms grote tussenpozen tussen de vergaderingen. De Jaarverslagen 

geven inzicht in het aantal leden per jaar en zijn nagenoeg compleet, hoewel voor de jaren 

1939/1941 respectievelijk 1943/1946 één verslag is gemaakt. Van de Statuten en het 

Huishoudelijk Reglement zijn drie versies opgenomen: van 1913, 1923 en 1951.  

 

Atletiek- en voetbalvereniging Daventria (AV Daventria) (Deventer) 

In het archief van de AV Daventria zijn vier versies van de Statuten en het Huishoudelijk 

reglement opgenomen: uit 1909, 1913, 1933 en 1951. De notulen van Bestuursvergaderingen 

en Algemene Vergaderingen die bewaard zijn gebleven, beslaan de periode tussen 1909 en 1965 

en zijn dus op de drie eerste jaren van het bestaan van de vereniging na, compleet. Van een 

aantal jaren ontbreken de Jaarverslagen waardoor een onvolledig beeld ontstaat over de 

aantallen leden per jaar. Al vrij snel na oprichting in 1906 is een aparte Commissie Atletiek in het 

leven geroepen. De jaarverslagen van die commissie beslaan de jaren 1911-1949. Bovendien zijn 

de notulen van de vergaderingen van deze commissie in het archief aanwezig voor de jaren 

1955-1960.  

 

Gymnastiekvereniging Wilhelmina (Deventer) 

Gymnastiekvereniging Wilhelmina werd opgericht in 1908. Van de periode vanaf de oprichting 

tot de Tweede Wereldoorlog is geen materiaal aanwezig in het archief. De vroegste stukken, de 

Statuten en het Huishoudelijk Reglement, dateren van 1945, tevens de enige versie. Daarnaast 

zijn notulen aanwezig van Bestuursvergaderingen en Algemene Vergaderingen van 1946 - 1950. 
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Slechts drie jaarverslagen zijn bewaard gebleven, van de jaren 1962-1965. Voor informatie over 

de geschiedenis van de vereniging heb ik kunnen putten uit twee Jubileumboekjes naar 

aanleiding van respectievelijk het 25-jarig en het 40-jarig bestaan. 

 

Atletiek- en Voetbalvereniging PEC Zwolle (Zwolle) 

AV PEC Zwolle werd in 1910 opgericht. Het archiefmateriaal bevat vijf versies van de Statuten 

en het Huishoudelijk Reglement: Reglement van 1910 en 1922, Statuten en Huishoudelijk 

Reglement van 1926, 1937 en 1948. Voor het onderzoek is verder gebruik gemaakt van de 

notulen van Bestuursvergaderingen van 1937-1965 en van de Jaarvergaderingen van 1944-1957. 

Er zijn geen jaarverslagen aanwezig. Van een aantal jaren is een ledenadministratie, maar het 

vermoeden bestaat dat hier alleen de voetballers van de vereniging in staan. Er ontbreekt dus 

nogal wat informatie, niet alleen over de eerste decennia van de vereniging, maar ook over het 

aantal leden en dan met name over de atletiekafdeling, waarvan geen aparte notulen in het 

archief aanwezig zijn. 

 

Christelijke Gymnastiek- en Turnvereniging Door Oefening Kracht-Juliana (D.O.K.-Juliana) 

(Aalten) 

Behalve de Statuten van 1919, jaar van oprichting van de vereniging, bevatten de archieven geen 

stukken van de eerste tien jaar van haar bestaan. De notulen van bestuursvergaderingen zijn 

bewaard gebleven vanaf 1929 en beslaan de gehele onderzoeksperiode, met uitzondering van 

de jaren 1940-1945. Er zijn notulen van één jaarvergadering, de ledenvergaderingen zijn 

gearchiveerd voor de jaren 1957-1965 (met uitzondering van 1960). Drie versies van de Statuten 

zijn aanwezig: van 1919, 1948 en 1960. De ledenaantallen zijn voor een groot deel van de 

onderzoeksperiode niet te achterhalen. Er is daardoor geen informatie over het aandeel van 

vrouwelijke leden in het ledenbestand van D.O.K. Aalten. 

 

Ruurlose Gymnastiekvereniging (RGV)(Ruurlo) 

Van de RGV zijn twee versies van het Reglement bewaard gebleven. De eerste versie (tevens het 

oudste stuk in de archieven) dateert uit 1928, de tweede uit 1936. Uit de periode voor de 

Tweede Wereldoorlog is een met de hand geschreven ledenadministratie van de jaren 1928-

1941 bewaard gebleven, maar er is geen verslaglegging van vergaderingen, noch jaarverslagen. 

De eerste notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen en jaarverslagen dateren uit 1947 en 

lopen tot en met het eind van de onderzoeksperiode. Informatie over ledentallen van na de 
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oorlog zijn voor een deel uit Jaarverslagen gehaald. Voor de jaren 1949 tot en met 1951 zijn de 

cijfers over ledentallen uitgesplitst 
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BIJLAGE II  CHRONOLOGIE, vetgedrukt de belangrijkste jaartallen van de tien onderzochte verenigingen 
 
1850  Begin eerste feministische golf 
1856 Oprichting Nuts-gymnastiekscholen 
1877 Oprichting ZGV Zwolle 
1882 Oprichting Olympia Deventer 
1884 Oprichting RZ Daventria Deventer, vrouwen direct lid 
1886 Oprichting Hollandse Dames Zwemclub Amsterdam 
1888 Oprichting vrouwenroeivereniging Thetis Amsterdam 
 Begin actief wervingsbeleid voor vrouwelijke leden door ANWB 
1889 Begin Vrije Vrouwen Vereeniging voor vrouwenkiesrecht 
1890 Oprichting Voorwaarts Deventer 
1893 Oprichting Vrouwenwielerclub Den Haag 
1894  Begin Vereeniging Vrouwenkiesrecht 
 Oprichting VZOD Deventer 
1898 Nationale Tentoonstelling Vrouwenarbeid met demonstratie zaalrijden voor vrouwen 
 Lidmaatschap open voor vrouwen open bij Olympia Deventer 
1900 Vrouwen op Olympische Spelen: golf, tennis 
 Lidmaatschap voor vrouwen open bij ZGV Zwolle 
1902 Eerste korfbalwedstrijd in Amsterdam 
1903 Einde Vrije Vrouwen Vereeniging voor vrouwenkiesrecht 
1904 Vrouwen op Olympische Spelen: golf, tennis, schoonspringen, kunstrijden schaats en boogschieten 
1906 Oprichting AV Daventria Deventer 
1907 Start Nederlandse Bond voor Vrouwenkiesrecht 
1908 Congres Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht in Amsterdam 
 Lidmaatschap voor vrouwen open bij Voorwaarts en VZOD (beide Deventer) 
 Oprichting Wilhelmina Deventer, vrouwen direct lid 
1910 Viering Vrouwenkiesrechtdag 
 Oprichting Ned. Christelijk Gymnastiek Verbond 
 Oprichting AV PEC Zwolle 
1912 Vrouwen op Olympische Spelen: doorbraak met zwemwedstrijden 
1913 Tentoonstelling De Vrouw 1813-1913 
 33 Zelfstandige vrouwengymnastiekverenigingen aangesloten bij NGV 
1914 Begin Eerste Wereldoorlog 
 Eerste officiële vrouwenroeiwedstrijd stijlroeien in Alphen 
1916 Wetsvoorstel algemeen mannenkiesrecht en passief vrouwenkiesrecht aangenomen 
1918 Einde eerste Wereldoorlog 
 Verkiezing Suze Groeneweg in Tweede Kamer 
 Eerste demonstratie christelijke vrouwengymnastiek in het openbaar 
1919 Wijziging Kieswet voor actief vrouwenkiesrecht aangenomen 
 Oprichting D.O.K.-Juliana (Aalten Achterhoek) 
1920  Einde eerste feministische golf 
 Opheffing Vereeniging Vrouwenkiesrecht 
 Opheffing Nederlandse Bond voor Vrouwenkiesrecht 
1921 Oprichting Fédération sportive féminine internationale in Frankrijk 
1922 Vrouwen mogen voor het eerst landelijk kiezen 
 Eerste Wereldspelen voor Vrouwen in Parijs 
 Lidmaatschap voor vrouwen open bij DOK-Juliana (Aalten Achterhoek) 
1924 Openbare demonstratie vrouwenturnen 
1926 Oprichting RGV (Ruurlo Achterhoek), vrouwen direct lid 
1928 Vrouwen op Olympische Spelen Amsterdam: atletiek en turnen 
1929 Internationale atletiekwedstrijden voor vrouwen Utrecht 
1936 Olympische Spelen Berlijn met Fanny Blankers-Koen 
1939 Lidmaatschap voor vrouwen open bij AV Daventria 
1940 Begin Tweede Wereldoorlog 
 Vrouwencommissie ingesteld bij Nederlandse Roeibond 
 Lidmaatschap voor vrouwen open bij PEC Zwolle 
1941  Proef snelstijlroeien vrouwen 
1945 Einde Tweede Wereldoorlog 
1954 Eerste EK roeien voor vrouwen Amsterdam 
1959 Oprichting Nederlandse Sportfederatie 
1965 Begin tweede feministische golf 
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