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Canrif Gobaith Century of Hope  
 

Pan ysgrifennais f’adroddiad am ein prosiect CTL cyfredol Canrif Gobaith: Dathlu canrif o Dreftadaeth Menywod 
yng Nghymru, ar gyfer cylchlythyr Mawrth, rhestrais ddeuddeg digwyddiad cyffrous, a gâi eu cynnal yn 2018. Erbyn 
i chi dderbyn y rhifyn hwn o’r cylchlythyr, bydd chwech o’r digwyddiadau wedi bod – a phob un ohonynt, er o natur 
ac mewn lleoliadau gwahanol, wedi bod yn llwyddiannus. Rydym yn ddiolchgar iawn i’r aelodau hynny o’r Archif 
sydd wedi bodloni i ysgwyddo’r cyfrifoldeb am drefnu’r digwyddiadau ledled Cymru ac am eich holl gefnogaeth.   
Bu ein gwneuthurwyr ffilm – Catrin a Tash – yn gweithio gydag ysgol Pen-boyr i recordio eu prosiect ar yr athrylith 
honno, Cranogwen, yn Chwefror, a gobeithio y caiff y disgyblion eu gwobrwyo am eu llafur a’u diddordeb yn hanes 
menywod yn Seremoni Wobrwyo Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig yng Ngorffennaf. Pob lwc!  
Roeddem yn ffodus ym Mawrth i weithio mewn partneriaeth 
â Phrifysgol De Cymru a gyda nawdd Ann Jones, Dirprwy 
Lywydd y Cynulliad i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol 
menywod mewn steil yn adeilad y Pierhead ac yn y Senedd 
ym Mae Caerdydd. Roedd yn achlysur cofiadwy gyda 
chynulleidfaoedd niferus ym mhob sesiwn. Yn ystod y bore 
roedd sgyrsiau am ugeinfed pen-blwydd sefydlu Archif 
Menywod Cymru ac, ar fyr rybudd, gan Dr Elin Jones, am 
wreiddiau mudiad y bleidlais. Dyma thema ein Darlith Goffa 

Ursula Masson flynyddol a 
draddodwyd eleni gan Dr Ryland Wallace, y prif awdurdod ar fudiadau rhyddfreinio 
menywod yng Nghymru. Roedd hon yn deyrnged addas iawn i goffáu Dr Ursula 
Masson, fu farw ddeng mlynedd yn ôl. Daeth y noson i ben gyda derbyniad gwin a 
chanapes, yn seiliedig ar ryseitiau’r Swffragetwyr! 
Yn Ebrill cynhaliwyd dau ddigwyddiad: Gweithdy Baneri Heddwch gyda disgyblion 
ysgol yn y Fenni: bydd y baneri yn ymddangos yn ein Taith Heddwch yn Awst, a 
Sioe ar Daith yn Llandudno. Mwynhaodd y plant drafod a chynllunio, gan ddatrys 
problemau cyn i’r darnau unigol ddod at ei gilydd i greu’r 

cynllun terfynol. Agorwyd Sioe ar Daith Llandudno, a gynhaliwyd yn y Llyfrgell Ganolog, 
gan y cyn-AS ac AS benywaidd 
cyntaf Conwy, Betty Williams a 
ddaeth â dogfennau a ffotograffau 
i’w sganio. Recordiwyd 19 eitem ar 
y diwrnod.  Nodwedd ddiddorol 
oedd cystadleuaeth creu poster 
rhyddfreinio ar gyfer disgyblion 

ysgol lleol.  
Ym mis Mai gwahoddwyd yr Archif i fod yn rhan o ddigwyddiad Ras Gefnfor Ryngwladol 
Volvo ym Mae Caerdydd. Roedd hyn yn arwydd o sut mae’r Archif wedi llwyddo i godi ei 
phroffil ac roeddem yn falch i wahodd yr actor a’r dramodydd Manon Eames i draddodi 
darlith ar ‘Menywod a’r Môr’ yn seiliedig ar ymchwil arloesol ei thad, Dr Aled Eames a’r 
hanesydd Robin Evans. Aeth â ni ar daith o gwmpas y byd ac yn ôl i ogledd Cymru. I agor 
y noson, disgrifiodd Elin Haf Davies, llysgennad ysbrydoledig Croeso Cymru, ‘Blwyddyn y Môr’, ei champau yn 
rhwyfo a hwylio ond hefyd ei gwaith yn codi arian i wella iechyd plant.    

https://www.facebook.com/368626696518834/photos/a.735087689872731.1073741827.368626696518834/1657750290939795/?type=3


Wrth i mi ysgrifennu, mae cynlluniau ar y gweill ar gyfer digwyddiad arbennig yn Llanystumdwy yng Ngwynedd ar 
ddydd Sadwrn 23ain Mehefin, pan gaiff drama’r anghydfod rhwng y swffragetiaid  a Lloyd George a’i gefnogwyr ei 
hail-greu ar bont y pentref ac yng ngorsaf Cricieth. Bydd bws hynafol yn cario pobl i Gricieth. Gwahoddir y cyhoedd 
i wisgo dillad o’r cyfnod. Caiff hwn ei drefnu mewn cydweithrediad ag Amgueddfa Lloyd George. Mae’n argoeli’n 
ddiwrnod cyffrous a llawn, yn cynnwys sgyrsiau, sioe ar daith ac arddangosfa. 
 

A beth am weddill digwyddiadau 2018?  

 

Gorffennaf Cynhelir dwy daith gerdded treftadaeth menywod yn 
Aberystwyth ar Orffennaf 7fed – yn Gymraeg (10.00yb) ac yn Saesneg (am 
14.00yp.) Byddant yn sôn am un ar ddeg o fenywod, ac un dyn diddorol, 
fu’n byw yn y dref yn ystod y ddwy ganrif ddiwethaf, gan gychwyn yn 
Amgueddfa Ceredigion. Mae’n gymysgedd rhyfeddol, yn cynnwys artist, 
bardd, botanegydd, actores, bargyfreithwraig, morwraig, cerflunwraig, 
menyw fusnes a dirprwy-gadeirydd CND Cymru. Caiff fersiwn Ap digidol o’r daith ei lansio yn y digwyddiad, mewn 
partneriaeth ag Aberystwyth ar y Blaen. Rhaid cofrestru trwy heulwendavies@icloud.com  
 

Awst Mae’r Archif wedi cymryd rhan yn yr Eisteddfod ers sawl blwyddyn; eleni yng Nghaerdydd mae gennym 
sesiwn arbennig ar ddydd Gwener 10fed Awst ym Mhabell y Cymdeithasau 1 yn y Senedd. Bu diffyg cerfluniau i 
fenywod yn bwnc llosg yn ddiweddar.. Yn ystod y sesiwn bydd pum hanesydd ac ysgolhaig adnabyddus yn 
hyrwyddo pum menyw sy’n haeddu eu coffáu’n gyhoeddus. Bydd Sara Huws, Amgueddfa Cymru, yn rhoi cyd-
destun y sesiwn, yna bydd yr Athro Jane Aaron yn cyflwyno’r nofelydd Kathleen Freeman; Dr Elin Jones: y swffragét 
a’r fenyw gyntaf i gael cadair Prifysgol, Millicent Mackenzie; Dr Sian Rhiannon Williams yn trafod Betty Campbell, 
y brifathrawes ddu gyntaf; Non Vaughan Williams y ddarlledwraig arloesol Nan Davies a Helen Mary Jones, o 
Academi Morgan: y cyd-ymgyrchydd a’r cyn-AC Val Feld. Mae’n argoeli i fod yn ddadl fywiog. Ymunwch â ni. 
Darperir cyfieithu ar y pryd. 
 

Ddiwedd Awst Ar 27ain Awst 1981 aeth grŵp o fenywod ac ambell ddyn a phlentyn o Neuadd y Ddinas, Caerdydd 
ar daith 120 milltir i Gomin Greenham i brotestio yn erbyn lleoli taflegrau cruise ar faes 
awyr UDA yng Nghomin Greenham. Galwon nhw’u hunain yn Women for Life on Earth. 
Byddwn yn cofio dicter, dewrder, ymroddiad a dychymyg y menywod hyn - a’r lleill a 
aeth i Gomin Greenham. Bydd nifer o’r menywod gwreiddiol ar ein taith ni ar Ŵyl y Banc 
Dydd Llun 27ain Awst. Croeso i chi ymuno am ran o’r daith neu’r cyfan. Bydd bws yn 
gadael Abertawe am 8.30 yb, mae’r seddau am ddim ond rhaid archebu lle ar 
gailmall@aol.com. Bydd rhan gyntaf y digwyddiad y tu allan i Neuadd y Ddinas, 
Caerdydd 10yb-12 yb. Bydd sgyrsiau byrion, baneri a chanu efallai, a thaith fer o 
gwmpas y sgwâr. Mae Thalia Campbell yn gwneud baner newydd ar gyfer y digwyddiad 
hwn. 
Bydd ail ran y digwyddiad yn y Drill Hall, Casgwent, 12.30 - 5 yp.  Bydd lluniaeth, mwy 
o sgyrsiau a chyfle i’r rhai sy’n dymuno cerdded rhan o’r daith yn dilyn llwybr y 
gorymdeithwyr gwreiddiol ar hen Bont Hafren. 
Os oes gennych unrhyw ymholiad, neu i archebu sedd ar y bws cysylltwch â  
gailmall@aol.com 
 

 Hydref Cynhadledd Ryngwladol Hydref 6ed a 7fed yn yr Ysgol Reolaeth, Campws y 
Bae, Prifysgol Abertawe, mewn cydweithrediad â’r Ysgol Reolaeth, Academi Morgan 
a’r Adran Hanes. Ym mysg y siaradwyr ar y Sadwrn bydd Diane Atkinson, awdur 

adnabyddus llyfr ar ryddfreinio menywod a gafodd dderbyniad da ‘Rise Up Women!’  a phrif siaradwraig rhaglen y 
BBC, Processions ar Fehefin 10fed; Sue John, un o sylfaenwyr Glasgow Women’s Library - a ddaeth i rownd 
derfynol Amgueddfa’r Flwyddyn, 2018; Dr Margaret Ward, Uwch Darlithydd ym Mhrifysgol Queen’s Belfast ac 
arbenigwraig ar ryddfreinio menywod yn Iwerddon, a dwy siaradwraig o Ddenmarc: Merete Ipsen, cyd-sylfaenydd 
a churadur Kvindvemuseet, un o’r ychydig amgueddfeydd menywod yn Ewrop a Hell Sigh, arbenigwraig ar hanes 
cynnar menywod a deinameg mamolaeth Ddanaidd.   

Delwedd trwy garedigrwydd 
Karmen Thomas. 
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Ar y Sul byddwn yn ôl yng Nghymru (a’r byd) ac rydym wrthi’n trefnu amrywiaeth eang o bapurau. Ânt â ni o’r 
Rhondda i Tsieina i Sbaen a llawer lle arall a bydd y sesiwn yn cau gyda thrafodaeth Banel yn sôn am hil, rhywedd, 
y gyfraith ac anabledd ac yn gofyn sut y gall gwleidyddiaeth hunaniaeth gyfredol helpu i awgrymu cwestiynau am 
ddyfodol yr Archif. Ar y nos Sadwrn bydd Cinio’r Gynhadledd yng Ngwesty’r Towers gerllaw - gydag adloniant gan 
Jen Wilson, Treftadaeth Jazz Cymru a Chôr y Swffragetiaid. Dylai fod yn ddigwyddiad bywiog a chyfeillgar. 
Ymunwch â ni i’r Gynhadledd a’r Cinio. Gweler ymhellach www.womensarchivewales.org am y ffurflenni archebu 
lle. Archebwch EICH lle CHI ‘nawr! 
 

Catrin Stevens 
Os hoffech ymuno â Chôr y Swffragetiaid, cysylltwch â mi am wybodaeth bellach. Rydym yn gobeithio canu pennill 
yn Gymraeg yng nghân Ethel Smyth ‘March of the Women’! Mae ambell aelod wedi cysylltu eisoes … 
caroline_fairclough@yahoo.co.uk . 
 

Menywod a Rhyfel 
 

Mae nifer y menywod ar y wefan am fenywod a oedd yn byw ac a fu farw 1914-1919, 
yn parhau i dyfu. Mae hanesion 350 o fenywod arni bellach. Yn gyffrous iawn, rydym 
yn derbyn deunydd newydd oherwydd y wefan. Yn Chwefror cawsom ebost o 
Awstralia gyda darluniau a gwybodaeth am Edith Tonkin, nyrs VAD a wasanaethodd 
ac a fu farw yn Ffrainc, o’r ffliw Sbaenaidd, mae’n debyg. Casglwyd ei henw ar Gofeb 
Ryfel Llandaf yn gynnar yn y prosiect, ond mae gennym ddarlun ohoni a’i stori ‘nawr. 
Diolch i Maureen Roberts o Orllewin Awstralia.  

 
 
 

‘Dathliad o Fenywod Mynwy ym maes Amaethyddiaeth’  

 

“Cafwyd digwyddiad rhyfeddol a hanesyddol yng Nghanolfan Gymunedol y Fenni ar 28ain Ebrill.” Dyma ddyfyniad 
gan un a fynychodd y gynhadledd ‘Dathliad o Fenywod Mynwy ym maes Amaethyddiaeth’. Digwyddiad diwrnod 
oedd y ‘Dathliad’ a drefnwyd gan yr aelod Katrina Gass, gyda chymorth criw o fenywod â chysylltiadau cryf â 
chymuned wledig y sir. Cafodd ei ysbrydoli a’i gysylltu ag arddangosfa Amgueddfa’r Fenni o’r enw “Monmouthshire 
Women Making Change” a gyd-enillodd Wobr Hanes Cymunedol WHN 2017. Cyflwynwyd canrif o brofiadau 

menywod Mynwy a fu’n gweithio’r 
tir i gynulleidfa niferus, o fenywod 
yn bennaf. Gydol y diwrnod 
adroddodd menywod eu profiadau 
unigol. Dechreuodd y diwrnod 
gyda chyd-destun hanesyddol o 
ddelweddau o fenywod mewn 
amaeth yn y cyfnod hyd at y Rhyfel 
Byd Cyntaf, gan yr hanesydd lleol, 
Peter Strong. Parhaodd storïau’r 
menywod trwy ddegawdau’r 20fed 
ganrif, yr Ail Ryfel Byd, amaeth 
wedi’r rhyfel ac addysg a 

hyfforddiant garddwriaethol yng Ngholeg Wysg, ac yn y pen draw hyd at realiti bywyd ffermwragedd ac ymgyrchwyr 
bwyd heddiw. Bu menywod naw-deg ac wyth-deg oed a rhai o’r degawdau wedyn yn siarad am eu profiadau am 
gael eu magu ar ffermydd, gweithio o oedran cynnar ac ymdopi â’r llu newidiadau mewn arferion 
amaethu.Siaradodd panel o fenywod am fod ynghlwm â sioeau a chymdeithasau amaeth, Clybiau Ffermwragedd, 
yr NFU, Clybiau Ffermwyr Ifainc ac elusennau amaethyddol. Soniodd tair menyw - dwy fyfyrwraig a darlithydd - am 
eu profiadau yn y coleg hyfforddi amaeth lleol o’r 1960au ymlaen. Siaradodd ffermwragedd am eu gwaith - yn magu 
defaid, gwartheg neu foch yn ogystal ag yn sefyll y farchnad. Adlewyrchai’r cyfraniadau hyn ystod o ddulliau o 
weithio a hefyd eu hymroddiad i fagu a chynhyrchu stoc yn gyfrifol, wrth ennill bywoliaeth. Cefnogwyd y digwyddiad 
gan AMC, Rhwydwaith Hanes Menywod ac Amgueddfa’r Fenni. 
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Rhyddfreinio Menywod a Gorymdeithiau 
 

Ar Fehefin 10fed trefnwyd 
gwaith celf, Processions, gan 
yr elusen Gelf Artichoke 
ledled y DU i ddathlu rhai 
menywod yn cael y bleidlais 
yn 1918. Ond nid dyma’r 
gorymdeithiau cyntaf o’u bath. 
Bu’r swffragetiaid yn hynod 

greadigol yn hyn o beth, a’r mwyaf dramatig oedd 
gorymdaith menywod adeg y Coroni, 1911. 
Cynlluniwyd hon gan Marion Dunlop Wallace ac Edith 
Downing. 
Ganwyd Edith Downing yng Nghaerdydd yn 1857, yn 

ferch i ddoctor ac astudiodd 
yn Ysgol Gelf Caerdydd cyn 
symud i Lundain a Pharis. 
Dechreuodd ymddiddori mewn rhyddfreinio menywod yn fuan wedi symud i Lundain ac 
ymunodd â’r WSPU yn 1908.  Carcharwyd hi a’i chwaer Caroline am weithred uniongyrchol 
a chafodd y ddwy fedalau streic newyn y WSPU. Roedd Edith Downing yn gerflunwraig 
dalentog, yn gweithio mewn efydd ac yn arddangos ei gwaith yn eang. Gwnâi gerfluniau 
bach a sgetsau i godi arian i’r achos. Ond yn y pasiantau mawr a gynlluniai i’r WSPU y 
gwelodd y cyhoedd ei thalentau deublyg amlycaf. Y fwyaf ysblennydd oedd Pasiant y 
Coroni yn 1911. Bu farw Edith yn 1931. 
 

Barn aelod o Gaerdydd am ‘Processions’  

 

Diwrnod perffaith i orymdeithio, awyr las ac awel ysgafn. 
Ymunodd fy merch a mi â’r miloedd oedd wedi ymgynnull 
ym maes parcio Stadiwm Bêl-droed Dinas Caerdydd. 
Arweiniodd y côr hyfryd Only Menopause Aloud y canu 
gydag ambell gân a gyfansoddwyd ar gyfer y diwrnod. 
Roedd awyrgylch parti yno. Darganfuon ni fod rhai 
menywod yno o orllewin Lloegr, Caerdydd oedd y lleoliad 
agosaf iddynt. Gwelsom faneri o Wrecsam a Llanberis 
hefyd. Teimlem ychydig yn annigonol pan ofynnwyd inni pa 
mor bell yr oeddem wedi dod – ‘tua milltir’ oedd ein hateb! 
Cawsom ddarnau o ddeunydd, yn un o liwiau’r 
swffragetiaid. Gwisgais f’un i fel sgarff, gwisgai eraill 
dwrbanau a sashis. Teimlem fel un. Cychwynnon ni am 
2.15. Wrth gyrraedd canol y ddinas roedd mwy a mwy o 
bobl yn ein gwylio ac yn cymeradwyo.  
O gyrraedd y parc aeth popeth yn dawel. Teimlais yn 
benisel. Dim areithiau, dim rali, dim band i’n croesawu. 
Pam? Gallem fod wedi cael gorymdaith fawreddog o’r 
baneri o leiaf. Aeth fy merch a minnau oddi yno’n ddiflas. 
Trueni, a dim ond ychydig filltiroedd roedden ni wedi’u 
teithio am ychydig oriau. Teimlais yn flin iawn dros y rhai oedd wedi codi gyda’r wawr a theithio cannoedd o filltiroedd 
gyda’u baneri hardd.        Rosemary Scaddon 

 

Edith Downing Music 
Amgueddfa Cymru 

Baner a gynlluniwyd gan Bettina Reeves o Peak Cymru,yn arwain yr 
orymdaith.  

Archif Menywod Cymru, Archifau Richard Burton, Llyfrgell Parc Singleton, Prifysgol Abertawe, Campws Parc Singleton, Abertawe, 
SA28PP   
 
 
 
 
 
 
 


