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Wat ging er vooraf? 
 
 
De eerste feministische golf in Nederland 
 
+ 1870-1920 Eerste feministische golf, hoofdzakelijk gericht op het verwerven van 

vrouwenkiesrecht, het verkrijgen van toegang tot (universitair) onderwijs en 
betaald werk 

1889  Oprichting Vrije Vrouwen Vereeniging (VVV), de eerste Nederlandse 
vrouwenorganisatie, o.a. door Wilhelmina Drucker, met als doel ‘het 
bevorderen van het maatschappelijk belang der vrouw en hare geestelijke en 
staatkundige ontwikkeling’ 

1893  Vanuit socialistische kring wordt steun gezocht bij de feministen voor een 
grondwetswijziging om het algemeen mannenkiesrecht vast te leggen; de VVE 
eist dan ook kiesrecht voor vrouwen, maar dat gaat socialisten zoals Henri 
Polak en Frank van der Goes veel te ver 

1894  Oprichting Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (met Aletta Jacobs als 
presidente van 1903 tot 1919) 

1898  Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid (90.000 bezoekers) 
15-06-1908 Congres van de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht in Amsterdam 
18-06-1916 Grote demonstratie georganiseerd door de Vereeniging voor 

Vrouwenkiesrecht in Amsterdam, met als leus ‘Geen grondwetswijziging 
zonder vrouwenkiesrecht’ (18.000 betogers) 

16-11-1916 Wetsvoorstel voor algemeen mannenkiesrecht en passief vrouwenkiesrecht 
aangenomen in de Tweede Kamer 

12-12-1917 De nieuwe grondwet wordt afgekondigd: passief kiesrecht voor vrouwen is 
dan een feit 

1919  Wetsvoorstel tot wijziging van de Kieswet voor actief kiesrecht voor vrouwen 
aangenomen in de Tweede (9 mei) en Eerste Kamer (10 juli) 

1922  Vrouwen mogen voor het eerst landelijk stemmen 
 

  
www.atria.nl 

 



3 
 

De tweede feministische golf in Nederland 
 
1967  Joke Smit baart opzien met haar artikel ‘Het onbehagen bij de vrouw’ in het 

literaire tijdschrift De Gids waarin zij o.a. pleit voor een 30-urige werkweek 
voor mannen én vrouwen; door velen gezien als de start van de tweede 
feministische golf, met als leus ‘Het persoonlijke is politiek’ 

1968  Oprichting Man-Vrouw-Maatschappij (MVM) voor o.a. afschaffing van de 
wettelijke discriminatie van vrouwen, legale abortus, kinderopvang en 
vrouwenarbeid 

1969  Oprichting actiegroep Dolle Mina, die MVM niet radicaal genoeg vond 
rond 1970 Ontstaan van een aparte vrouwenbeweging, gericht op vrouwensolidariteit, 

vrouwencultuur en het creëren van eigen ruimtes waar mannen niet werden 
toegelaten, zoals vrouwenpraatgroepen, vrouwenhuizen, vrouwencafés, 
vrouwenboekhandels, vrouwenuitgeverijen en opvanghuizen 

01-06-1973 Kraak Vrouwenhuis Amsterdam, Herengracht 95 
1974  Oprichting eerste Blijf-van-mijn-Lijf-huizen 
1974  De regering stelt een tijdelijke Nationale Adviescommissie Emancipatie in, met 

als doelstelling ‘bestaande belemmeringen en achterstanden in de deelname 
van vrouwen aan allerlei maatschappelijke activiteiten weg te nemen’, in 1981 
omgevormd tot de Emancipatieraad (opgeheven in 1997) 

11-09-1976 Eerste Nationaal Festival voor Vrouwen in het Vondelpark in Amsterdam 
1977  Benoeming Jeltien Kraaijeveld-Wouters (ARP) tot Staatssecretaris van Cultuur, 

Recreatie en Maatschappelijk Werk ook belast de coördinatie van het 
Emancipatiebeleid, in 1981 opgevolgd door Hedy d’Ancona als eerste aparte 
Staatssecretaris voor Emancipatiezaken, vanaf dan ondergebracht bij het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

jaren 70 Ontstaan van radio- en tv-programma’s (o.a. Hoor Haar onder eindredactie 
van Hanneke Groenteman, VARA 1975-1983), een lesbische beweging (o.a. 
Paarse September vanaf 1972), VOS-cursussen (Vrouwen Oriënteren zich op 
de Samenleving vanaf 1972 tot begin jaren 90, voor vrouwen met niet meer 
dan twee jaar opleiding na de lagere school), Vrouwenscholen, De Moeder-
mavo (vanaf 1975, gestart in Middenmeer) en de roep om Vrouwenstudies in 
het programma van Universiteiten en Hogescholen (vanaf 1974) 

12-02-1980 Demonstratie in Den Haag tegen het plan van de regering (Ministerie voor 
CRM) om Emancipatiebureaus op te richten met betaalde 
emancipatiewerksters 

30-03-1981 Landelijke Vrouwenstaking, vooral gericht op de legalisering van abortus (naar 
schatting 300.000 tot 500.000 deelneemsters, van wie circa 100.000 in 
Amsterdam) 

jaren 80 Meer bewustzijn van en discussie over verschillen tussen vrouwen, vooral 
rond etniciteit en cultuur; daardoor ontstaan van verschillende organisaties 
en groepen 
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En wat gebeurde er in Hoorn? 
 
 

VOS-cursussen, Vrouwenschool 
 
1973-1974 De eerste VOS-cursussen (Vrouwen Oriënteren zich op de Samenleving), eerst 

informeel, vermoedelijk door vrouwen die het verschijnsel kenden vanuit 
Amsterdam; op 18 november 1977 organiseert de Stichting Culturele Raad 
Noord-Holland een ‘VOS-in’, een informatiedag over VOS-cursussen en in 
1978 wordt ook welzijnsinstellingen in Hoorn gevraagd een VOS-cursus in hun 
programma op te nemen (drie blokken van vier avonden, over drie thema’s: 
Vrouw en haar relaties, Vrouw en de maatschappij, Vrouw en politiek)  

1975  Start door Gerda Prins van het Trefpunt in de Grote Waal als eerste 
onderkomen in Hoorn voor vrouwen die willen strijden voor gelijke rechten 

begin 1976 Streekcentrum Binnenwijzend (Westwoud, Bovenkarspel en Hoorn) brengt 
een werkgroep bijeen van oud-VOS-cursisten, VOS-begeleidsters onder wie 
Nonnie ter Hark als enige betaalde kracht en vertegenwoordigsters van 
belangstellende vrouwengroeperingen (NVSH, COC en Rooie Vrouwen) met 
als doel een permanente vrouwencursus op te zetten 

09-1976 De Vrouwenschool start met zestig vrouwen in drie groepen in het 
Vormingscentrum Noord-Holland-Noord aan de Draafsingel 37 in Hoorn 
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Feestelijke opening Vrouwenhuis. Uit: Collectie Ria van der Oord 

   

Opening Vrouwenhuis aan de Van Dedemstraat en de brand 
  
11-1976 Besluit tot oprichting van de Stichting Vrouwenhuis Hoorn, voortkomend uit 

de wens van enkele bij de voorbereidingen voor de Vrouwenschool betrokken 
vrouwen die hiervoor meer vrouwen hebben benaderd, om een eigen ruimte 
te hebben voor vrouwenactiviteiten 

01-1977 Na contacten met de gemeente Hoorn komt er een aanbod van een ruimte 
aan de Van Dedemstraat, voor een jaar; het gaat om een houten 
schoolgebouw met drie lokalen: één wordt ingericht als speelruimte voor 
kinderen, één als horecaruimte en één voor activiteiten 

03-1977 De Federatieve Vrouwenraad Hoorn organiseert de eerste keer een 
vrouwencursus ‘Samen denken, samen praten’ in Vormingscentrum Dijk en 
Duin met als doel ‘kadervorming’ 

23-03-1977 Statuten opgesteld en later ook een Huishoudelijk Reglement (4 januari 1978 
vastgesteld in de Algemene Vergadering van het Vrouwenhuis) voor de 
Stichting Vrouwenhuis; het Vrouwenhuis krijgt een open organisatiestructuur, 
met werkgroepen (zoals financiën, gastvrouwen, inhoudelijk, boekwinkel,  
publiciteit, verzendgroep, huisbeheer en na de brand ook een 
gebouwencommissie); afgevaardigden van de werkgroepen vormen het 
bestuur (nodig voor de Stichting) en eens per maand is er een algemene 
vergadering waar wordt gesproken en besloten over alles wat het 
Vrouwenhuis aan gaat en waar iedere vrouw welkom is en stemrecht heeft 

04-1977 Scherpe tegenstelling tussen de afdeling Onderwijs en Welzijnszaken en de 
afdeling Financiën van de gemeente Hoorn over subsidie voor het 
Vrouwenhuis  

05-1977 Stichtingsakte Stichting Vrouwenhuis passeert bij notaris Schreurs, met An 
Kalf en Reiny Vonk als vertegenwoordigsters 
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07-05-1977 Feestelijke opening van het Vrouwenhuis, uitgave van een zelfgemaakt 

Vrouwenkwartet à f 6,50 als bijdrage aan de financiering; tal van activiteiten 
gaan van start of worden voorbereid voor een start na de zomer zoals 
wekelijkse thema-avonden, open huis (op vrijdagavond met optredens, o.a. 
Rosa King, Mathilde Santing en Frederique Spigt), thematische 
vrouwenschoolgroepen, boekwinkel, timmeren, assertiviteit, zanggroep Het 
Volkoren, toneel, cabaretgroep De Scharrelkippen, een filmgroep, jazzballet, 
praatgroepen, VIDO-groepen (Vrouwen in de Overgang) en Nederlandse les 
aan buitenlandse vrouwen; de thema-avonden worden gemiddeld door zo’n 
45 vrouwen bezocht, grotendeels uit Hoorn maar ook uit de regio 

29-08-1977 Brand in het Vrouwenhuis, naar later blijkt aangestoken 
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Demonstratie voor het stadhuis om een nieuw pand te verkrijgen.         Uit: Hoorn in de XXe eeuw VOH 

   

Zwartboek 
 
31-08-1977 Brief aan het college van B&W van Hoorn met een dringend verzoek om een 

vervangende ruimte na de brand in het Vrouwenhuis aan de Van Dedemstraat 
07-09-1977 Eerste Algemene Vergadering na de brand in buurthuis ’t Hop als tijdelijk 

onderkomen; in enkele lokalen in basisschool de Ichtus kunnen voorlopig de 
thema-avonden worden gehouden 

12-1977  De eerste Hoornse vrouwenkrant verschijnt, vanaf het tweede nummer onder 
de naam Rondje Plus (het eerste nummer van de tweede jaargang verschijnt 
in januari 1979, nog in een oplage van 200 exemplaren, maar wel met een 
dringende oproep tot versterking van de redactie) 

14-02-1978 Een grote groep vrouwen zingt in de gemeenteraadsvergadering een 
protestlied tegen het lange uitblijven van nieuwe huisvesting voor 
Vrouwenhuis en Vrouwenschool 

03-1978 Verschijning van het Zwartboek, Geschiedenis Vrouwenhuis en 
Vrouwenschool voor en na de brand, met daarin o.a. een overzicht van de 
moeizame mondelinge en schriftelijke contacten met de gemeente, o.a. met 
de wethouder van Welzijnszaken, de heer Thom Groothuis 

intussen Vrouwen gaan op eigen initiatief op zoek naar mogelijk geschikte ruimtes 
voorjaar 1978 Start vrouwencafé in Soif in de Kerkstraat in Hoorn, elke dinsdagavond 
01-04-1978 Vrouwencabaret De Scharrelkippen voert op karren op het Grote Noord een 

wagenspel op met als titel Romea en Julia, een eigen variant op het beroemde 
verhaal van Shakespeare over Romeo en Julia 
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                 Uit: Collectie Gerda Prins 

 

De kraak van de schapenstal aan het Keern 
 
05-05-1978 De laatste vergadering met wethouder Groothuis waarin vier panden (Kerk 

Achterstraat, gedeelte zolder Weeshuis, Pastorie Ramen, een woonhuis in de 
binnenstad) onder de loep werden genomen (te duur, te klein, te rumoerig of 
nog bewoond) en hij zich zo op de vlakte houdt over toezeggingen of 
voorstellen die in de gemeenteraad voorliggen dat ’s avonds wordt besloten 
tot kraken over te gaan 

07-05-1978 Zondagmorgen rond 8 uur kraakt een groep van acht vrouwen de voormalige 
schapenstal van de proefboerderij aan het Keern 29; er is een passende 
sleutel gevonden en de vrouwen gaan in kleine groepjes naar binnen; later  
komen er meer vrouwen in wisseldiensten en adhesiebetuigingen uit het hele 
land 

08-05-1978 24 uur na de kraakactie sturen de vrouwen een brief aan B&W, de 
gemeenteraad, politie en pers om de kraak officieel bekend te maken en uit te 
leggen waarom daartoe is overgegaan; veel aandacht in de pers 

11-05-1978 B&W van Hoorn reageren in een brief met de constatering dat de vrouwen 
het pand aan het Keern ‘wederrechtelijk zijn binnengedrongen’ en daarmee 
‘in strijd handelen met artikel 138 van het Wetboek van Strafrecht’ 
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12-05-1978 De vrouwen publiceren een petitie gericht aan het college van B&W en de 
gemeenteraad waarin ze hun afschuw uitspreken over het handelen van B&W 
en gebruik van het pand aan het Keern opeisen 
 

 
        Uit: Collectie Ria van der Oord 
 

19-05-1978 NHD: “Wethouder Th. Groothuis heeft Vrouwenhuis en Vrouwenschool 
gisteren aangeboden om (tijdelijk) twee panden aan het Kleine Oost voor de 
activiteiten beschikbaar te stellen. Het college van burgemeester en 
wethouders heeft dit besluit gisterenmiddag genomen. Vandaag zal Groothuis 
de mogelijkheid met de vrouwen bespreken”; aan deze stap is een motie van 
zijn eigen partij (PvdA) vooraf gegaan waarin hem en collega-wethouder en 
partijgenoot Louwman werd verzocht zich maximaal in te zetten voor het 
realiseren van een nieuwe lokaliteit voor het Vrouwenhuis. 
 
 

 
  Raadsleden bezoeken het gekraakte pand.    Uit: Collectie Ria van der Oord 

 
 



10 
 

 
22-05-1978 Enkele vrouwen bezoeken met een ambtenaar, de heer Bulsing, de panden 

Kleine Oost 22 en 24; er worden tekeningen en kostenramingen gemaakt; 
intussen worden zo veel mogelijk activiteiten hervat in het pand aan het 
Keern; er wordt van alles inhoudelijk voorbereid voor het volgende seizoen 

05-1978 Een groep vrouwen werkt aan een vrouwenfilm met veel informatie over het 
vrouwenhuis en waarom vrouwen naar een vrouwenhuis gaan; het is  
vooralsnog onduidelijk of die film er ooit gekomen is 

11-1978 Verschijning van het Kraakboek Vrouwenhuis Vrouwenschool Hoorn, met als 
doel de geschiedenis vast te leggen maar ook om duidelijk te maken dat er 
vijftien maanden na de brand nog steeds geen erkende ruimte is voor het 
Vrouwenhuis 

08-11-1978 Vanwege de gemeentelijke herindeling vinden (na die van 31 mei 1978) 
opnieuw gemeenteraadsverkiezingen plaats; in de aanloop daar naar toe zijn 
diverse beloftes gedaan voor een nieuw pand, dus…  

21-11-1978 De gemeenteraad besluit definitief het gebouw Kleine Oost 22-24 toe te 
kennen aan de Stichting Vrouwenhuis, inclusief een budget voor verbouwing 
(fl. 152.000,-) 

02-05-1979 De Algemene Vergadering besluit (naar aanleiding van overleg tussen het 
Streekcentrum en het Vrouwenhuis over de Vrouwenschool en een aantal 
interne discussies, o.a. over wel of niet aanvragen van subsidie) dat er in het 
Vrouwenhuis geen vrouwen kunnen werken die voor hun werk een financiële 
beloning krijgen; de vrouwenschool in het Vrouwenhuis blijft vrijwilligerswerk; 
er ontstaat hierdoor een probleem met het Streekcentrum over de naam 
Vrouwenschool en met de gemeente over de financiën (huur van ruimte door 
de Vrouwenschool was ingecalculeerd); de gemeente heeft in april 1979 
aangedrongen op multifunctioneel gebruik van de panden; de ‘vrouwen in 
vergadering bijeen’ dienen hiertegen op 23 april 1980 een bezwaarschrift in 
omdat zij dit in strijd vinden met het raadsbesluit van 21 november 1978; het 
bezwaarschrift wordt in augustus 1980 door B&W niet-ontvankelijk verklaard 

1979  Actie tegen vertoning van de film Pentimento van Frans  Zwartjes in het 
filmhuis in jongerencentrum Troll.  

 
 

De verhuizing naar het Kleine Oost 

 
10-1980 Verhuizing naar het Kleine Oost na een flinke verbouwing aan dat pand  
02-01-1981 Feestelijke opening Vrouwencafé Hoorn op de benedenverdieping van het 

Vrouwenhuis, open ma t/m do 20.30-23.30 uur, vrij 20.30-00.30 uur 
17-01-1981 Officiële opening van het nieuwe Vrouwenhuis aan het Kleine Oost 
30-03-1981 Hoorn sluit zich aan bij de Algemene Vrouwenstaking tegen de abortuswet; 

een week daarvoor hebben West-Friese en dus ook Hoornse vrouwen 
hierover voor de open microfoon hun zegje gedaan in het VARA-programma 
Hoor Haar dat voor de gelegenheid werd uitgezonden vanuit Deus Adjutor in 
Hoorn; op zaterdag 28 maart hebben vrouwen op de Hoornse markt kranten 
en stakingsoproepen uitgedeeld; in de stakingsoproep wordt vrouwen 
gevraagd om 9.00 uur naar het Vrouwenhuis te komen voor een fietstocht 
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door de stad, o.a. langs het station en stadhuis, met de suggestie potten en 
pannen achter de fiets te hangen; ’s middags volgt een rit door de binnenstad 
langs winkels, scholen en bedrijven; voor kinderopvang wordt gezorgd; circa 
200 vrouwen fietsen mee 
 

 
1981 Vrouwen staken tegen abortuswetsontwerp,werkloosheid.                          Foto: Lex Salverda 
 

 
01-1983 Actie op de Nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Hoorn onder het motto 

‘Mag Mies Minima ook meedoen?’; actievoerende vrouwen nemen een glas 
en stoppen hapjes in hun tas 

08-03-1983 Opening Tentoonstelling in het Vrouwenhuis met als motto ‘Tien jaar 
vrouwenstrijd, van VOS-cursus tot Vrouwenschool’ 

31-10-1985 Officiële opening van het vrouwengezondheidscentrum (later Artemis) in het 
Vrouwenhuis, inclusief de vrouwentelefoon; het centrum draait dan al negen 
maanden en kampt met ruimte- en geldgebrek, wil dan eigenlijk al naar een 
ander pand, dichter bij het station vanwege de regionale functie en waar ook 
mannen kunnen worden toegelaten (bijvoorbeeld als partner bij een 
zelfhulpgroep voor postnatale depressies) 

1986  Alle vrouwelijke gemeenteraadsleden van verschillende politieke partijen 
schrijven samen de nota ‘Vrouwen op-positie’ met aanbevelingen voor het 
beleid van de gemeente en voor vrouwenemancipatie in het gemeentelijk 
apparaat; Nelleke Huisman wordt coördinator emancipatiebeleid op het 
gemeentehuis 

02-12-1987 Stichting Vrouwenhuis meldt besluit tot opheffing aan het college van B&W 
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Emancipatiecentrum Salto 

 
03-12-1987 Afdeling Welzijn adviseert omvorming tot Vrouwencentrum, snel gevolgd 

door gesprekken daarover tussen gemeente en vertegenwoordigsters van het 
Vrouwenhuis en van het vormings- en opbouwwerk 

12-1987 Schouwing inventaris Vrouwenhuis en staat van het gebouw; onenigheid met 
vrouwenbibliotheek Rooie Griet over eigendom boeken en documenten 

07-01-1088 Oproep Stuurgroep Emancipatie aan Politiek Vrouwen Overleg Hoorn i.v.m.  
het vinden van kandidaten voor het interim-bestuur Vrouwencentrum 

18-11-1988 De Hoornse wethouder mw. M. Koopman-Goumans heropent het gereor-
ganiseerde vrouwencentrum aan het Kleine Oost 34-36 (voorheen 22-24) 

1990  In het kader van ‘sociale vernieuwing’ wordt vanuit Stichting Netwerk (o.a. 
door Anky Weiland en Saskia Hulsman) bekeken hoe het centrum nieuw leven 
in geblazen kan worden, met een vast bestuur, een vaste groep vrijwilligers, 
meer activiteiten en meer aandacht voor allochtonen en jongeren; er komt 
een plan dat uiteindelijk uitmondt in emancipatiecentrum Salto 

 

  
 
1992 Bij de evaluatie van de nota ‘Vrouwen op-positie’ in de gemeenteraad roept 

Anita Wagemakers “En mannen, jullie blijven zitten”, als raadsleden de zaal 
willen verlaten; bij de evaluatie wordt geconcludeerd dat het heeft ontbroken 
aan concrete doelen en procesbewaking, waardoor er helaas niet zo veel is 
bereikt als de opstellers destijds voor ogen stond; als vervolg hierop worden 
binnen de gemeente speerpunten per sector geformuleerd 
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08-03-1993 Officiële opening van Salto, multicultureel emancipatiecentrum (met steun 
van Stichting Netwerk) in het voormalige Vrouwenhuis; voortaan worden ook 
mannen toegelaten; bij de opening verzorgen twee mannelijke wethouders de 
bediening, met een schort voor  
 

 
 
 
Salto wordt aangemerkt als een stedelijke voorziening met een 
coördinerende, initiërende en voorlichtende rol, Salto “dient in samenwerking 
met alle organisaties werkzaam op het terrein van emancipatie, jaarlijks een 
activiteitenplan te ontwikkelen. Tevens dient het bestuur de doelstelling van 
emancipatiewerk te handhaven en te bewaken.” Stichting Netwerk steunt 
Salto projectmatig (4 uur) en structureel (4 uur) en er komt een betaalde 
beheerder (eerst Ida Sweep, later Riet Stam) 

jaarlijks Bijeenkomsten in verband met de verdeling van de zogenoemde  
‘emancipatiesubsidie’; in de notulen zijn overzichten te vinden van plannen 
van verschillende organisaties; een voorbeeld van de plannen van Salto voor 
1995: voorlichtingsavond migrantenactiviteiten, ontmoetingsbijeenkomsten 
migrantenvrouwen, cursus verstandelijk gehandicapte vrouwen i.s.m. de SPD, 
presentatie onderzoek vrouwennetwerken, projectonderzoek economische 
waarde van zorg, internationale vrouwendag 8 maart, ondersteuning 
initiatiefgroep alleenstaande moeders. Salto was ook de ontmoetingsplaats 
voor groepen, bijvoorbeeld de Lesbische groep en de groep T&T (Travestieten 
en Transseksuelen), en voor exposities met een voorkeursbeleid voor 
vrouwelijke kunstenaars  

jaarlijks Op 8 maart uitreiking Saltospeldje, altijd door de vorige winnaar, in 2003 aan 
Riet Stam, de laatste beheerder van Salto 
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1994  Aankondiging in jaarplan van taakuitbreiding Salto, o.a. het organiseren en 

stimuleren van nieuwe activiteiten voor allochtone vrouwen en voor jongens 
en mannen (“ook noodzakelijk voor emancipatie”) 

1995  De gemeente Hoorn draagt de verdeling van de emancipatiesubsidie over aan 
emancipatiecentrum Salto. “Het bestuur is verantwoordelijk voor het verdelen 
van deze subsidie, het verlenen van facilitaire diensten en het initiëren van 
nieuwe activiteiten op het gebied van emancipatie”, met ondersteuning van 
een professional van Stichting Netwerk, subsidie fl. 19.700 per jaar waarvan fl. 
8.000 voor Salto voor de professionele ondersteuning bij de subsidieverdeling 

1996  Anky Weiland wordt sectorhoofd bij Stichting Netwerk, Marian Vleerlaag 
neemt haar functie als coördinator bij Salto over 

1998 De gemeente Hoorn stelt voor vier jaar een projectmedewerker aan bij 
Stichting Netwerk, voor het nieuwe Emancipatieproject (na opheffing van de 
Emancipatiecommissie), ondersteund door de Adviescommissie Emancipatie 
Hoorn (vertegenwoordigers van burgers), met een subsidie van fl. 45.000 voor 
loon- en organisatiekosten en een activiteitenbudget van fl. 10.000. Doel is 
“om het onderwerp meer aan te laten sluiten bij de maatschappelijke 
ontwikkelingen in de stad en het thema concreter en zichtbaarder te maken” 

2001  Het bestuur van Salto geeft in een ‘veranderingsplan’ aan dat zij “in deze tijd, 
in de huidige opzet en met de huidige middelen” niet meer in staat is om haar 
emancipatorische functie gestalte te geven en adviseert die functie onder te 
brengen bij Stichting Netwerk 
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01-07-2002 Salto gaat definitief dicht (het gebouw is dan al leeg); activiteiten worden 
voortgezet door Stichting Netwerk vanuit de wijkcentra, “omdat we niet meer 
voldoende aansloten op de huidige maatschappij”, aldus bestuurslid M. van 
der Ven 
 
 

 
 
13-07-2002 Terugblik op de geschiedenis van Salto in het Noord-Hollands Dagblad in de 

rubriek ‘West-Friesland te kijk’ (Stad & Streek p.4) onder de kop ‘Roemloos 
eind bolwerk van vrouwenstrijd’ 
 

08-2002 Stichting Netwerk informeert diverse vrouwenorganisaties over overname 
van activiteiten na opheffing Salto en afwikkeling van de subsidie voor 
lopende activiteiten 
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BRONNEN 
 
 

- Digitale archieven van Atria (in 2012 ontstaan uit een fusie van Aletta, voorheen het 
Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging, en E-Quality, kenniscentrum voor 
emancipatie, gezin en diversiteit), kennisinstituut voor emancipatie en 
vrouwengeschiedenis te Amsterdam 

- Hoorns Documentatie Systeem van de Vereniging Oud Hoorn, zie 
www.oudhoorn.nl/hds 

- Archieven van het Dagblad voor Westfriesland (tot 1981) en het Noord-Hollands 
Dagblad, editie West-Friesland (daarna) 

- Documenten opgeslagen in het West-Fries Archief, via de zoektermen ‘stichting 
vrouwenhuis’ en ‘emancipatiecentrum’ gevonden in de archieven ‘Hoorn 
Vrouwenraad 1952-1980’, ‘Nederlands Bond voor Plattelandsvrouwen afd. Blokker 
1958-2002’, ‘Gemeentebestuur Hoorn 1950-1978’, ‘Gemeentebestuur Hoorn 1979-
1991’ en ingezien op 9 november 2021 

- Privéverzamelingen van vrouwen die actief betrokken waren bij het Vrouwenhuis in 
Hoorn in de jaren 70 en 80 

- Hoorn in de twintigste eeuw, Vereniging Oud Hoorn. Publicatiestichting Bas Baltus, 
2017 

- Zwartboek Vrouwenhuis Vrouwenschool. Hoorn, maart 1978 
- Kraakboek Vrouwenhuis Vrouwenschool. Hoorn, november 1978 
- Een zesje, af en toe zes min; twintig jaar emancipatiebeleid in de gemeente Hoorn, 

Stichting Netwerk in opdracht van de gemeente Hoorn, maart 1999; in de bijlage 
zeventien interviews met sleutelfiguren uit die tijd 

- Klaar met emancipatie (toch?). Evaluatie Emancipatieproject Hoorn 1998-2002 
 

http://www.oudhoorn.nl/hds

