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Om op snelle en afdoende wijze tot oplossing van sociale
vraagstukken te komen, moet er gebruik gemaakt worden van
alle krachten, waarover de mensheid kan beschikken. Van alle
krachten is de kracht der vrouw het langste en het meest
verwaarloosd.
Men dient dus aan de vrouw op elk gebied haar volkomen
mondigheid te geven, om met hare medewerking de sociale
vraagstukken op te lossen.
A. W. L. VER SLU IJS-P O ELM A N ,
Rede Tentoonstelling voor Vrouwenarbeid, 29 Augustus 1898
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Pioniers en Pioniersters.
„Leve, leve Mina Drucker,
Alle kousen nog maar stukker” .
Aldus het refrein van een spotliedje van Abraham Winter
in Carré ten beste gegeven aan het eind der tachtiger jaren.
In de „Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland” zegt
B. Bijmsholt het op enigszins meer waarderende wijze:
„Wat van de arbeiders gezegd werd, gold ook voor de vrouwen:
de vrijmaking der vrouw moet het werk der vrouw zelf zijn.
Een krachtige persoonlijkheid was nodig — en kwam: W. Drucker,
oprichtster der Vrije Vrouwenvereniging”.
Mevrouw Drucker, dan ook terecht geëerd in een bescheiden
standbeeld in Amsterdam, de stad die mede de stempel op
haar werken drukte, was gesteund door haar vriendin Th.
Schook-Haver, een vijftal mannen en een tiental vrouwen uit
Gent, Wenen, Londen, Genève, Brussel, Leeuwarden en Amster
dam op 8 Maart 1893 een „Weekblad voor de Vrouw” begonnen:
Evolutie.
Al in het 4e proefnummer wordt de kiesgerechtigdheid der
vrouw aangepakt, zij het slechts voor de Kamers van Arbeid,
destijds voorgesteld door de heren Pyttersen en Schimmelpenninck.
Tegelijkertijd blijkt dat even te voren „mejuffrouw Gratio, een
nog zeer jong meisje” Mr A. Kerdijk over het vrouwenkiesrecht
geïnterpelleerd had na zijn bespreking van het kiesrecht-ontwerp
Tak in de werkliedenvereniging „Ontwikkeling” in Den Haag.
De spreker vond het vraagstuk „nog niet rijp voor Nederland”,
omdat te weinig vrouwen het vragen. Daarentegen had reeds
in het eerste proefnummer van Evolutie Daan de Clercq zich
verklaard voor het minister-worden der vrouw, als zij daartoe
de bekwaamheid bezit.
Dat we 60 jaar daarna tenminste een vrouwelijke staatssecre
taris en eerlijk feministe bezitten — notabene uit de partij die
zich op de anti-revolutionaire na het langst en hevigst tegen het
vrouwenkiesrecht heeft verzet — is een troost voor wie in de
jaren van koppige strijd haar krachten of een groot deel ervan
aan de Vrouwenbeweging hebben gegeven. En — het moet een
zeldzaam grote voldoening zijn voor een der weinige staats
lieden van de (destijds) „rechterzijde”, toentertijd secretaris van
de R.K. Kiesrechtcommissie Mr J. R. H. van Schaik, die in Maart
1910 bij een rede in „Geloof en Wetenschap” in Arnhem ver
klaarde: „eer kan een kind, door in een spoortrein tegen den
wand te duwen, dezen tot stilstand brengen, dan wij vrouwen
kiesrecht tegenhouden".
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Mevrouw Drucker zat niet stil. Begin Mei 1893 zendt zij
met mevr. T. van Campen-Doesburg, Th. Schook-Haver,
C. M. Beyllonse-Peyra, J. T. E. van Duivenbode-Neiss,
A. Rot-Bles en de heer D. G. Stokvis een circulaire „aan ver
scheidene, als vooruitstrevend bekendstaande mannen en vrou
wen in den lande” . De eerste man die toetreedt is Mr J. C.
Overvoorde, die straks in de Statuten-commissie zitting neemt
met Dr Aletta Jacobs.
De pers zwijgt het feitje dood of spot. Het „Geïllustreerd
Weekblad” te Rotterdam verschijnend, verzet zich met alle kracht
en meent „naar ’t hart van alle verstandige dochteren Eva’s te
spreken als het beweert dat het kiesrecht der vrouw — tenzij dan
in zake een passende levenstaak of een goede echtvriend — een
streven naar de omgekeerde wereld is” .
Vanzelfsprekend volgt in het nummer van Evolutie van 21
Juni een fel hoofdartikel en een week later het bericht dat de
circulaire gunstig beantwoord is uit verschillende oorden des
lands1) en dat in September de Vereniging voor Vrouwenkies
recht zal worden opgericht. Die zomer spreekt op 16 Juli me
vrouw Schook-Haver samen met Troelstra voor de Arnhemse
Arbeidersbond en veertien dagen later voeren zij en mevrouw
Keiler het woord op de meeting voor algemeen kies- en stemrecht
te Amsterdam, een 16 tot 18 duizend mensen zijn tegenwoordig.
Dan siepelt het denkbeeld heel stil en onopgemerkt zo wat
voort. Tot dat in het anti-revolutionaire Patrimonium te A’dam
Ds H. Pierson uit Zetten in een helaas zeer slecht bezochte
vergadering — ook de vrouwen die voor vrouwenrechten en
vrouwenkiesrecht ijveren ontbreken vrijwel allen — als onder
werp behandelt: „het kiesrecht aan de vrouw verlenen?”
„Dat hij slechts kiesrecht voor weduwen en ongehuwde vrou
wen, desnoods bij representatie noemt, neemt niet weg dat
Ds Pierson de Nederlandse vrouwenbeweging een stap voor
waarts heeft gebracht, haar een nieuwe phase heeft doen
intreden” constateert dankbaar Evolutie.
Daarna is het P.L. Tak — die man die immers aan zijn krant,
— de Middelburgse — voor het eerst een vrouw, Henriette van
der Mey, als volwaardig redactrice benoemde (tien mannen
solliciteerden gelijktijdig) aan wie hij zelfs bij afwezigheid de
hoofdredactie toevertrouwde — die in de Debating Club te
Hellevoetsluis de stelling verdedigt: „Ter bevordering van de
regelmatige ontwikkeling der maatschappij behoort het onder
scheid tusschen man en vrouw ten aanzien der staatsburgerlijke
rechten te worden opgeheven”.

De V.v.V.K. wordt opgericht.
Negen maanden nadat de eerste circulaire is verzonden komt
men op 5 Februari in Eensgezindheid in Amsterdam bijeen. Het
eerste jaar wordt geacht te zijn ingegaan op 1 Januari 1894.
1) Natuurlijk kwamen ook onvriendelijke reacties voor. Het malste was een
— In allen ernst door Evolutie aanvaarde ..snauw” van ..gravin Eversen"
uit Alkmaar. Het bleek me thans bij navraag aan de gemeentesecretarie
dat er in Mei '95 in het bevolkingsregister aldaar was opgenomen Eversen,
Louise Adriana, gehuwd met Pieter de Graaf.
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Jammer genoeg wordt op aandringen van Dr Aletta H. Jacobs
besloten, dat mannen geen bestuursfunctie kunnen vervullen en
slechts buitengewoon lid mogen zijn. De dames van CampenDoesburg, Cohen en Versluys-Poelman stellen zich voor bestuurs
lid beschikbaar. Waarbij laatstgenoemde haar belofte nakomt:
,.Reeds als jong meisje heb ik het in mijzelf bezworen, dat mijn
beste krachten gewijd zouden zijn aan een pogen om de vrouw
terug te geven aan de maatschappij” 2).
In April treden dan nog de dames P. C. Meulemans-van Ginkel
uit Amsterdam en M. Rutgers-Hoitsema uit Rotterdam toe.
Inmiddels had Mevrouw Schook-Haver met vrij goed succes het
vrouwenkiesrecht in Den Helder bepleit. Nog in het eerste jaar
worden te Amsterdam en Rotterdam afdelingen opgericht en
ook een brochure ziet het licht, waaraan de heer Van der Zeyden
uit Zaandam, de bekende Mej. J. Kooistra uit Groningen, Titia
van der Tuuk uit Arnhem, Henriette van der Mey uit Middelburg,
de dames Drucker en Haver medewerkten.
Op 1 Augustus 1894 gaat een adres uit om geen subsidie aan
gymnasia en middelbare scholen te verlenen, wanneer zij niet
tevens toegankelijk worden gesteld voor meisjes, omdat een der
gronden waarop men de vrouw het kiesrecht ontzegt is, dat zij
in ontwikkeling niet gelijk staat met de man. Twee maanden
later zenden de V.v.V.K. te samen met de V.V.V. een adres aan
de Regentes, teneinde te verzoeken bij een nieuw kiesrechtontwerp de belangen van de vrouw niet over het hoofd te zien.
Wellicht omdat wetsontwerpen nu niet bepaald van de rege
rende Vorst uitgaan, of om welke andere reden dan ook, een
op 11 October daaraanvolgend verzoek om audiëntie wordt op
3 December beantwoord met een schrijven dat de Koningin
Regentes de aanvraagsters niet wenst te ontvangen, doch haar
uitnodigt „de belangen der V.v.V.K. schriftelijk aan H.M. te
willen voordragen”.
De opperceremoniemeester du Tour de Bellinchave, die deze
brief ondertekende, zal toen weinig vermoed hebben dat binnen
twee decennia zijn eigen dochter, toen baronnesse de Smeth propagandageschriftjes op een jaarvergadering van de Nederlandse
Bond voor Vrouwenkiesrecht in de Witte Brug in Den Haag
gehouden, zou verkopen.
Inmiddels werkt de V.v.V.K. moeizaam voort. Mevrouw
Versluys richt 28 Februari 1894 de afdeling Den Haag met 41
leden op. Maar een voorstel van haar om blaadjes te laten druk
ken, waarop in het kort de voornaamste redenen worden opge
geven waaróm het kiesrecht voor de vrouw nodig is, welke blaad
jes dan door de leden verspreid zullen worden, wordt wel aan
genomen, maar er is geen geld om ze te laten drukken. Het lukt
haar intussen na een spreekbeurt op 8 Maart in Groningen een
afdeling met 12 leden te constitueren, helaas levert drie dagen
later Leeuwarden geen resultaat. Daarentegen komt in Middel
burg onder presidium van Henriette van der Mey met de dames
M. Wibaut-Berdenis van Berlekom en S. van Slee als medebestuursters een afdeling tot stand. Er wordt geadresseerd inzake*4
2) Rede in de openbare vergadering van de V. v. V. K. afdeling Groningen
4 Februari 1898.
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de Kamers van Arbeid. In Augustus adresseert het H.B. der
V.v.V.K. aan de leden der Tweede Kamer met verzoek hun stem
niet te geven aan het kiesrecht-ontwerp Van Houten „tenzij het
woord mannelijke uit de art. 1, 10, 11, 12, 13, 22, 56, 98 en 125
verwijderd wordt en tevens de 2de alinea van art. 2 worde weg
gelaten” .
In December wordt na een vergadering „waar evenveel man
nen als vrouwen waren opgekomen” de 6de afdeling te Arnhem
opgericht. Dan komt een soort tegenpartij in de weer. „Het
Vredes Huis” schrijft „een plebisciet” uit, waarop 391 personen
antwoorden en met genoegdoening wordt gepubliceerd: „Wat wij
hadden verwacht is gebeurd, de Nederlandsche vrouwen stellen
engros te weinig belang in het kiesrechtvraagstuk om er zich
mee in te laten” .

Eerste poging tot fusie.
In de Kerstweek van 1894 vindt een gemeenschappelijke be
spreking plaats, uitgaande van „het Comité tot Verbetering van
den maatschappelijken en rechtstoestand der vrouw in Neder
land” . Later gewoonlijk als „de lange naam” aangeduid. Ook
hierin heeft Mr J. C. Overvoorde plaats met het Tweede Kamerlid
Mr E. Fokker en twee hoogleraren Prof. Mr W. P. L. Molengraaf,
die het reeds eerder voor de ongehuwde moeder en het buiten
echtelijke kind in een Gidsartikel opnam, terwijl Prof. Van der
Vlugt weldra vervangen wordt door Prof. Mr D. Simons uit
Utrecht. Jeltje de Bosch Kemper is voorzitster. Reeds jaren
vroeger heeft zij in een verschil van mening met Betsy Perk,
die in de wijze van werken van het door haar opgerichte Arbeid
Adelt, dit beginsel dóórvoert en niet geheimzinnig wenst te
doen, een dergelijke vereniging Tesselschade opgericht, die de
anonymiteit der vrouwen (gewoonlijk „aus guter Familie” )
die wat trachten te verdienen, waarborgt3) .
Verder zijn op die bijeenkomst aanwezig de Vereniging
voor Vrouwenkiesrecht, Vereniging voor Vrouwenbelangen uit
Rotterdam, de Vrije Vrouwenvereniging, Vrouwenbond uit
uit Groningen4), de Vereniging tot bevordering van het Zedelijk
bewustzijn en Thugatêr. Het is bekend dat Evolutie zich nau
welijks kan staande houden en dit wordt ook door het Comité
betreurd, dat op middelen gepeinsd heeft om opheffing te voor
komen. Men erkent, dat Evolutie voor een deel voorzag in de
bestaande behoefte om de vrouwenkwestie te bespreken, maar
was van mening dat dit blad mank ging aan een grote fout van
te veel uitsluitend te zijn het orgaan van twee personen, omdat
de overige feministen er hun steun aan hadden onttrokken.
Dus een ander nieuw in het leven te roepen blad, hetwelk niet
op de mannen mocht schelden, de vrouwen niet in de hoogte
mocht steken, geen artikelen over het sexuele leven mocht be
vatten. Het blad zou moeten heten „de Vrouwenbeweging” .
De drie eerstgenoemde verenigingen stemmen voor het plan,
de vier laatste meer „rechts” staande (zou men toen gezegd
hebben) stemmen tegen. Maar onvervaard heeft op 6 Januari
3) Naar men weet zijn de twee Verenigingen thans samengevoegd.
4) Van wie later de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid uitging.
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1896 de presidente der V.v.V.K. mevrouw Versluys-Poelman een
conferentie met de Evolutie-redactie en de 29ste juicht de redac
tie in een hoofdartikel „Evolutie geëvolueerd” . „Bovenmenselijk
gewerkt, alle leed, zorg, inspanning, vermoeienis geweken, voor
het niet verwachte loon: Evolutie het blad der Nederlandse voor
uitstrevende vrouwen. Niet meer een particuliere zaak, maar het
blad der Vereeniging voor Vrouwen Kiesrecht en de Vrije Vrouwenvereeniging en van alle andere vereenigingen, welke zich
aansluiten bij de combinatie”. Bij de twee bestaande redactrices
wordt een derde benoemd Mej. Mensing uit Kampen. „Nu alle
hens aan dek, want het heengaan van Evolutie zou al een slag
geweest zijn, nu nadat de grootste politieke vrouwenvereniging
zich had ingespannen voor haar in het leven te blijven, zou dit
de grootste slag zijn voor de Nederlandse Vrouwenbeweging, iets
rampvols” .
In de vergadering van 12 Februari 1896 blijkt dat vijf leden
hebben opgezegd wegens Evolutie, „namen die men ongaarne zag
verdwijnen”. Inmiddels is het nog lang geen pais en vree. Het
hoofdbestuur van Vrouwenkiesrecht dient een verzoekschrift in
om de H.B.S. met 3-jarige cursus ook voor meisjes open te stel
len. De presidente van de afdeling Amsterdam, Dr Aletta H.
Jacobs verklaart dat verzoekschrift niet te kennen, ofschoon de
aanwezige H.B.-leden verklaarden, dat ze zijn toegezonden èn
de leden verklaarden ze te hebben ontvangen, terwijl het verslag
van de afgevaardigde in de laatste huishoudelijke vergadering
er uitdrukkelijk melding van maakt.
Het resultaat van de discussies was, dat men thans goed wist
dat er twee richtingen bestaan in de vrouwenkiesrechtbeweging,
waarvan de ene wordt vertegenwoordigd door het hoofdbestuur,
dat meent dat er geijverd moet worden voor alles wat de vrouw
kan opheffen en wat het vooroordeel van de man tegen haar eman
cipatie kan wegnemen. Vandaar dat in de allereerste plaats aan
opvoeding en onderwijs moet worden gewerkt 5).
De tweede, vertegenwoordigd door het bestuur van de Afd.
Amsterdam onder leiding van Dr Aletta H. Jacobs meent dat
alléén voor het kiesrecht regelrecht mag gewerkt worden en
„veroordeelt daarmee de V.v.V.K. voor lange tijd tot werkeloos
heid” .
Met dat al is de voorzitster van de afdeling in de hoofdstad
dan toch wel zo ruim van opvatting dat ze een lezing over
Arbeidswetgeving houdt. Waarop al dadelijk uit de vergadering
klinkt: „dat is ook geen vrouwenkiesrecht” . Amsterdam blijft er
echter bij, dat binnen „een kort tijdperk” kiesrecht aan de vrouw
zal worden verleend. Wat het hart wenst, gelooft het, luidde het
als van ouds. Met dat al vindt Elise Haighton eind Februari in
het „als conservatief erkende Utrecht een goed bezette zaal, die
haar met vrij veel sympathie ontvangt” .
Op 1 April verschijnt dan „het Orgaan van de Vereeniging voor
Vrouwenkiesrecht en van de Vrije Vrouwenvereniging „Evo
lutie” . De oorspronkelijke medewerkers — die nu niet al te veel
artikelen leverden — verdwijnen uit de Kop en als „Commissie
5) Geheel conform trouwens het bepaalde bij art. 4 der statuten: het mede
werken aan elke beweging welke leiden kan tot het verkrijgen van
vrouwenkiesrecht.
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van Redactie” ziet men gedrukt: A. W. L. Versluys-Poelman,
Elise A. Haighton, Titia van den Tuuk, M. Gallé, C. M. BeyllonsePeyra en D. G. Stokvis. Waarmede de twee stroomingen intussen
allerminst in één bedding zijn geleid. Zoals het destijds zéér juist
werd uitgedrukt: zij, die met eindeloos geduld en volharding de
sociale misstanden bestrijden en de andere „die menen dat het
doel zoveel te eerder bereikt wordt, naarmate men zich heftiger
en sarcastischer beklaagt over de wettelijke en maatschappelijke
ongelijkheid van man en vrouw — in minder te verkiezen
termen”.
Zij menen (ik verkort) dat de bestaande misstanden opzet
telijk door mannen niet worden opgeheven, inplaats van deze te
verklaren door de veranderde verhoudingen.
De bedoeling van deze zin is duidelijk ofschoon niet helder
gedacht. Dat „de Controleur” een jarenlang bestaand scheldblad,
het destijds opneemt voor het sarcasme en de Evolutie artikelen
vaak voortreffelijk raak en gezond noemt neemt niet weg dat,
toen het bleek dat er niets in Evolutie verbeterd was, de invloed
van M. Mensing niet merkbaar, behalve in op zichzelf gedegen
artikelen, die het V.K., niet raken, Elise A. Haighton zich uit de
Commissie van Redactie terugtrekt, gevolgd op 15 Juli door de
dames Versluys-Poelman, Van der Tuuk en Gallé. Met dat al
handhaaft mevr. Drucker tot het eind van het jaar de bekende
namen in de kop van het blad en Dr Jacobs beweert „niets te
weten” van de Evolutie-kwestie. Aangezien het blad officiële
mededelingen weigert, zelfs een advertentie niet opneemt, waarin
de leden van V.K. wordt medegedeeld dat men de band met
Evolutie breekt, is een zogenaamd „niets-weten” blijkbaar vol te
houden. Inmiddels volhardt de afd. Amsterdam bij de houding
van alleen maar „zaniken om” (W.F.) vrouwenkiesrecht en
tekent zelfs niet een petitie om het onderzoek naar het vaderschap
mogelijk te maken.
Inderdaad er moet nog véél geleerd! Laat ik zeggen dat ik
gelukkig eerst nu van dit alles op de hoogte kwam. Hoeveel ware
niet gewonnen geweest als destijds „V.K." met „de lange naam”
waren samengegaan. Want op 1 October 1896 verschijnt „Belang
en Recht" onder redactie van Henriette van der Mey, dat jaren
lang de beste artikelen op gebied van de vrouwenbeweging
bracht. Toen alweer door geldgebrek ter ziele ging.

Een eigen maandblaadje verschijnt.
Op 8 November heeft een algemene vergadering van de V.v.V.K.
plaats, waar geen pers wordt toegelaten en 11 November behan
delt de afd. Amsterdam het voorstel van het hoofdbestuur om
een maandblaadje uit te geven „niet in concurrentie tredend
met enig bestaand blad” . Het beoogt niet anders dan een band
te zijn tussen de afdelingen en de algemene leden en die op de
hoogte te houden door het plaatsen van mededelingen, vooral
uit buitenlandse bladen en het opnemen van persverslagen en
correspondentie. Een plan dat er met algemene stemmen door
komt.
Op de Jaarvergadering die in Den Haag wordt gehouden wordt
Annette Versluys-Poelman weer met grote meerderheid tot pre
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sidente herkozen. Dan wil in Mei 1897 de afd. Amsterdam actief
optreden bij de verkiezing van de Tweede Kamer. Het H.B. ver
werpt dit. Evolutie scheldt. Belang en Recht noemt het besluit
getuigend van zelfkennis. Bovendien de numerieke sterkte is te
gering, er zijn geen spreeksters, de leden zelf zijn niet voldoende
doordrongen van het gewicht van het stembiljet. Na veel voor
werk kan de strijd over vier jaar gewaagd worden, al is dan geen
succes te wachten er zal eerbied en waardering kunnen zijn voor
het pogen.
Wel zendt de afd. Kampen op 1 Juli aan de nieuwgekozen
Tweede Kamerleden in Overijssel een schrijven met verzoek te
mogen vernemen of de afgevaardigde voor of tegen V.K. is en
welke zijn eventuele bezwaren zijn. Het blijkt dat Mr N. G.
Pierson beslist voorstander is om bij eventuele grondwetsher
ziening het beletsel er uit te nemen.

Een audiëntie en een adres.
Na de troonsbestijging verleent op 7 September 1898 de jonge
Koningin audiëntie aan presidente en secretaresse van het H.B.
mevr. Versluys-Poelman en mej. Hissing.
Door de algemene vergadering van December 1897 te Utrecht,
was nl. na langdurige discussie het besluit genomen aan Hare
Majesteit de Koningin, bij gelegenheid van Hare inhuldiging,
een adres aan te bieden. Inlichtingen omtrent de audiëntie bij
de daarmee belaste ceremoniemeester ingewonnen, brachten aan
het licht, dat het twijfelachtig was of er dames zouden worden
toegelaten, „omdat ze op die audiëntie toch niet in gala-costuum
konden verschijnen”. Verder dat de Koningin in ieder geval niet
toegesproken kon worden: de audiëntie was alleen een „passade”.
Bij de inschrijving bleek de daarmee belaste ambtenaar wel
enige bezwaren te hebben tegen het feit, dat vrouwen aan de
audiëntie zouden deelnemen, zodat hij, waarschijnlijk in geval
van verbod van hoger hand, de namen op een aparte lijst schreef.
Het adres was na zorgvuldige en langdurige overwegingen als
volgt gesteld:
„De Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, opgericht 1 Januari
1893, goedgekeurd bij Kon. Besl. van 1 Augustus 1894, gevestigd
te Amsterdam en afdeelingen hebbende te: Amsterdam, Rotter
dam, ’s-Gravenhage, Haarlem, Groningen, Kampen, Zwolle,
Arnhem, Zutfen, Nijmegen en Middelburg, biedt Uwe Majesteit
hare eerbiedige hulde bij gelegenheid van Uwer Majesteits
Inhuldiging. Zij spreekt als hare hoop en blijde verwachting uit,
dat de wijze, waarop Uwe Majesteit Haar hooge plaats aan
het hoofd der natie zal bekleeden, het bewijs zal leveren van den
veredelenden invloed, die uitgaan kan van de vrouw.
Zij verzoekt Uwe Majesteit eerbiedig Haar hogen invloed te
willen aanwenden bij Hare raadslieden om hun aandacht te
vestigen op de ondergeschikte positie, die de vrouw inneemt in
den Nederlandschen Staat en hoopt, dat het Uwe Majesteit moge
behagen zich te doen voorlichten omtrent de bezwaren, die de
vrouw heeft tegen de bestaande maatschappelijke orde en Staats
inrichting, welke bezwaren hun grond vinden in haar gemis van
politieken invloed.
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Als onder Uwer Majesteits Regeering Nederland de andere
Europeesche rijken voorging in erkenning der vrouw als mondig
Staatsburger, dan voorzeker zou Uwe Regeering gezegend zijn!"
Het stuk werd op zegel geschreven en gestoken in een zeer
nette, eenvoudige wit linnen portefeuille met wit moiré lint
vastgestrikt en in gouden letters het opschrift dragende:
Aan H.M. de Koningin van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht
Deze portefeuille werd aan de vereniging ten geschenke aange
boden door de firma J. Brandt & Zn., Rusland, Amsterdam. Op
de bepaalde dag gingen mevrouw Versluys-Poelman en mejuf
frouw J. J. H. M. Hissing „hoogst eenvoudig gekleed in korte 6)
zwarte japonnen en zonder hoed” ten paleize.
Aldus schrijft de presidente in haar verslag in het Maand
blaadje:
„Het feit, dat wij de eenige vrouwen daar waren, maakte, dat
de aandacht nog al eens op ons viel, schoon in het geheel niet
hinderlijk” . „De indrukken van de audiëntie in het Maandblaadje
van 15 October 1898 zijn echter sterk in mineur, de poging om
de aandacht van H.M. te trekken en vervolgens Hare Belang
stelling” achten de beide dames vrijwel mislukt.
„In de eerste plaats hadden we gelegenheid op te merken, hoe
overwegend de militaire invloed is. Van half vijf tot half acht
was de tijd bestemd voor de audiëntie. Aan militairen was ver
zocht om 4 uur, aan burgers, ambtenaren, corporaties, parti
culiere personen om half vijf ten paleize te zijn. Precies om
half vijf werd dan ook met het oproepen een aanvang gemaakt;
met de militairen werd begonnen en om kwart over vijf was
voor hen alles afgelopen.
Intusschen waren enkelen van den burgerkant (want we
waren al dadelijk in twee kampen verdeeld), naar we op
merkten, door een andere deur binnengeroepen, o.a. de leden
der Eerste en Tweede Kamer. Waarschijnlijk zijn die ook bij
de Koningin toegelaten eer de pauze begon, die toen volgde
en die ons totnogtoe onverklaarbaar is. Deze pauze duurde tot
zeven uur en alle niet-militairen van den hoogsten rechterlijken
ambtenaar af hebben 2 1/2 uur moeten wachten en moeten ach
terstaan bij den jongsten tweeden-luitenant.
Toen wij eindelijk, stijf van het opgedrongen stilstaan, ver
moeid van het ingespannen luisteren naar de niet zeer duidelijke
stem van hem, die afriep, en na drie uur een benauwde, heete
lucht te hebben moeten inademen, ook aan de beurt kwamen,
wat kregen we toen te zien? Kamerheeren, die ons precies aan
wezen tot hoever we mochten gaan, die ons deden stilstaan op
een vloermat ongeveer 5 meter verwijderd van de Koningin.
Eene Koningin, die op een verhevenheid stond, die misschien
luisterde naar de namen, die haar werden gezegd, misschien
keek naar de voorgestelde personen en die hunne buigingen
met een hoofdbuiging beantwoordde, waarschijnlijk echter
weinig bespeurde van wat op eenige meters afstand van haar
gebeurde. Nog een kamerheer, die ons adres in ontvangst nam
6) Vermoedelijk was hier bedoeld japonnen zonder sleep
van een voetvrije rok was natuurlijk nog geen sprake — de reformbeweging had zich
nauwelijks baangebroken.
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en op een tafel neerlegde, ons aanwijzende door welke deur we
ons te verwijderen hadden. En daarna een gang en trappen
waarin op elke hoek een lakei was geposteerd, die ons met een
handgebaar wees langs welken weg we verder hadden te gaan.
Dat was het eind van den tocht, die zoo lang had geduurd en
zoo zwaar was geweest.
En hebben we er nu spijt van, dat adres te hebben aangeboden?
In geenen deele. We hebben nu gezien, hoe totaal de Koningin
is afgescheiden van elke aanraking met de buitenwereld; hoe
ze omringd is met een muur van conventie en vormen en hoe
hoogstwaarschijnlijk het is, dat ze niets weet, dat niets tot haar
doordringt van wat hare omgeving voor haar verborgen wil
houden.
Onze hoop iets door Haar te verkrijgen of te winnen aan
invloed is nooit groot geweest, maar nu nog veel gedaald. Als
het ons niet lukt werkelijk tot Hare persoon door te dringen, dan
zal Zij van de rechtmatigheid der wenschen van de vrouw zeker
nooit iets weten.
We zullen daarom later nog eens beproeven een particuliere
audiëntie te verkrijgen. De Koningin-Regentes weigerde ons die
eens, en we hebben natuurlijk wel kans op een tweede refuus,
vooral omdat het niet zeker is of ons schrijven de Koningin wel
onder de oogen komt — of het niet beantwoord wordt op advies
van een secretaris door een secretaris. Zijn we echter eens in
particuliere audiëntie toegelaten, dan moet het al heel ongelukkig
zijn, als er geen gelegenheid is een woord te spreken, waardoor
de aandacht der jonge Vorstin wordt getrokken. Nog houden
we ons overtuigd, dat op aandacht belangstelling moet volgen.
Het komt er dus op aan, gehoord te worden” .

Deelname aan de Nat. Tentoonst. voor Vrouwenarbeid.
Inmiddels had men in de loop van de zomer deel genomen
aan de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. Mevrouw
Versluys trof het in zoverre niet met haar rede over vrouwen
kiesrecht, dat juist de Koningin en de Koningin Moeder de ten
toonstelling bezochten. Toch schijnt de opkomst bevredigend te
zijn geweest en het debat, waaraan deelgenomen werd door de
heren Troelstra, Klootsema en Steinmetz (destijds nogal bekend
door zijn brochure „Onaangename bladzijden voor onze vrije
vrouwtjes” ) en de dames Drucker, Roland Holst en Hoitsema,
was uiteraard levendig. Verder werd met een propagandanummer
gewerkt, waarbij een afbeelding der schilderij „Door eigen kracht
tot Vrijheid”, dat in de zaal van Maatschappelijk Werk, zeer de
aandacht getrokken schijnt te hebben.
De presidente was destijds degene, die er voor zorgde, dat
de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht al dadelijk als tweede zich
bij de mogelijke oprichting van één Nationale Vrouwenraad
interesseerde, nadat Douairière Klerck van Hogendorp van de
eerste aansporing, door Elise Haighton uit Berlijn meegebracht
om hier in Nederland de roep uit Amerika te volgen, met de
Vrouwenbond tot Verhoging van het Zedelijk Bewustzijn, gevolg
had gegeven.
In Enschede heeft Mevrouw Versluys, dank zij de voorbereiding
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door het echtpaar Maas voor een stampvolle zaal kunnen spre
ken en voor het eerst blijkt een vergadering financieel voordeel
te hebben opgeleverd. Debat bleken enige aanwezige heren, die
zeer „tegen” waren, niet aan te durven. Ook de afdeling Amster
dam kan eind Januari ’99 melding maken van een stampvolle
zaal én debat als mevrouw Versluys-Poelman over „de betekenis
der vrouwenbeweging” spreekt. Plannen voor Winschoten, Hoogezand, Leeuwarden en Leiden staan op het winterprogramma.
Het Vrouwen Hoger Huis Comité heeft enige begrijpelijke
beroering gebracht, maar is losgehouden van de vereniging. Drie
maal heeft het H.B. interpellaties te verwerken inzake een sta
king te Epe bij de firma, waar het maandblaadje wordt gedrukt.
De lonen zijn inderdaad treurig. Het Hoofdbestuur verklaart dat
het nooit zal nalaten, waar het op de weg der Vereniging ligt,
mee te werken aan de verbetering van de toestanden voor de
arbeiders, maar dat het zich niet geroepen acht tot enig initiatief,
daar tijd, moeite en kosten hieraan besteed, moeten onttrokken
worden aan het werken voor het doel.
En waarlijk het werken in die jaren was zwaar. Na opnieuw
een openbare vergadering in Utrecht „die geen teleurstelling
bracht” , al was het publiek niet talrijk, traden......... 3 leden toe.
Bemoedigend is Frieslands hoofdstad: 20 nieuwe leden en een
afdeling opgericht. Door een betere opkomst van het publiek
zijn de propagandakosten gedekt.

Algemeen kiesrecht wordt ingeluid.
Bij de beraadslaging over de Staatsbegroting is door Mr Troelstra een motie van orde ingediend, die aan het H.B. harde noten
te kraken geeft. De motie luidde: „De Kamer, zich in beginsel
verklarend voor algemeen kiesrecht, gaat over tot de orde van
den dag” . Toen daarop door de S.D.A.P. het besluit werd geno
men over het gehele land een agitatie voor algemeen kiesrecht
in het leven te roepen, nam het bestuur van de afdeling Den
Haag der V.v.V.K. het besluit te gaan luisteren. De leden konden
niet meer worden geraadpleegd, de oproep was nl. één dag voor
de vergadering ontvangen! Maar daar de vergadering door ge
ringe deelname enige dagen moest worden uitgesteld, kon nog
een bestuursvergadering worden belegd, waarbij het H.B. was
uitgenodigd.
In de daarop volgende huishoudelijke vergadering worden de
dame. Jungius en Groshans tot afgevaardigden gekozen. In over
eenstemming met de wensen van het H.B. verklaarden deze, dat
men alleen dan kon meedoen „als de motie gewijzigd wordt in
deze zin: De Kamer zich in beginsel verklarende voor algemeen
kiesrecht d.i. kiesrecht voor alle vrouwen en mannen, en daarom
grondwetsherziening als eerste eisch stellende, gaat over tot de
orde van den dag”. Hierover een referendum te houden, werd
met grote meerderheid verworpen. Jammer genoeg treden ten
gevolge daarvan elf leden — en er zijn kopstukken onder ge
weest — van de afdeling Walcheren uit de Vereniging. Plaats
ruimte laat niet toe de kwestie verder op de voet te volgen. Op
de beslissende vergadering van 12 November is het in de eerste
plaats de heer J. W. Gerhard geweest, daarna de heren Hels-
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dingen en Mol uit Den Haag, die de vrouwenzaak blijken voor
te staan. Laatstgenoemde verklaarde zelfs, dat zijn kiesvereniging
„Ontwikkeling” niet aan de beweging zou deelnemen, als daar
onder niet werd verstaan, kiesrecht voor mannen en vrouwen.
Ondanks dat nogmaals door Mr Troelstra het nadeel werd uit
eengezet dat de arbeidersbeweging van het opnemen van V.K. te
wachten had, werd de beginselverklaring met 53 tegen 40 stem
men aangenomen. Mevrouw Versluys-Poelman, die wegens een
ongeval haar zoon overkomen naar Catania was gereisd, noemde
het verkregene terecht „een prachtresultaat”, dat haar verwach
ting had overtroffen. De opmerking van Mr Troelstra, dat het
comité de vrouw niet achter zich heeft was inderdaad juist,
maar men had de arbeiders evenmin achter zich. De V.v.V.K.
had op dat ogenblik 1200, de S.D.A.P. 2500 leden en terecht merkte
men onzerzijds op, dat de vrouw van veel meer omstandigheden
afhankelijk is dan de man: spot heeft hij niet te duchten en veel
gehuwde vrouwen blijven afzijdig om geen huiselijke moeilijk
heden te krijgen, terwijl veel ongehuwden, afhankelijk van
familieleden, evenmin volkomen vrij kunnen handelen.
Fin de siècle met alles wat dat begrip toen insloot is voorbij.
Langzamerhand is in de drie volgende jaren de moed van de
voorzitster gedaald, omdat de leden te weinig medewerkten. Zij
schijnt inmiddels tot de Liberale Unie te zijn toegetreden en
krijgt in een vergadering in Bussum van Mr Mendels, de socialist,
het verwijt, dat ze daarin voor algemeen kiesrecht werkte! Hoe
hard het nodig was, dat ook daar vrouwen op het koord kwamen,
blijkt wel als op 2 Juni 1900 de Unie in een hervormingsplan de
eis wèl opneemt, maar in de daaropvolgende vergadering van
25 Januari besluit met 44 tegen 33 stemmen dat de zaak niet
urgent is. Waarop onmiddellijk o.a. ook in Den Haag 4 vrou
welijke leden bedanken!
In 1901 kan een van de beste en rustigste propagandisten, die
de V.v.V.K. ooit bezeten heeft, mevr. Tilma-Schaaf later jaren
lang vice-presidente H.B. verzuchten, dat in haar Friesland
alleen Leeuwarden een afdeling heeft, „bloeiende steden als
Harlingen en Sneek hebben slechts één algemeen lid” . Toch
hebben ook in de jaren ’94 t/m 1902 heel wat mannen van naam
door voordrachten in de verschillende afdelingen het doel helpen
bevorderen
Mevrouw Versluys geeft in 1902 8) de wens te kennen om af te
treden. De drukke uitgeverszaak neemt veel van haar tijd in
beslag en de jongste zoon overkomt een ongeluk, waardoor zij
vele jaren ontzaglijk veel tijd aan verpleging moest besteden.
„Toch bleef zij” — aldus schrijft deze mij thans — ,,’s avonds
in haar vrije tijd ijverig werken voor de V.v.V.K. en stelde rede
voeringen samen. Zij was ook dikwijls bezig met plannen voor
propagandareizen op welke vergaderingen zij zou spreken”. Dit
alles blijkt ook uit het Maandblad.7
7) Onvermeld mogen zeker niet blijven twee manifesten samen met ,,de
lange naam'' in 1901 en een boekje in datzelfde jaar uitgegeven „Zeden
en Wetten'’ met de Vrije Vrouwen Vereeniging. de Vereeniging ter Be
hartiging van de Belangen der Vrouw te R’dam en de Vrouwenbond te
Groningen.

De belangstelling der politici groeit.
Meer en meer was in die tussentijd de belangstelling gegroeid
in kringen, wier steun niet te versmaden was, in de kringen der
politici, die eenmaal vroeg of laat de beslissing over de praktische
tenuitvoerlegging in handen zouden hebben.
In ’t voorjaar van 1901 kwam de Vrijz. Democr. Partij tot
stand, grotendeels door de oude „Radicalen” opgericht, die de
eis: „algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen” in het urgentieprogram schreef en mevr. Versluys-Poelman, de voorzitster
der Ver. v. V.K., als hoofdbestuurslid koos. Ook in enkele plaat
selijke kiesverenigingsbesturen werden vrouwen verkozen en
in de partij hadden vrouwelijke leden geheel dezelfde rechten
als de manlijke.
Helaas, dat de belangstelling onder de vrouwen met dat alles
geen gelijke tred hield. In het volgend jaar 1902 trad mevr.
Versluys-Poelman, als presidente der V.v.V.K. inderdaad af,
nadat ze de eerste negen moeilijkste jaren met grote toewijding
de zaken geleid had. Het was een gevoelige slag voor de bewe
ging, ook omdat van dat ogenblik af de koers veranderde. Volle
vijf jaar later telde de Ver. v.V.K. nog slechts 2500 leden, mee
gerekend de „buitengewone” (rechtloze) leden, de mannen.
De omvang van „Vrouwenbelangen” maakt het helaas nood
zakelijk min of meer met zevenmijlslaarzen heen te stappen door
de 25 jaren, waarvan toch nog veel — althans de ouderen onder
de feministen — zal zijn bijgebleven of „overgeleverd” door wie
er deel aan hadden.
Tijdens een Rijkswetbewegings-avond 8) in het stikvolle Paleis
van Volksvlijt — Schaepman, op wie oorspronkelijk was ge
rekend, was zwaar ziek — kwamen een paar dames me vragen
of ik asjeblieft een candidatuur voor het hoofdbestuur V.v.V.K.
wou aannemen: vier leden zouden weggaan. Natuurlijk zeg je
dan op zo’n gespannen ogenblik toe. Dat men mij tot overmaat
van ramp tot presidente wou bombarderen, omdat het om twee
richtingen ging, was zelfs niet tot me doorgedrongen. Mijn man
en ik waren in de jaren 1899—1902 telkens buitenlands voor
semesters aan buitenlandse universiteiten. Andere V.v.V.K. afd.
hadden me zonder vragen candidaat gesteld. Toen de stem
biljetten al binnen kwamen, kom ik er achter dat wat ik in
geestdrift voor de zaak had aangenomen, om de huiselijke vrede
8) Het toeval heeft gewild, dat in het voorjaar 1902 een volkomen vriendelijk
bedoelde opmerking van douairière Klerck na mijn weigering om voor
haar vereniging te spreken — ik had het volstrekte gevoel niet te kun
nen spreken — me op stang joeg. „Als U maar aan God geloofde".
Onmiddellijk kwam mijn vrijdenkersgemoed in opstand en stemde ik toe
wèl op de jaarvergadering in Harderwijk te zullen spreken als inleiding
tot de Rijkswetbeweging tegen de reglementering, die door de Vrouwen
bond. de Ver. tegen de Prostitutie en de Midder nachtzending, tegen het
najaar werd voorbereid. Die eerste spreekbeurt liep goed af. maar ik zat
meteen vast voor de gehele volgende winter voor de landelijke beweging.
Hoe weet ik niet meer, maar vlak daarop maakte Vrouwenkiesrecht zich
meester van de nieuwe spreekster en in September moest ik voor het
Algemeen Kiesrecht Comité in den Haag, daarna in de Stadsgehoorzaal
in Leiden het Vrouwenkiesrecht verdedigen, na de grote rede van
Mr Troelstra. Bij die laatste gelegenheid werden we mèt het bestuur door
een nooit-eindigend „debat" van de anarchist Samson het podium af
gedreven !
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niet kan. Dan trek je je natuurlijk terug, en daar de Rijkswetbeweging van Vlissingen tot Dokkum, van Den Helder tot Nij
megen m’n „vrije tijd” ruimschoots in beslag nam, slikte ik de
boze en niet-onverdiende brieven van wie me de leiding van de
vrouwenkiesrechtbeweging hadden willen geven er maar b ij 9).

Aletta Jacobs wordt voorzitster.
Onder het nieuwe hoofdbestuur, met Dr Aletta H. Jacobs als
presidente, komen er in het Maandblad enkele belangrijke wij
zigingen. Zo bevat het van 15 April 1903 af een Staatkundig
Bijblad onder redactie van mevrouw Hannivoort-Adriani uit
Middelburg. Het houdt helaas slechts stand tot 15 Juli 1904. De
voorzitster, — die inmiddels een reis door Noord-Amerika maakt
— schrijft een aantal stimulerende artikelen over buitenlandse
strijdsters, waarvan m.i. het merkwaardigste het opstel over
mrs. Emmeline B. Wells is, een vrouwenkiesrechtstrijdster in de
Mormonenstaat Utah, die in volle vrede de „tweede” echtgenote
is geworden. Sinds 1870 hebben de vrouwen daar dezelfde rech
ten en in 1878 wordt zij tot minister van financiën gekozen.
Maar de gouverneur van Utah weigert die benoeming te teke
nen. Het land is nog „territory” en als het tracht als „staat”
toe te treden, wordt de eis gesteld: afschaffing van het vrouwen
kiesrecht. Wat geweigerd wordt. Intussen gaat men in ’87 door
de knieën, het vrouwenkiesrecht in de staat Utah heeft afge
daan, méér is op 4 Januari '96 weer hergeven.

Het tienjarig bestaan.
In 1904 wordt in ons land het tienjarig bestaan van de V.v.V.K.
herdacht. In het hoofdartikel geen woord over degene, die de
moeilijkste eerste negen jaar de leiding torste, en die zelf op
de herdenkingsavond in Haarlem spreekt. In Amsterdam is de
Vrije Vrouwen Vereniging, van wie het initiatief uitging, uit
genodigd de spreekster aan te wijzen: mevrouw Drucker, die dien
avond in de „Handwerkersvriendenkring" 25 nieuwe leden aan
brengt. In Den Haag doen we het op onze manier en leest
Marcellus Emants z’n oude Gidsnovelle „Ontwaakt” voor, we
winnen 21 leden en zenden een telegram aan mevrouw Versluys
„die zo oneindig veel voor de vrouwen deed” 10). In Rotterdam
spreekt Mr Limburg 11), die, al ziet hij een morgenrood door
het duister, heel in de verte, de vraag stelt: „is er iemand onder
u, die een ogenblik gelooft, dat er in een afzienbaar aantal•
)
9) Pas toen op de e.v. algemene vergadering van de Nationale Vrouwenraad
dr Jacobs vriendelijk naar me toekwam, met de opmerking: „Wat heeft
men ons tegen elkaar willen opjagen’, begon me iets te schemeren. Nu
ik de oude Maandbladen systematisch raadpleeg, zie ik dat er rare dingen
gebeurd zijn. Er had een nieuwe verkiezing moeten zijn uitgeschreven.
„Z o staat uitdrukkelijk in dc statuten. Inplaats daarvan meenden we een
zuiverder standpunt in te nemen door te doen alsof mevr. W. F. niet
bedankte". Maandblad 15 Januari 1903! Terwijl ik vanzelfsprekend ver
schillende afdelingen onmiddellijk gewaarschuwd had dat ik mijn toezeg
ging niet gestand kon doen. Brieven daarover van de secr. H.B. mevrouw
Godefroy in het I.A.V. te vinden.
1o) Z ij richtte in die jaren ook „Onderlinge Vrouwenbescherming, in navol
ging van de Mutualité Maternelle op. Het tehuis voor ongehuwde moeders
en buitenechtelijke kinderen. „Tehuis Annette", werd naar haar genoemd.
11) Rede in druk verschenen bij F. van Rossen. Amsterdam 1904.
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jaren in Nederland een Grondwetsherziening mogelijk is, waarin
a l g e m e e n vrouwenkiesrecht wordt opgenomen? Zo ja, dan
vergeve die persoon het mij, wanneer ik zeg dat zij of hij de
politieke constellatie van ons vaderland slecht kent".
Dat weer een decennium later de eerste wereldoorlog zoveel
zou brengen en zoveel zou vernielen niet alleen op materieel
gebied, kon ook deze scherpzinnige staatsman niet vermoeden.
In Nijmegen leest Betsy Perk — eenmaal de schuchtere mede
strijdster van de tweede „historische" Nederlandse „emancipatrice” Mina Kruseman — een door haar zelf vervaardigde
kiesrechtnovelle „Strijd Binnenshuis" voor. Zutphen houdt „een
gemeenschappelijke maaltijd” .
Een jaar later heeft men het, alles samen, tot 1500 leden ge
bracht.
Weer een jaar later liepen we nog als leden der V.v.V.K. mede
in de alg. kiesrechtoptocht te Rotterdam onder een banier:
„Voor vrouwenkiesrecht, tegen alcoholisme en prostitutie”
Intussen, het wederzijds wantrouwen groeide steeds aan, elke
jaarvergadering zag de oude kwestie rijzen; en tegenover de
mening van Martina Kramers en Mevr. Haver, dat de V.v.V.K.
zich eerlijk hield aan de statuten van het Ned. Comm. voor alg.
kiesrecht, stonden de opinies van Loopuyt en Bijkerk, dat de
Vereniging geen onbepaald vertrouwen verdiende, waarmee 42
van de 69 „stemmen” accoord gingen. Op de vergadering van
16 December 1905 te Groningen trok de V.v.V.K. zich uit het
Comité terug, met 64 voor, 28 tegen.
Mevrouw W. van Itallie-van Embden — later dank zij het
algemeen vrouwenkiesrecht korte tijd lid van de Tweede Kamer
— juicht. Men probeert een propagandiste te vinden tegen een
salaris van ƒ 600,— plus reis- en verblijfkosten; het mislukt. Het
Staatkundig Bijblad is voor het laatst verschenen. Een paar maal
vindt men nog een rubriek „Uit onze Regeeringslichamen”. Dan
is ook dat stukje „Opvoeding” uit het Maandblad verdwenen.
Maar aan de fictie over „het vertrappen en verdrukken der
vrouw” wordt nog uiting gegeven en de gevaarlijke illusie: „als
alle voorteekenen niet bedriegen dan zal het kleine doch fiere
Nederland weldra vele groote naburige landen tot voorbeeld
kunnen zijn” , kijkt om de hoek.

Pro en contra.
Dat er overal met toewijding en inspanning gewerkt wordt,
zal niemand ontkennen, die in die jaren met belangstelling toezag
of meewerkte. In de winter van 1906 bedenkt de presidente der
afdeling Amsterdam iets nieuws: een Pro- en Contra-avond.
Vermoedelijk geïnspireerd door de in die jaren „Pro- en Contraserie” van de Hollandia drukkerij te Baarn. Zij is zo verstandig
de bordjes te verhangen en dus krijgt de Contra-spreker, Mr
Arnold Levy, het eerst het woord. In de propvolle Eensgezindheidszaal, zitten de vaders van het tweetal, dat geestelijk
de wapens zal kruisen, eendrachtig op de eerste rij naast elkaar,
misschien zelfs eensgezind. Want „de oude Levy” was een
vooruitstrevend man, die mede de stoot had gegeven tot de
oprichting van de Liberale Unie.
De felle, maar geestige rede van de contra-man wordt aan
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dachtig gevolgd. Of er leden door verloren zijn gegaan, vermeldt
de geschiedenis niet, want het Maandblad zwijgt de vergade
ring dood,12). Er volgt echter een „paleis-revolutie” omdat de
presidente het gewaagd heeft, inplaats van een van de beproefde
Amsterdamse kopstukken, een jonkie van buitenaf te laten
komen.
Mevrouw Van Loenen-de Bordes treedt even af! Ook
al was het resultaat van haar malle plannetje nog zo gek niet
geweest: de zaal was overvol, alle gewone kranten geven uit
voerige verslagen, de correspondenten der provinciale pers wij
den er zelfs hier en daar hun weekbrief aan. Gemakshalve citeer
ik een typerende zin: „o, als ge er bij hadt kunnen zijn! We
proestten het letterlijk uit! Het was compleet een carnavalsgrap.
Pierrette in haar dolste dartelheid kon niet doller ronddansen
dan de spreekster het deed met de historische lijn in onze wet
geving” . Mr Levy had n.l. beweerd, dat bij de Grondwetsher
ziening van 1887 vrouwenkiesrecht, na gezet overleg, was ver
worpen en de invoering dus zonder noodzaak zou breken met
de historische lijn.

Diepgrijpende verschillen. Scheiding.
Het is het jaar, dat we met 2500 leden beginnen, meege
rekend de „buitengewone” (rechtloze) leden: de mannen. Maar
hier en daar wordt verkondigd, dat het er 20.000 zijn. Mee
geteld worden eenvoudig alle leden van de Nationale Vrouwen
raad. Maar daar vele vrouwen van twee tot tien aangesloten
organisaties lid zijn, wordt dat een wetenschappelijk getraind
lid toch wat te bar. Het is de echtgenote van de, dit najaar
overleden beroemde Borneo-onderzoekingsreiziger, professor
Nieuwenhuis. Zij is een Baltische b.sse dr von Uexkühl Güldenband, studeerde in Zwitserland, later als eerste vrouw in
München, werkte in Batavia in de Plantentuin, waar ze haar
echtgenoot ontmoette. Begrijpelijkerwijs haalt men haar in
Leiden onmiddellijk in de kiesrechtbeweging.
Uit Rusland naar Zurich gekomen, had zij daar met een
Oostenrijkse, Lucia Morawitz ijverig en eerlijk voor gelijke
rechten voor mannelijke en vrouwelijke studenten gevochten,
„en met succes ondanks de eerlijkheid”. „Ik was zeer naïef toen
ik als vreemdelinge naar Nederland kwam; kende de wereld
en de politieke praktijken niet. Toen ik spoedig tot presidente
der afdeling Leiden werd gepromoveerd (ik sprak nog zeer
gebrekkig Nederlands), werd mij van hogerhand — de dames
Jacobs en Kramers — voorgezegd wat ik bij het publiek ter
inleiding telkens moest vertellen. Toen ik tegen deze wijze
van propageren opkwam, moest ik van de oude garde ver
nemen, dat ik me koest moest houden, op de éénmaal ingeslagen
weg voortgaan en niet door misplaatste eerlijkheid bederven,
12) Maar ..Evolutie” van 28—11—1906 uit haar woede, óók al omdat na 12 Jaar
voor het eerst een kwartje inplaats van een dubbeltje entréegeld geheven
is. waardoor de arbeider niet komen kan ..en over het geheel komt een
deftigheid, waarvoor helaas velen terugschrikken” . Tempora mutantur.
tegenwoordig geeft de arbeider graag het tiendubbele voor een wedstrijd
met voeten (en overdag!) inplaats van een wedstrijd uitsluitend met
woorden en gedachten.
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wat anderen met moeite hadden opgebouwd. Nooit zouden
wij tegen de mannen kunnen opkomen, als wij niet met dezelfde
middelen werkten. Voor iemand aan wetenschappelijk werk
gewend, waar exactheid een onontbeerlijke basis betekent, was
het onmogelijk om bewust het publiek onwaarheden mee te
delen. Toen ik met het inderdaad naïve voorstel kwam, om
ons er eerst over te oriënteren, hoever de beweging voor
vrouwenkiesrecht reeds voet had gekregen en daarvoor een
reëele basis meende gevonden te hebben, kwam de oude garde
hiertegen met alle macht op. Een enquête zou funest geweest
zijn. Mijn denkbeeld om van de wortel uit te beginnen en aan
te pakken, werd verijdeld. Bij die gelegenheid werd me pas
goed duidelijk, dat niet ik alleen de werkmethode van het H.B.
afkeurde. Toen het H.B. zich eindelijk bereid verklaarde in
Zutphen mijn voorstel te behandelen, waarvan het lot van te
voren bezegeld was, weigerde ik op die bewuste vergadering,
er op in te gaan. Ik herinner mij, dat ik voor de groene tafel
stond, met al die vijandelijke gezichten voor me, en pertinent
verklaarde: „Ik zeg geen woord!” Mevrouw Lorentz heeft toen
tranen over mij moeten lachen. Voor de aanwezigen, die van al
het voorafgaande niets wisten, moet mijn optreden wel zeer
onbegrijpelijk geweest zijn. Leiden heeft toen feitelijk, zoals
iemand van de „goede kant” het uitdrukte, slechts de laatste
druppel in het glas laten lopen” 13).
Als exact denkende vrouw kwam mevr. N. met het voorstel
om minstens 100.000 handtekeningen te doen verzamelen op
lijsten, die eventueel voor verschillende soort vrouwenkiesrecht
konden worden samengesteld: algemeen, gezinshoofden, ongehuwden enz. Dit plan is inderdaad in een aantal afdelingen be
sproken, nadat het tengevolge van ziekte van mevr. N. op de
buitengewone vergadering in Utrecht door mevrouw LorentzKaiser was toegelicht. Wat noodzakelijk was omdat opname in
het Maandblad ter kennisname van alle leden, zoals de voorstelster gewild had, was geweigerd!!
Dan wordt van Leiden en Breda uit een poging gedaan het
hoofdbestuur „om te zetten” , die daverend mislukt. Heel won
derlijk doet het aan na bijna een halve eeuw de gegevens door
ziende, te ontdekken, dat in een kiesrecht milieu, zelfs toen de
hartstochten hoog oplaaiden, slechts 1020 leden van de vermoe
delijk meer dan 3000 blijken mee gestemd te hebben, 45 stem
biljetten zijn van onwaarde. Het aantal leden, dat uittreedt is
gering, maar vindt onmiddellijk belangrijke steun bij groepen,
die zich tot op dat ogenblik afzijdig hielden. De mannen krij
gen vanzelfsprekend gelijke rechten in de Nederlandse Bond
voor Vrouwenkiesrecht. De oproepcirculaire wordt op bescheiden
schaal rondgezonden: is zelfs niet „voor de pers” bestemd om
geen nodeloze ruchtbaarheid te geven, aan wat voor de tegen13) Iets dergelijks vertelt in het Maandblad van 15 Januari 1910 de Hongaarse
Rosika Schwimmer: elk lid liep daar, bij wijze van spreken, met een
aanplakbiljet en een potje stijfsel in haar zak, gereed het biljet overal
aan te plakken. Zij zou niet graag hebben dat men in Hongarije wist,
hoe klein haar vereniging eigenlijk maar was. Want doordat zij zich op
die wijze vertiendubbelden, meende men. dat zij een grote machtige partij
vormden, waarmee de Regering rekening diende te houden.
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standers van het vrouwenkiesrecht slechts reden tot hoon had
kunnen worden. Maar de circulaire is door niet minder dan
achttien hoogleraren onder wie zelfs Bolland, door Jeltje de
Bosch Kemper, Th. E. J. van Aken, Ida Heyermans, mevrouw
Muller-Lulofs, en Augusta de Wit, ondertekend, om de meest
bekenden uit de 63 nog even aan de vergetelheid te ontrukken.
In het voorlopig comité zit o.a. het Tweede Kamerlid Mr E. A.
Smidt. Het comité meent dat een nieuw verenigingspunt moet
worden gevormd voor allen, die vrouwenkiesrecht voorstaan,
maar die om deze of gene reden zich niet bij de V.v.V.K. aan
sloten of zich daar niet langer op hun plaats gevoelen. Het is
ten enenmale niet hun plan een bond te stichten, welke de
bestaande Vereniging zal bestrijden, zij bedoelt slechts aan te
vullen.
„Waar de wegen en opvattingen, ja zelfs de levensbeschou
wingen zo sterk verschillen dat de aanwezige krachten niet altijd
evenwichtig kunnen werken, daar wordt de zaak, die in zich
zelf allen lief is, beter gediend door een verdelen van krach
ten op het ruime arbeidsveld, dan door ene samenwerking,
waaraan innerlijke eenheid, levensvoorwaarde voor waarachtig
slagen ontbreekt” .
De opleiding van de a.s. kiezeressen wordt als even belang
rijk beschouwd als de propaganda en geen bestuurslid wordt
voor langer dan vier jaren gekozen14).
Op de eerste jaarvergadering zijn reeds 12 afdelingen ver
tegenwoordigd, op de tweede 36, van Maastricht tot Alkmaar
en van Vlissingen tot Appingedam blijkt de oproep der „gema
tigden”, zoals het destijds heette, gehoor gevonden te hebben.
Het eigenaardig geval doet zich trouwens voor, dat de „con
currentie” een voortreffelijk stimulans blijkt. In zoverre is het
wellicht gelukkig geweest, dat de poging van Mr E. Fokker met
voorkennis van het Comité ter Verbetering van de Maatschap
pelijke en Rechtstoestand der Vrouw in Nederland, om de beide
groepen in één federatie samen te brengen, schipbreuk heeft
geleden. De Rechtstoestand zou een president (e) van de even
tuele bespreking hebben aangewezen. De Bond wijst mevrouw
Lorentz en mej. Th. J. A. van Aken aan als vertegenwoordigsters.
Het hoofdbestuur van de V.v.V.K. blijkt niet ongenegen te zijn,
mits het hoofdbestuur van de Ned Bond er om zou vragen en
de presidente Mr E. C. van Dorp en ondergetekende eerst hare
„beledigingen in de loop van het jaar 1907 aan het adres der
Vereniging en haar H.B. gericht, openlijk zouden herroepen” .
En___pas na het congres van de Wereldbond voor Vrouwen
kiesrecht, dat in 1908 te Amsterdam zal worden gehouden.
14) In ,.Frauen bestrebungen' van Mei 1907. het officiële orgaan van de Zwit
serse „Union für Frauenbestrebungen" onder redactie van K. Honneger
— aanwezig in het I.A.V. — vindt men een uiteenzetting der beginselen
van de 27 Februari 1907 opgerichtc Nederlandsche Bond voor Vrouwen
kiesrecht. door dr M. Nieuwenhuis-von Uexhuel Gueldenband. Z ij deed
dit ook in het door dr Anita Augspurg geredigeerde ..Zeitschrift für
Frauenstimmrecht". Bij de vermelding dat mannen in de Bond gelijke
rechten hebben, tekent de zéér „links" staande dr Augspurg aan: „sehr
richtig!". Eveneens aanwezig ln het I.A.V.
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Wereldbond congres.
De oproep tot het tweede Congres van de Wereldbond 15) voor
Vrouwenkiesrecht en de vierde Internationale Vrouwenkiesrechtbijeenkomst vindt men in het nummer van 15 Mei 1908 van het
Maandblad der V.v.V.K. Carrie Chapman Catt tekent als pre
sidente, Rachel Foster Avery als 1ste secretaresse. Het congres
heeft plaats in het concertgebouw te Amsterdam; reeds een
maand tevoren verantwoordt mevrouw Drucker namens het
Centraal Financieel Comité de voor die dagen kapitale som van
ƒ9416.17 die toen reeds is bijeen gebracht. Het grote koor van
Toonkunst en een kinderkoor van Catharina van Rennes geven
een Welkomstlied en daarna een door haar zelve getoonzette
cantate; „Oud-Hollandsch Nieuwe Tijd” 16). Een receptie in Cou
turier met een door een groep Haagse leden der Vereniging in
het Engels opgevoerd stuk „De Raad der Goden”, waarin, vergis
ik me niet, het latere Kamerlid Mr G. Boon en zijn echtgenote,
toen nog Mej. v. d. Starp, een hoofdrol vervullen.
Dinsdagavonds komen vertegenwoordigsters uit Australië,
Nieuw-Zeeland, vier Staten van Amerika, Finland en Noorwegen
aan het woord, en Woensdagmiddags — ik moet kortheidshalve
een keuze doen — wordt het vraagstuk voor jeugdige personen
uiteengezet.
Studenten, leerlingen der hoogste klassen van gymnasia,
hogere burgerscholen, handelsschool en daarmee gelijkstaande
inrichtingen van onderwijs zijn uitgenodigd. Fru Ann Margret
Halingren uit Stockholm en Mme Mirovitch uit Petersburg zul
len in het Frans, Mrs Millicent Garret Fawcett uit Londen en
Mrs Ella Stewart uit Chicago zullen in het Engels, Dr jur. Anita
Augspurg uit Hamburg en Rosika Schwimmer uit Budapest zul
len in het Duits spreken. Verder nog prof. Terese Labriola uit
Rome.
Anna Polak spreekt Woensdagavonds, en Donderdagmiddags heeft
douairière Beelaerts van Blokland-Kneppelhout de leiding op
zich genomen.
Ook het vrouwenkiesrecht uit Christelijk oogpunt, komt aan
de beurt, waarover fru Blauenfeldt uit Kopenhagen, Reverend
Anna H, Shaw uit Philadelphia, freule Anna van Hogendorp uit
Den Haag, Lady Balfour uit Londen, Dr jur. Catharina Waugh
Mc Culloch, vrederechter in Chicago en Mme. Marie Maugeret
uit Parijs zullen spreken. Laatstgenoemde, de bekende leidster
der Katholieke Vrouwenvereniging in Frankrijk, zal het onder
werp uit R.K. standpunt behandelen. Voorts waren er nog voor
waardelijke toezeggingen van fru Michelet uit Noorwegen, en
15) Gesticht te Berlijn op 3 en 4 Juni 1904.
16) Catharine van Rennes was Bondslid en had zeer correct gevraagd of de
Bond, na de eigenaardige afwijzing van het voorstel van Mr E. Fokker,
het weigeren van de Bondsgeschriften, en het uitblijven van een pers
kaart voor de Ploeger, terwijl zelfs de Proletarische Vrouw die wèl had
ontvangen, bezwaar maakte tegen haar medewerking. Vanzelf sprekend
legde de Bond haar niets in de weg. Maar er zat toch weinig anders op
dan de bezoekers van het congres, op straat, niet in het gebouw, zelfs
niet op de stoep(!) van het bestaan ener tweede organisatie door een of
ander vlugschriftje op de hoogte te brengen. Dat was toch ook de
Alliance wat kras en enkele geschriftjes kregen een plaats op een tafel
in de hal.
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Mme. Hoffmann uit Genève. Dan spreekt Donderdagavonds
mevrouw v. Itallie-van Embden met anderen, ieder een 20 mi
nuten speech over „Waarom heeft de echtgenoote, de moeder
en huisvrouw het stembiljet noodig?” en „Waarom heeft de
loonarbeidster, de philantropiste, de opvoedster enz. het stem
biljet noodig”
Het ledenaantal is dan tot over de 4000 gestegen.
De dagbladen geven uitvoerige verslagen en volgens Mej. J. C.
Lanschot Hubrecht, die in het Maandblad van 28 Juli een korte
nabetrachting geeft, is de indruk — wat ongetwijfeld juist is —
overweldigend geweest. In datzelfde nummer vertelt Emmeline
Pethick Lawrence, dat de Women’s Social and Political Union op
21 Juni een demonstratie heeft gehouden, waarvan de Times
correspondent schreef, dat in Hyde Park door de belegsters der
betoging op tweehonderd vijftig duizend mensen was gerekend,
maar dat er mogelijk dubbel zoveel waren en dat het zelfs niet
tegen te spreken was, dat er driemaal zoveel waren. Tevens
waren er omstreeks 100.000 bij het Lagerhuis, de bedoeling was
een vreedzame betoging. Er werd geen woord van opruiing ge
sproken, maar 29 vrouwen werden gearresteerd, op grond, dat zij
het de politie lastig maakten. Op die beschuldigingen zijn zij
veroordeeld tot gevangenisstraffen, variëerend van één maand
tot drie maanden. Bovendien werden toch in de woning van
mr. Asquith in Downingstreet twee ruiten ingegooid. De dames
werden onmiddellijk gearresteerd en tot twee maanden veroor
deeld.
Inmiddels is op voorbeeld van de Men’s League in Engeland
op 26 September ’08 ook ten onzent een „Mannenbond voor Vrou
wenkiesrecht” opgericht door een geestdriftig jongeling, die later
blijkt wel de meestertitel te bezitten, maar nog minderjarig te
zijn. Zonder enige twijfel óók om een soort tegenwicht te heb
ben van de gehate Bond, die mannen als gewoon lid met alle
rechten toeliet. Laat ik er bijvoegen dat de angst van de Verenigingsleidsters, dat de mannen zich van alle baantjes zouden
meestermaken of onbehoorlijk overwicht krijgen, volkomen on
gegrond is gebleken. Er waren trouwens in de Bond heel wat
meer „baantjes” beschikbaar, dan in de Vereniging, waar ondanks
herhaalde pogingen — waarover later — om tenminste aan méér
vrouwen gelegenheid te geven om zich voor te bereiden, steeds
de teugels in dezelfde handen bleven. De „Mannenbond” kan later
op zijn alg. vergadering van 3 October 1911 meedelen dat men
actief is opgetreden, nl. door het houden van vergaderingen in
vereniging met de afdelingen der V.v.V.K. En door het versprei
den van brochures van mr W. H. Werker, een ijverig lid en
bestuurslid van de afdeling Utrecht van de Ned. Bond v. V.K.
welk laatste feitje er maar liever niet wordt bijvermeld. De bro
chure van December 1910 van zijn hand is te vinden in het
I.A.V., de Argumenten tegen vrouwenkiesrecht. De Mannenbond
staat een tijdlang onder presidium van overste Mansfeldt, wiens
vrouw een zéér ijverig en geestdriftig Verenigingslid is, tot het
bestuur is dan ook toegetreden mr. P. J. Oud, die ook reeds
voorkomt op de voorlopige lijst van sprekers en spreeksters in
het Septembernummer van het Maandblad. Wie iets vermake
lijks lezen wil sla in dat nummer op „Zaken zijn Zaken” .
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Strijd over Statuten. Mannenrechten?
In het najaar komen dan in de V.v.V.K. tamelijk ingrijpende
veranderingen in Statuten en Huish. Reglement aan de orde. Het
H.B. wenst er een „Nationale V.v.V.K.” van te maken, anderen
„Nederlandsche V.v.V.K.” De afd. Leiden acht het „zéér gewenscht dat, door de verplichte uittreding van enkele H.B. leden,
andere, latente krachten in de Ver. tot uiting komen”. Stelt dus
voor dat de leden van het Hoofdbestuur gekozen zullen worden
voor de tijd van 6 jaren, om de twee jaar treedt 1/3 af. De
aftredende leden kunnen binnen het jaar niet opnieuw in het
H.B. zitting nemen. Deventer maakt het nog een beetje bonter
en wil het H.B. voor slechts 4 jaar kiezen, een periode, die
„zeker de beste oefenschool is om later met vrucht een werk
zaam aandeel te nemen in de wetgeving of in de regering van
stad en land. Daarom lijkt het geschikt, dat velen daartoe in
staat gesteld worden. Thans sluimerende krachten kunnen zich
dan ontplooien”.
En Assen stelt voor: „het H.B. bestaat uit tenminste 7 leden,
waarvan de grootste helft vrouwen moeten zijn, eveneens in
afd. besturen” , en vindt in de toelichting dat dit vooral voor de
kleine en nieuwe afd. „zéér gewenscht” is. „Uit rechtvaardigheidsoogpunt zijn we het tegenover onze beginselen verplicht.
Wij, die gelijkstelling willen, moeten beginnen met dit zelf toe
te passen” . Dus ook mannen-bestuurders!
Maar het H.B. raadt alles ten sterkste af, met het oog op de
moeilijkheid goede krachten voor de hoofdbestuursfuncties te
vinden. De Vereniging bestaat dan liefst vijftien jaar. Zelfs het
allereenvoudigste opvoedkundige werk schijnt nog niet zoveel
resultaat te hebben afgeworpen, dat hier leiding kan gegeven
worden. Maar de Nederlandse Staat te helpen leiden schijnt niet
zo erg moeilijk te wezen en moet zo gauw mogelijk verwezen
lijkt!!!! Gelukkig dat de zoveel jongere Ned. Bond voor V.K.
nooit met dat bezwaar te kampen heeft gehad. De leden der
Vereniging blijken echter geïmponeerd en leggen zich bij de
toestand van als-maar-dezelfde neer. Mag ik zeggen als makke
schapen? Is het een voorteken geweest van wat straks de landsverkiezingen te zien zullen geven? Waar ook nu nog de vrou
welijke kiezers zich gedwee neerleggen bij de in hoofdzaak
buiten haar medewerking door de kiesverenigingen opgemaakte
lijst-volgorde?
Maar is het zo heel vreemd en wil het bestuur van Vrouwenbelangen iemand die uit vrijzinnig en democratisch milieu stamt
toestaan op te merken dat het heus zo onbehoorlijk niet is als
men eenmaal beweerde dat „het intellect” in de vrijzinnige (toen
„liberale” ) gelederen te vinden was? Zélf denken en „kiezen” is
toch nog wat anders dan aan het handje lopen van een kiesver
eniging die een lijst samenstelt, waaraan een maar héél klein
deel, zelfs van de directe partijgenoten hebben meegewerkt. En
waarom werken alle partijen óók de Volkspartij voor Vrijheid
en Democratie mee tot het domhouden van de kiezers en kiezeressen door uitsluitend met „nummer één” op de lijsten te
werken? Is het restje tegenwoordig zó onbeduidend? Geldkwes
tie? Och kom, iedere verkiezing verslindt tienduizenden. Een

24

enkele duizend méér ter opvoeding der stemgerechtigden, hen
te leren zélf te denken zou heus geen weggegooid geld zijn! Wat
te meer klemt nu door de (onvermijdelijke afschaffing van
het districten stelsel) de a.s. „volks”vertegenwoordigers persoon
lijk aan de stemgerechtigden soms al zó weinig bekend zijn.
Men doodt op deze wijze hoe langer hoe m eer de echte be
langstelling. Wat zeker geen landsbelang is.
Het meeste blijk van persoonlijk inzicht — anderen zullen
dit noemen op-de-spits-gedreven-eigenwijsheid — geven tegen
woordig degenen die de lijsten van de Volkspartij voor
V r i j h e i d en Democratie17) stemmen. Want daarop zijn
geregeld het aantal voorkeurstemmen op de vrouwelijke candidaten uitgebracht het talrijkst. Met ware voldoening vond ik dan
ook toevallig in het Maartnummer ’27 18) van de Wig — orgaan
van de Ned. Unie voor Vrouwenbelangen, welke uit de Bond
v.V.K. en de Lange Naam was ontstaan nadat het vrouwen
kiesrecht een voldongen feit was geworden en die ook mannen
in hoofd- en afdelingsbesturen had — als „hoofdartikel” .
Stemt Vrouwen. „Mannen en Vrouwen, Leden der Unie, die van
oordeel zijt dat ook vrouwen in de vertegenwoordigende lichamen
behoren, stemt vrouwen op de lijst van de partij waaraan ge
u het meest verwant voelt, hoe ook haar plaats op de lijst moge
wezen. Stemmen gaan nooit voor de lijst verloren. Maar het niet
uitbrengen van voorkeurstemmen op de vrouw wordt later door
bepaalde mannen tegen de vrouwen uitgespeeld. Eerst heet het:
stemt nummer één! later: de vrouw heeft geen betekenis, ze
kreeg geen voorkeurstemmen!” Waarop dan verder een voor
treffelijk artikel volgt Ups and Downs in de politieke Vrouwen
beweging, waarin allereerst onze te vroeg in Auswitz vermoorde
Emmy J. B. wordt aangehaald, die toentertijd nog een dagbladrubriek tot haar beschikking had waarin zij ernstig protes
teert tegen te lage plaatsen van voor het Statenwerk geschikte
vrouwen. Tevens wordt vermeld dat ook de Staatsburgeressen
(d.i. de vroegere leden van de V.v.V.K.) in een hoekje van het
zojuist verschenen Maartnummer de leden aanraden te stemmen
op de vrouwen der partijlijsten. Maar van de grootste be
tekenis in het Bonds artikel is m.i. een aanhaling uit een artikel
van mr dr Van Schaik — thans nog lid van de Raad van Staten
uit de Katholieke Vrouw:
„Met haar specialen aanleg heeft de vrouw dikwerf een eigen
visie, een eigen kijk op de zaken. En dan ten tweede: de wet
geving is er voor mannen en vrouwen, zoodat het aan die
wetgeving slechts ten goede kan komen, wanneer ook de vrou
wen er aan medewerken. In de politiek is de stem der vrouw te
beschouwen als de aanvulling van de mannenstem. En als een
17) Waarvan ik géén lid ben.
18) In hetzelfde nummer vind ik een berichtje van een feit dat velen zich
niet meer zullen herinneren : Tot voorzitster van de Banne Buiksloot is
gekozen mevrouw G. Koeman-De Boer te Buiksloot. Ook werd zij be
noemd tot hoofdingeland van het Hoogheemraadschap „Waterland” .
Mevr. Koeman is de eerste vrouwelijke polderbestuurder in ons land.
Aldus meldde het Algemeen Handelsblad. Wel typerend dat het opnieuw
de provincie Noord-Holland is, waarvan „de victorie” komt. En voor
treffelijk voor de mentaliteit der plattelanders uit die dagen een vrouweHJke voorzitster!
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noodzakelijke aanvulling. Man en vrouw werken met elkander
in het gezin. Niet de man alleen, niet de vrouw alleen doet daar
zijn of haar invloed gelden, maar naast en met elkander be
sturen zij het huishouden, leiden zij 't gezinsleven. Welnu, zooals dit in het gezin geschiedt, zoo moet het ook gaan in het
openbare leven, in de politiek, in het Staatsbestuur. Ik heb
mij nooit geplaatst op ’t standpunt dier vechters in de vrou
wenbeweging, die meenen, dat het kiesrecht een aangeboren
recht zou zijn, maar ik achtte het een staatsbelang, dat de vrouw
op directe wijze medezeggingschap kreeg.
„In verschillende vereenigingen had ik met vrouwen mogen
samenwerken en daarbij had mijne aanvankelijke min of meer
theoretische zienswijze hare practische bevestiging gevonden.
Ik zou niet durven beweren, dat de vrouw in het algemeen
minder intellect bezit en minder logisch is dan de man. Alleen
zij denkt en redeneert op een andere wijze dan de man. Bo
vendien — en hierop zou ik wel eenigen nadruk willen leggen
— is de politiek niet uitsluitend een zaak van logica en in
tellect, maar moeten daarin ook andere gaven, door God aan
den mensch geschonken, hun gewicht in de schaal werpen. Het
is een liberalistische opvatting, aan het intellect boven alles
den voorrang te willen geven. Wie zijn leven, zeide ik indertijd
in de Kamer, alleen laat beheerschen door verstandsoverwegingen, dreigt hardvochtig en cynisch te worden, en zoo is ook
in de staatkunde de uitsluiting van het gevoelselement verwer
pelijk. Een ernstig woord van een vrouw, die daarbij spreken
kan met ervaring en practischen zin, zal doorgaans van meer
belang wezen dan een louter verstandelijk oordeel. Men moet
dit niet onderschatten”.

Samenkomst van de Wereldbond in Londen.
Een jaar na het congres in Amsterdam vindt in Londen de
„Eerste vijfjaarlijkse samenkomst van de Wereldbond voor
Vrouwenkiesrecht” van 26 April—1 Mei plaats. Het wordt inge
leid door een middag-Godsdienstoefening onder voorgang van
Dr. Anna Shaw, die ook in Amsterdam tijdens het congres
preekte. De Zondag daarop preekte zij nog eens ’s avonds. Een
aardige buitenissigheid is de uitnodiging van de Shakespearian
League om op 3 Mei ’s avonds een bespreking te hebben van
Shakespeare’s oordeel over de vrouw. Die middag heeft de
Women’s Freedom League20) — eveneens een suffragette ver
eniging 21) — de afgevaardigden, voor zover deze in Londen zijn*
2o) Een jaar later blijkt er zelfs een vierde „bloeiende” V.K. vereniging in
Engeland. "The Conservative and Women’s Franchise Association” , waar
van de meeste leden tot de hoge adel behoren, te bestaan.
21) Hoezeer wij „gematigden” in ons land anti-suffragette waren, een aan
grijpend verhaal als in het Maandblad van 15 Maart 1910 voorkomt over
de houding en het lijden van Lady Constance Lytton in de gevangenis,
dwingt eerbied af. Ook al vraagt men zich a f: „Was dit nodig?” Wat in
nog sterker mate geldt van het optreden van Emily Golding Davison, die
bij de Derby rennen, het paard des Konings, dat in volle vaart is, bij de
teugel grijpt. Niet alleen het leven van een jockey komt in gevaar, maar
het toch zeker schuldeloze dier had een been kunnen breken. Nu loopt
alleen zijzelf zware verwondingen op en sterft enige dagen later in het
hospitaal. Was het vrouwenkiesrecht dit waard? Is er ook in Engeland
in veertig jaar véél mee bereikt?
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gebleven, van 3—6 ontvangen. Tijdens het congres wordt Prinses
Juliana geboren en de International Women Suffrage Alliance,
die 21 naties vertegenwoordigt, zendt op voorstel van dr Jacobs
een telegram, waarin zij haar „vurig hopen uitspreekt, dat de
Jonge Vorstin, als zij in later jaren wordt geroepen tot de Re
gering van het Koninkrijk der Nederlanden, Souvereine zal
zijn over een volk, welks mannen en vrouwen gelijke politieke
rechten hebben” Het trof, dat juist die middag namens Neder
land mevr. Rutgers-Hoitsema had gesproken over „de onzekere
positie van de vrouw bij de wet”. De Ned. Bond v.V.K. —
vertegenwoordigd o.a. door mevrouw Boissevain-Pijnappel, een
der latere voorzitsters — was destijds, als ik me goed herinner
uitgenodigd „fraternal delegates” te zenden en mocht evenals
„buitenstaande” organisaties op de laatste dag tussen het werken
door een „greeting” brengen, zoals Mrs. Thomas Haslam, presi
dente van de Irish Suffrage Society, een 80-jarige, die met
haar echtgenoot het gehele congres met de grootste belang
stelling bijwoonde, namens haar organisatie deed. In Londen
is een einde gemaakt aan de tactiek van bepaalde figuren om
de Bond internationaal dood te zwijgen door de verspreiding
van een klein geschriftje met landkaart, waarop de plaatsen zijn
aangegeven, waar de Bond afdelingen heeft.

De „anti’s” .
De Anti-Suffrage League, in het Augustusnummer van 1908
van „the Nineteenth Century” door de bekende schrijfster Mrs.
Humphrey Ward, aan het publiek voorgesteld, hield zich, voor
zover ik me kan herinneren, in die congresdagen, terecht buiten
alles. Zo ook de zeer grote, hardwerkende Ierse anti-bond.
In beginsel houd ik me aan wat in ons land op vrouwen
kiesrecht gebied geschied is. Maar voor de jonge generatie, van
wie telkens blijkt, dat ze zo bitter weinig van de soms heel
afmattende en offers-eisende strijd weet, moge nog wel als
merkwaardigheid vermeld worden, dat aan de Eng. Anti-bond
krachtdadige steun wordt verleend door Lord Curzon of Cromer,
Brits-Indiës gewezen onderkoning. Zijn angst voor het vrouwen
kiesrecht werd voornamelijk daaraan toegeschreven, dat hij de
reacties van de Hindoes en Mohammedanen vreesde, als in En
geland de vrouwen — die al voor de county en boroughs kies
recht hadden —, dit nu óók nog voor het Parlement zouden ver
krijgen. Weinig heeft hij vermoed, dat binnen vier decenniën
Pakistan méér vrouwelijke parlementsleden zou bezitten dan het
éénmaal overheersende land. Plus nog een tiental in serieuze
„opleiding” : vrouwen, die geregeld de zittingen zullen volgen.
Terwijl ze in Begum Liaquat Ali Khan een leidster bezitten,
die de evenknie van de belangrijkste Europese kopstukken is
gebleken, en bijna zou ik zeggen, wonderen heeft verricht.
Wel heeft ook nu weer de door de vrouwen — terecht! — zo
verfoeide oorlog haar meer in de schoot geworpen, dan wie
ook verwacht kan hebben!

Opnieuw in audiëntie. Pessimisme.
Op 12 Februari 1910 gaan presidente en vice-presidente der
V.v.V.K. op audiëntie bij de Minister van Binnenlandse Zaken,
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teneinde Z.Ex. te verzoeken vrouwen te willen benoemen in de
commissie tot voorbereiding ener Grondwetsherziening. Hoewel
door de dames deze benoeming zo krachtig mogelijk werd be
pleit, was toch de indruk, die zij ontvingen van het onderhoud
met de Minister geenszins bevredigend. Zonder dat Z.Ex. een
absolute weigering gaf op het verzoek, was het toch uit de door
de Minister gestelde vragen duidelijk merkbaar, dat hij nóch
de rechtvaardigheid nóch de noodzakelijkheid ener dergelijke
benoeming beaamde. Wat volkomen begrijpelijk was — destijds.
Jammer genoeg bleken de leidende Verenigings figuren niet
in de toekomst te kunnen zien. Wie zal het haar euvel duiden?
Maar merkwaardig zijn toch de van zekere mismoedigheid ge
tuigende uitspraken van Dr Jacobs in het Octobernummer:
„Niemand onzer vleit zich echter met de gedachte, dat direkt
onze geheele wensch, algeheele gelijkstelling22) bij de stembus,
verkregen zal worden. Dit recht zal ons wel boterhamsgewijs
worden toegediend en wij zullen nog flink moeten strijden aleer
wij het geheele brood te pakken hebben .... Niemand onzer
behoeft zich dus te beangstigen, dat hij of zij leden heeft aan
gebracht, die slechts voor een beperkt vrouwenkiesrecht zijn,
want die leden zullen zeker (sic! W. F.) eerder hun doel in en
door de Vereeniging bereikt zien, dan zij die gelijke politieke
rechten voor mannen en vrouwen voorstaan”.
Anna Polak uit zich in hetzelfde nummer ook al pessimistisch,
dat zodra wij iets vrouwenkiesrecht hebben verkregen, de Ver
eniging haar doel zal hebben bereikt. „Immers alsdan kan —
en zal vermoedelijk — de vrouw inzake de kiesbevoegdheid nog
lange jaren bij den man zijn achtergesteld, maar dan is niet
langer de vrouwelijke sekse, in haar hoedanigheid van vrouw,
van de kiesbevoegdheid verstoken”.
Grappig is dat in dat jaar de Vereniging nog niet eens blijkt
een presidentshamer te bezitten, iets wat plotseling door een
ijverige propagandiste, mevrouw Mansveld-de Wit Huberts,
wordt ontdekt. Zuinig en bescheiden waren in sommige opzichten
de vooruitstrevende vrouwen in die jaren wel!

Mevrouw Versluys waarschuwt.
In 1910 vonden we in de Bode van de Heldringgestichten
waarderende woorden over de Bond. Die echter volkomen overal
van toepassing hadden kunnen worden als in dat jaar de leiding
weer in handen van mevrouw Versluys ware gekomen. Immers
ook van haar gold, wat als het ware een der Leitmotive van de
Bond was, dat er in de levensbeschouwing der leden plaats is
voor vrouwenkiesrecht maar dat zij niet hun gehele levensbe
schouwing aan het vrouwenkiesrecht ondergeschikt maken.
Er is toen van de hand van mevrouw Versluys een brochure
verschenen die ik thans helaas niet heb kunnen vinden. Maar
waarin zij o.a. schreef dat geen vrouw het recht heeft iets te
doen ten nadele van het land, zelfs al bracht ze daarmee de
vooruitzichten van het vrouwenkiesrecht verder. Natuurlijk werd
haar toen toegevoegd — en dat is nu juist zo tekenend voor de2
22) Roodhuyzen kwalificeerde dit gedoe van ,,net als de man” als ..feminisme
op z’n smalst” .
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tweeërlei kiesrechtbeweging in die dagen — „Dan bent u geen
goed kiesrechtster”.
„Het komt mij voor", aldus de schrijfster, „dat zij die dit
zeide, zelf geen goede kiesrechtster is. Ik kan begrijpen dat bij
zulk een opvatting vele mannen vrezen voor de vrouw, dat
ze daarom het verlenen van vrouwenkiesrecht een sprong in het
duister noemen”.

Propaganda ervaringen.
Wat propaganda in die jaren betekende herinner ik me nog
levendig uit een vergadering in Klaaswaal, waar de werklieden
vereniging „Door Eendracht Sterk” me had uitgenodigd. Het is
dan Februari 1910. In de stampvolle zaal helemaal twéé vrouwen.
Ik had een klein blaadje met „Feiten uit het privaatrecht” mee
gekregen en deelde die uit. Maar probeerde tegelijkertijd aan
alle tafeltjes brochures te verkopen. Mis. Niemand toonde zich
bereid, zelfs was hier en daar het antwoord nogal onvriendelijk:
„Kost het wat? nee, dan koop ik liever een borrel” . Tenslotte
gaf ik aan de twee vrouwen uit erkentelijkheid voor haar be
langstelling en zedelijke moed onze complete geschriftjes cadeau.
Of dat nu de nieuwsgierigheid van de mannen gaande maakte
of dat deze of gene het beter vond te controleren wat in vrou
wenhanden was gekomen of omdat men alleen wat langzaam
besluiten kon, ik zal het wel nooit weten, maar plotseling
riep er iemand om „ook een krant”. Zodat ik me nog maar eens
in de zaal waagde, waarop me van alle kanten de centen en
dubbeltjes werden toegestoken en al mijn Ploegers, mr Fokker’s
Rechtstoestand en ook een aardig aantal „Kleine Geschriftjes23)
uitverkocht raakten. Zelfs van de „dure" brochures van ds
Hoevers werden enkele aan de man gebracht.
Maar door een gelukkig toeval heb ik het nooit zo moeilijk
gehad als de Bondspropagandiste, Christine Staas, die met be
wonderenswaardige toewijding, die zeker niet heeft ondergedaan
voor wat Kee Groot voor haar Vereniging deed, ons terzijde
heeft gestaan. Zij trof het nog wat maller dan ik op Tholen,
waar ze een zaal met uitsluitend mannen aantrof. Met haar
onverstoorbare blijmoedigheid en verve begon ze ook daar haar
spreekbeurt. Toevallig stond ze tegenover het buffet en na enige
tijd doken daarboven drie vrouwenhoofden op, die gespannen
luisterden. Het effect was een lachsalvo en in triumf werden
de drie dames naar een tafeltje vóór in de zaal gebracht.
Minder amusant was mej. Staas’ ervaring elders — het was
in de tijd van de suffragettes — waar ze de hele dag de veld
wachter achter de hielen kreeg. Of in een dorp, dat ik maar niet
noem, ineens voor het feit kwam te staan dat de vergadering,
die om zeven uur beginnen zou, niet door vrouwen zou kunnen
worden bijgewoond, omdat „juist” de burgemeester een ver
ordening had uitgevaardigd dat na zeven uur geen vrouwen
meer op straat mochten. Waarop zij de bijeenkomst onmiddellijk
op drie uur ’s middags verzette. Erger nog was het in de
Betuwe, in het niet onbekende Beesd, de eerste standplaats van
de later beroemde en gevreesde leider der antirevolutionairen,*)
23) Grotendeels nog in bezit van Mevr. v. Riel Smeenge.
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waar tijdens de vergadering de weg tussen vergaderlokaal en
haar logies met prikkeldraad was overspannen. Een gevaar
waaraan ze alleen dank zij haar voorzichtigheid en een zaklan
taarn die ze altijd bij zich had ontsnapte.
Het lijkt me aardig om nog iets te vermelden, dat ik bij het
consciëntieus doorbladeren van het Maandblad vind en dat ik
volkomen vergeten was: hoe in 1910 in Leiden mevrouw VersluysPoelman uit Amsterdam het onderwerp „de Neutraliteit der
V.v.V.K.” behandelde. Waarop een levendig debat volgde, waaraan
hoofdzakelijk door mevrouw W. van Itallie van Embden, toen
lid van Vereniging èn Bond, de heer Sytsma en mijzelf
werd deelgenomen. Wat er destijds van het voorstel van mevrouw
V.-P. terecht is gekomen, aanvankelijk gesteund door een motie
van de heer Sytsma, die tot een volgende huishoudelijke verga
dering werd uitgesteld, vermeldt helaas de geschiedenis niet.
Alleen valt „op te maken” èn uit een hoofdartikel in het April
nummer èn uit een uitvoerig ingezonden stuk in het Maandblad
van 15 Mei, dat mevrouw Versluys weinig steun heeft gekregen.
Dat jaar brengt voor het eerst in ons land een „Vrouwenkiesrechtdag”, op voorstel van de afd. Groningen der V.v.V.K.
In het Maandblad van 15 Juni vinden we weer tal van dich
terlijke ontboezemingen, o.a. van Angenita Klooster en ernstige
en sarcastische illustraties. Ook een artikel van Mr P. J. Oud —
hij spreekt ook op de propagandadag in de afd. Hoorn — en zet
daar uiteen waaróm wij de strijd voor het vrouwenkiesrecht niet
door de vrouwen alleen moeten laten voeren. Hij wijst er terecht
op, dat met het vrouwenkiesrecht een groot gemeenschapsbe
lang is gemoeid.
Het Bijvoegsel van het Maandblad 15 Oct. 1910 brengt een
concept-werkplan, dat op de 17e alg. vergadering op 17 en 18
Dec. te Amsterdam gehouden, nogal wat stof opjaagt. Kopstukken
als Drucker, Haver, Versluys-Poelman en de heer Oosterbaan,
komen met ernstige bezwaren, maar tenslotte leggen ook zij zich
bij de stemmingen, die b.v. 106—374, 160—380, 181—288 plus 10
blanco te zien geven, neer en volgen wat het H.B. voorstelt.
Actief is dit laatste zeer zeker, het heeft een vliegend blaadje
aan de leden der verschillende kiesverenigingen, aangesloten bij
de Liberale Unie, aangeboden, „en wel omdat de L.U. bij hare
actie ter verkrijging van het algemene kiesrecht, de vrouw min
of meer in de hoek duwt” .
Zelfs de Standaard komt nu in het strijdperk en de heer
Verkouteren lid der chr. hist. Unie, uit de profetie dat „enkele
vrouwen in de Vertegenwoordigende Lichamen, niet zoo heel
veel kwaad zullen stichten” . Maar het mogen alleen ongetrouwde
vrouwen zijn. En wel om deze zeer gezonde reden: „het zou
anders kunnen gebeuren, dat man en vrouw uit één gezin beiden
in de Kamer zaten, en wat kwam er dan van het huiselijk leven
terecht?” Het Tijdspiegelartikel, waaraan dit ontleend is, is als
curiosum werkelijk nog steeds de moeite waard. En een koste
lijke kritiek gaf mr J. N. Bastert in de Ploeger Sept. 1911
24) Het ls ónmogelijk ook dit Bijblad op de voet te volgen. Actueel zijn o.a.
de nummers van 15 October 1911 over Schiedam, en 15 November over
Amsterdam ..ongevraagd eervol ontslag gehuwde onderwijzeres” .
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„Vriend of Vijand?” Overigens heeft tweemaal een echtpaar in
de Provinciale Staten gezeten, die elkaar meermalen heftig
bestreden. In beide gevallen was de „hij” lid van Gedeputeerden,
de „zij” lid van de Staten, nl. de heer en mevrouw De VriesBruins en de heer en mevrouw Mansholt-Andraea. De huwelijken
zijn er allerminst bij te gronde gegaan, maar de wètgeving heeft
toch maar beslist, dat dit in het vervolg niet meer zou zijn
toegestaan.
Niet geheel begrijpelijk is het, dat in de zomervergadering
van 9 Juli 1911 te Nijmegen gehouden, gewag is gemaakt van
een „Staatkundig bijblad” , dat vroeger geredigeerd werd door
mevrouw Tilma Schaaf, die het door familieomstandigheden niet
meer kon bijbrengen, waardoor het „zo langzamerhand verdwe
nen" is. In de mij ter hand gestelde volledige „Maandblad” jaargangen, heb ik daarover niets kunnen vinden. Maar in ieder
geval heeft Martine Kramers zich toen bereid verklaard de
redactie van het bijblad op zich te nemen, het H.B. heeft zich
op de Handelingen geabonneerd en de afdelingen moeten de
gemeenteraadsverslagen zenden, liefst nog met een verslag er
bij uit één of ander bekend dagblad. Aan het verzoek van mej.
Kramers om het bijblad in de nieuwe spelling te laten drukken,
wordt niet voldaan. En zo verschijnt dan op 15 Augustus het
eerste Bijblad24), bevattende Wetten en Verordeningen de vrouw
betreffende, benevens mededeling, welke Ministers, Kamer- en
Raadsleden daarvóór of tegen gesproken of gestemd hebben.

Ontslag van de huwende ambtenares.
Wij schrijven 1911.
Uit dat jaar vallen twee dingen te vermelden. In October
wordt een adres aan de Tweede Kamer gezonden inzake het
door Minister Heemskerk ingediend wetsontwerp om vrouwelijke
ambtenaren in rijksdienst bij het sluiten van een huwelijk
ongevraagd ontslag te verlenen, als ook bij de Wet op het Lager
Onderwijs zodanige wijzigingen aan te brengen, dat de gemeente
besturen verplicht zullen zijn onderwijzeressen bij haar huwelijk
te ontslaan, dat hoewel de V.v.V.K. het standpunt inneemt, dat
zij zich noch vóór noch tegen de loonarbeid der gehuwde vrouw
uitspreekt, zij er toch met nadruk op moet wijzen, hoe door
de indiening van dit wetsontwerp een nieuwe bijdrage geleverd is
tot staving van het Adres door de Vereniging aangeboden aan
H.M. de Koningin der Nederlanden en aan de Tweede Kamer
der Staten-Generaal in Mei 1910. waarin gewezen wordt op de
noodzakelijkheid dat de rechtsovertuiging der vrouw zich uiten
kan door middel van het stembiljet; dat zij daarom de vrijheid
neemt. Uwe vergadering beleefdelijk doch met aandrang te ver
zoeken Uwe goedkeuring te willen onthouden aan genoemd
Wetsontwerp. Getekend door Dr Aletta Jacobs, presidente en
Jo van Buuren-Huys, secretaresse.
Ironie van het lot! Drie en veertig jaar zijn voorbij gegaan,
bijna het dubbele aantal jaren dat de V.v.V.K. „streedt”, en het
aantal Nederlandse vrouwen, dat protesteert tegen dergelijk
ingrijpen bij huwelijk, bedraagt nog niet de helft plus één. Men
schuifelt immers braaf mee in partij en fractie. Als het voorstel
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van de commissie Ubink om de ambtenares alleen te ontslaan
als ze de euvele moed heeft om vóór het dertigste jaar te huwen,
er door komt, (heus niet bedoeld om de angstwekkende bevol
kingsaanwas in ons kleine land tegen te gaan!) dan zal ons
„comité tot verdediging van de vrijheid van arbeid van de vrouw”
de nodige jaren moeten doorstrijden.

Propagandisten.
De Vereniging had al jaren lang een onwaardeerbare kracht in
mej. C. S. Groot, die bovendien bij haar optreden in dorpen de
aantrekkelijkheid kon brengen van „in kostuum” op te treden
en in Noord Hollands dialect te spreken en alleraardigste brieven
in dialect in het Maandblad schreef. Reeds het batig saldo van
het Internationale congres in Amsterdam had het der Vereni
ging mogelijk gemaakt haar propagandiste een redelijk salaris
toe te kennen.
De Nederlandse Bond voor Vrouwenkiesrecht heeft rustig
doorgewerkt, de mannen hebben van de hen toegekende rechten
waarlijk geen misbruik gemaakt. De eerste propagandiste in
Augustus 1910 aangesteld, mevrouw Marie Steverding, legt al
na een jaar het bijltje er bij neer. Daarna is het Christine
Staas, hiervoren reeds even genoemd, die 1 Januari 1912 haar
opvolgt en die enorm veel werk heeft verzet. Haar toewijding
aan de Bond, haar nimmer falende opgewektheid, een ijzeren
gezondheid en haar gevoel voor humor, dat haar nooit in de
steek liet, zelfs wanneer een wiel van de „vigilante” die haar
naar een afgelegen oord moest brengen in de modder van een
berm bleef steken en zij zelf helpen moest om het vehikel weer
op gang te brengen, zijn van onwaardeerbaar nut in het
werk geweest. Momenteel heeft de 75 jarige haar krachten nog
aan het denkbeeld van de Europese een-wording gewijd en
zit onvermoeid op haar bureau te werken. . . . als ze niet voor
haar plannen op reis is.
Erkentelijkheid is reeds in de eerste jaren van zijn bestaan
de Bond verschuldigd aan Dr Käthe Schirmacher, die een paar
maal ons land bezocht en twaalf avonden sprak. Dat zij daarmede
haar herkiezing in het bestuur van de Internationale Alliantie
op het spel zette, besefte ze volkomen, maar heeft haar niet
teruggehouden. Tóch stond zij op sommige punten op het „ultra”
standpunt, bv. in haar grote waardering voor de beide Engelse
suffragette verenigingen. Waardering, waaraan ze, met volle
toestemming van het afdelingsbestuur van de afd. Arnhem van
de Bond, ook uiting kon geven, daar niets de Bond verder lag
dan het verdoezelen van het standpunt van andersdenkenden.
Niet minder werd men destijds vooruitgeholpen door de voor
drachten van de door haar huwelijk Deens geworden fru
Valenton-Kjelgaard, buitenlands correspondente en stenografe
op een rederskantoor in Kopenhagen.
In 1912 is de leiding van de V.v.V.K. in handen van de vicepresidente, daar Dr Aletta Jacobs met mrs. Chapman Catt na
het internationale congres in Stockholm een buitenlandse reis
maakt om in verre streken de zaak van het vrouwenkiesrecht
te bevorderen. Een vraag harerzijds of men daarom haar aftreden
als voorzitster wenst, is negatief beantwoord. Nieuwe krachten
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gelegenheid geven te tonen wat ze kunnen of een ervaren kracht
als mevr. Versluys terugroepen, blijft uitgesloten.

De V.v.V.K. strijdt met tekeningen.
Het Maandblad van 15 Februari bevat een vinnige plaat van
Jordaan. een geknielde arbeidster, de handen gekluisterd op de
rug, een huilende zuigeling aan haar voeten en op tafel een
voor haar onbereikbaar brood. Talma, destijds minister, stelt
de vraag: „Nu, vrouwtje, is het niet prettig, dat de wet U in
bescherming neemt en Uw arbeidstijd verkort?"
„Excellentie, als wij, arbeidsters, zelf mede hadden geholpen
om die wet te maken, zouden wij geen bescherming in het leven
hebben geroepen, die ons ons brood ontneemt”.
De Vereniging heeft dan om — gezien de grote uitbreiding —
ter voorkoming van tijdverlies, kosten en moeite, alles zoveel
mogelijk te centraliseren, op de Keizersgracht 467-469 een
geschikte lokaliteit gevonden als hoofdkwartier.
Een volgend bijvoegsel eveneens van Jordaan geeft een zieke
vrouw, de ogen hol, het voorhoofd doorploegd, de trekken ver
moeid. Het is de „Maatschappij” met een aardige verpleegster
naast haar bed en een tafeltje met drankjes: „Invaliditeitswet” ,
„Zedelijkheidswet” en het etiket met een doodskop voorzien,
„Tariefwet” . Een jonge vrouwelijke arts, nog met de japon tot
op haar schoenen, voelt met de rechterhand de pols en heeft
in de linker het recept: „Vrouwenkiesrecht!”
Twee maanden later laat Jordaan de „uitgeslotenen” van het
kiesrecht, zien: een geboeide boef, een halfwijs mannetje en
een vrouw van middelbare leeftijd en met neergeslagen ogen.
Het Maandblad van 15 November brengt het portret en de
zeker alleszins verdiende weemoedige hulde aan de nagedachtenis
van mevrouw Th. P. B. Haver, één der stichsters van de V.V.V.
in de aanvang van dit overzicht genoemd en jarenlang voor
zitster der afd. Amsterdam. In zeven maanden was het pleit
beslecht, aan de voorbereiding van de nieuwe beweging „de
Tentoonstelling de Vrouw 1813—1913”, die in Amsterdam zou
worden gehouden, wist zij nog mede leiding te geven.
De 17e jaargang van het Maandblad opent met een woedend
artikeltje over de Regeringsvoorstellen voor Grondwetsherzie
ning. Men noemt het voorstel tot grondwetsherziening een zware
slag en een grove belediging.
Op de 19e alg. Jaarvergadering15) 7 en 8 Dec. in Den Haag,
nu weer onder presidium van Dr Aletta Jacobs gehouden, is
misschien het belangrijkste punt geweest: „hoe onze houding zal
zijn bij de a.s. verkiezingen?” Maar daar het H.B. geen pers er
bij wenste is ook in het Maandblad geen verslag te vinden.
Alleen wordt meegedeeld, dat het H.B. is opgedragen de gezind
heid der Kamerleden op het punt van de invoering van vrouwen
kiesrecht te onderzoeken en de herkiezing van tegenstanders met
kracht tegen te werken.*
25) Opnieuw komt op die 19e Jaarvergadering Mevrouw Versluys-Poelman op
enige punten in ernstig conflict, zelfs acht zij de stemming over de presi
dente onwettig.
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Houdt V.K. de oorlog tegen?
Typerend komt verder bij de discussies de opvatting van de
voorzitster uit, als bij een weigering om te protesteren tegen de
gruwelen van de Balkanoorlog, het antwoord luidt: „laten de
mensen, die tegen de oorlog zijn, lid worden van onze Vereni
ging. Hebben de vrouwen het kiesrecht veroverd, dan zullen de
oorlogen wel uitblijven” .
Dat dit helemaal geen wet van Perzen en Meden is, hoogstens
iets dat voor ons weinig militairistisch gezind land zou kunnen
gelden, bleek afdoende door wat reeds jaren eerder bij onze
Oosterburen de vrouwen te zien gaven. Hoewel de Freisinnige
Volkspartei tot omstreeks 1908 niets voor de vrouwenzaak deed,
sloten toch veel vrouwen zich aan en verkregen dat op 31 Oct.
1909 door de partijdag te Brandenburg werd voorgesteld programwijziging van het vrouwenvraagstuk te eisen en wel: Gron
dige vakopleiding voor meisjes, Toelating tot de haar thans nog
gesloten beroepen, Algemene moederschapsverzorging van staats
wege, Toelating van de vrouwen tot de Gewerbe und Handels
gerichte, Actief en passief vrouwenkiesrecht voor alle vertegen
woordigende lichamen, Coëducatie om een gezonde hervorming
van het sexuele leven te scheppen, Afschaffing van de regle
mentering der prostitutie. Maar, en daar moet ik thans juist op
wijzen: de eerste § die alles voorafging en waarvan we de be
tekenis tweemaal in ernstige of ernstiger mate ondervonden
hebben luidde: Een leger en vloot die Duitsland in staat zal
stellen zijn positie als wereldmogendheid te handhaven. (En
zolang als ik zelf in Duitsland heb willen reizen stond op de
matrozenmutsen K rieg sm a rin e). Befestigung der Deutschen
Weltmacht stond ook voor de vrouwen destijds al voorop, steeds
méér dreadnoughts werden ook door de presidente der Vrou
wenpartij Maria Lichnewska op de volksvergadering in Berlijn
weer bepleit20).
In 1940 hadden de Duitse vrouwen niet alleen het kiesrecht, maar
hadden zelfs hoge staatsbetrekkingen als „Ministerialrat” bekleed.
Zij konden de tweede Wereldoorlog helaas niet tegenhouden.
Dan wordt in het Maandblad van 15 Februari ’ 13 een poging
gedaan om behulpzaam te zijn bij het ten val brengen van het
ministerie, een zuiver niet-neutrale daad. Want - getrouw aan
de beginselverklaring van 1910 — had men alle krachten moeten
inspannen om voor de vrouwen, „die aan het hoofd staan van een
gezin of zonder aan het hoofd van een gezin te staan, als zelf
standige personen in de maatschappij optreden", het stembiljet
te eisen. Instede dus van bij alle partijen op te komen tegen de
uitsluiting der vrouw en aan te dringen op een zodanig amen
deren der voorstellen, dat deze óók de vrouwen zouden omvatten,
wat de plicht der V.v.V.K. zou zijn geweest, werd volte face
gemaakt. Men leende zich tot een actie, ten doel hebbende dit
ministerie, dat in de Memorie van Toelichting verklaarde, „alléén
mannen en géén vrouwen op het oog te hebben”, te doen vallen!
Volkomen terecht schrijven in een wel wat heel laat verschenen
26) Men raadplege desgewenst het artikel: Politieke Vrouwen, in de Ploeger
Dec. 1910. Nam destijds het Verenigingsbestuur maar liever geen kennis
van dergelijke feiten om haar presidente geen démenti te moeten geven?
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brochure (Maart 1916) „Geen Blinde Volgelingen” , (opgedragen
aan de leden der V.v.V.K.) de dames J. S. R. Baerveldt-Haver,
W. Drucker, Nine Minnema, J. F. D. Mossel, en M. S. Wiener,
„hiermede begint dan ook het politieke bederf in de V.v.V.K.
De coalitie te doen vallen en de concentratie, die zich in 't eind
van 1912 gevormd had, bij de verkiezing te doen zegevieren, had
nimmer het doel der V.v.V.K. mogen zijn” . Want in het Con
centratie program, hoe aantrekkelijk ook voor de vrijzinnigen,
na de druk der kerkelijke ministeries, was van gelijkgerechtigheid al evenmin sprake, zomin als in de Troonrede op 16 Septem
ber '13 door H.M. Koningin Wilhelmina uitgesproken.
Een protestvergadering op 4 Mei 1913 wordt in de Dierentuin
te 's-Gravenhage gehouden. Dr Jacobs zegt dat uit het Regerings
voorstel lafheid en wreedheid spreken; Prof. Van Hamel bepleit
slechts het passieve kiesrecht (dus half laf en half wreed?). Ook
vond hij het actieve vrouwenkiesrecht minder eenvoudig. (Als
contra-„beleefdheid” voor zijn optreden geeft het Maandblad
van 15 Mei 1917 hem in een droevig Kreupelrijm nog eens een
flinke „olifants-trap). Mevrouw v. Itallie-v. Embden, de
heer Drion, mevrouw Bakker-Nort, mevrouw v. BalenKlaar, Troelstra, Henriëtte Goudsmit27), Ketelaar, freule
Sophie Wichers, spreken en er wordt met donderend
applaus, tot het aannemen van een motie besloten. Waarna
onmiddellijk aan de Minister van Binnenlandse Zaken gevraagd
wordt het H.B. in een voltallige ministersvergadering te ont
vangen. Minister Heemskerk antwoordt nuchter, dat hij „tot zijn
leedwezen moet melden, dat het geen gewoonte is van de minis
ters om te vergaderen ten einde mondelinge mededelingen in
ontvangst te nemen” . „Uit den aard der zaak ben ik echter
gaarne bereid op een audiëntie uw Hoofdbestuur gehoor te verleenen. Mocht het de bedoeling zijn mij als dan een afschrift van
de motie te overhandigen, welke in bovenbedoelde vergadering
is aangenomen, dan zou dit natuurlijk ook langs schriftelijke
weg kunnen geschieden” . Waarop het H.B. aan alle ministers
afzonderlijk een uitvoerig schrijven richt, dat vrees ik, door de
meesten wel ongelezen zal zijn gelaten. In die jaren toch werd,
zoals mij destijds van volkomen betrouwbare zijde werd mee
gedeeld, eigenlijk alleen volle aandacht geschonken aan de
rekesten van de „Rechtstoestand” .

Volkspctitionnement over G.W. gelijkstelling.
Dus komt de V.v.V.K. opnieuw in ’t geweer en besluit op de
20ste Alg. Jaarvergadering 20 en 21 Dec. te Rotterdam gehouden,
tot het houden van een Volks-petitionnement voor de invoering
der „Grondwettelijke gelijkstelling van man en vrouw”. Bij de
opening der vergadering zeide de presidente nog eens nadruk
kelijk: „geen sekseslagboom bij de stembus” . Het petionnement
27) Henriette Goudsmit behoorde niet tot de bekrompen groep. In haar toe
spraak op 12 Februari 1913. ook als brochure verschenen en in het I.A.V.
aanwezig, noemde zij rustig Vereeniging, Bond en Mannenbond. Terwijl
in alle jaren. zelfs in haar ..Herinneringen" dr Jacobs en haar ..blinde
volgelingen" als het maar even kon de Bond doodzwegen. En dat wil dan
de politieke zeden gaan verbeteren !
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wordt 15 Februari 1914 ingeluid met een landelijke meeting in
het Paleis van Volksvlijt te Amsterdam, met de leuze als zoeven
vermeld.
In het Vaderland van 11 Juli 1914 komt een aan duidelijkheid
niets te wensen overlatend ingezonden stuk voor van het H.B.
der Vereniging: „Wij wenschen, dat bij het toekennen van
kiesrecht, niet langer zal worden gevraagd; Zijt gij man of
vrouw, maar voldoet gij aan de eischen, die de wetgever stelt
om tot de stembus te worden toegelaten? Dit is het enige stand
punt, dat de V.v.V.K., waarbij vrouwen van alle politieke en
godsdienstige richtingen zijn aangesloten, van den beginne af
heeft ingenomen. Wij plaatsen ons op zuiver feministisch stand
punt, hetwelk meebrengt gelijke berechtiging als Staatsburgers,
voor mannen en vrouwen. Met partijpolitiek heeft ons standpunt
niets te maken” .
Maar, och arme, zeven maanden later zijn ineens de bordjes
verhangen; in het Septembernummer komt een brief voor aan
de Vak- en Vrouwenverenigingen, waarin uitdrukkelijk gezegd
wordt, dat men niet anders wil dan „het algemeen kiesrecht
voor mannen en vrouwen in de Grondwet” . Wanneer dan ook
in de ledenvergadering der afd. Amsterdam op 27 October 1915
de vraag gesteld wordt, waarom die brief geschreven werd, ant
woordt dr Jacobs „dat we de de mannen niet meekrijgen als we
zuiver en alléén voor vrouwen kiesrecht blijven strijden en dat
het, om de mannen deel te doen nemen aan onze strijd, nodig
is het mannen kiesrecht in die strijd te betrekken” . Het heette
later28) dat op de zomervergadering Juli 1915, met algemene
stemmen op 2 afdelingen na, tot een dergelijk schrijven werd
besloten. Deze bewering der presidente H.B. nu was beslist
onwaar. Terzelfder tijd deelden zowel dr Jacobs als de vicepresidente, mevr. v. Balen-Klaar, mee, dat er géén fout was
gemaakt in de brief aan de Vakverenigingen, maar dat de fout
van het H.B. was, dat de brief gepubliceerd was, deze had
geheim moeten blijven.
Terecht noemen de schrijfsters der brochure, allen ijverige
oudgedienden, dit alles „verbijsterend” 29). „Waar zouden wij in
de V.v.V.K. toe komen, als stappen van gewicht door het H.B.
in het geheim zouden worden gedaan? Zouden we dan niet,
behalve te gaan „dolen langs de modderige wegen van politiekerij” ook nog verzinken in den draaikolk der diplomatieke
geheimdoenerij, die al zoveel wereldwee gebrouwen heeft?”
De jaarvergadering te Groningen van 18 en 19 Dec. brengt dan
de portefeuillekwestie van het H.B., dat gehandhaafd wordt en
dat, bewust van de volgzaamheid der leden, op 28 Dec. een
motie publiceert, die inderdaad aangenomen werd, m aar....
waarbij het H.B. zich bij de publicatie doodrustig van het
woordje „binden” ontdoet. Alleen de presidente der afdeling
Groningen toont karakter en treedt af en 5 van de 6 bestuurs
leden van de afdeling Amsterdam volgen haar voorbeeld.*•
)
28) afd. vergadering Amsterdam van 21 Januari 1916.
29) Is het vreemd, dat schrijfster dezes terugdacht aan de ervaring van
Mevrouw M. Nieuwenhuis-von Uexkühl Gueldenband. die mede tot ..de
breuk” in de V.v.V.K., na jaren eenheid, onder leiding van Mevrouw
Versluys-Poelman. leiden moest.
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Nog hopen in Maart 1916 de vijf protesterende leden op de
eerlijke oplossing, zenden hun brochure aan het H.B. met aan
bieding van een 1/2 vel druks „tot alzijdige voorlichting, opdat
ieder zich een juist oordeel zal kunnen vormen” . Maar krijgen
als antwoord, dat men geen kopy voor de brochure wenst te
zenden. Hoe goed kende — immers al tien jaar lang — het H.B.
zijn „blinde volgelingen” .
Na deze onplezierige maar onvermijdelijke uitkijk over drie
jaren, moeten we terug naar 1914. Het Februari nummer brengt
een tekening van niemand minder dan Louis Raemakers: een
zevental vrouwen uit verschillende standen, vakken en leeftijden,
allen gebogen onder twee grote, haar neerdrukkende mannen
handen. Het onderschrift? „Wat plomp machtsmisbruik van de
hedendaagsche vrouwen maakt!" Ook een predikante staat met
berustend gebogen hoofd, slechts twee van de zeven trachten
nijdig het hoofd te bevrijden.

Annette Versluys-Poelman t .
Het Maandblad van Maart brengt dan een hartelijk herdenkingswoord van mevrouw Van Balen-Klaar over de eerste voor
zitster, mevrouw Versluys-Poelman, „die de grondslagen legde
voor de tegenwoordige bloeiende organisatie en gedurende 9
jaren met onverflauwde ijver en toewijding de moeilijke taak
vervulde. Tot in haar laatste levensdagen bleef zij een der meest
belangstellende leden der Vereniging” . Ook Jo van Buren-Huys
wijdt haar waarderende woorden in het Jaarverslag '15.
Na een half jaar van ernstig hartlijden en benauwdheden is
de eerste presidente eindelijk mogen heengaan. De uitvaart vindt
plaats in het oude station W.P., daar de overledene gecremeerd
wenst te worden, en dus bij gebrek aan gelegenheid hier te lande,
naar Bremen wordt vervoerd.
Hetzelfde nummer geeft ook een uitgebreid overzicht over de
Landelijke Meeting, waar door twee mannen, Herman Snijders,
voorzitter der Vrijz. Dem. Bond, en F. M. Wibaut, lid van het
bestuur van de Soc. Dem. Arbeiderspartij, en vrouwen, het
woord wordt gevoerd. Niet minder dan 24 landelijke en nog
veertien plaatselijke verenigingen hadden afgevaardigden of
sympathiebetuigingen gestuurd.

Activiteit van de Bond.
Voor de Nederlandse Bond voor Vrouwenkiesrecht is dat des
tijds onmogelijk geweest. Wie met beide voeten op de grond
stond, kon niet anders dan zich realiseren, dat het Volkspetitionnement algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen betekende.
Dit moge de politieke overtuiging zijn geweest van de meest
vooraanstaande opricht (st)ers van de Bond, men had zich nu
eenmaal te houden aan het van de aanvang af aangenomen be
ginsel: strijden voor de idee, niet voor een tastbaar soort vrouwen
kiesrecht. Elke omzetting, aldus de toelichting in 1909, van de
theorie in praktijk, sluit één bepaald sóórt V.K. in zich en daar
mee is de neutraliteit geschonden. Dat nu mag in de Bond, waar
conservatieven en democraten, kerkdijken en vrijdenkers, RoomsKatholieken en anti-revolutionairen, christelijk-historischen en
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liberalen van alle schakeringen en socialisten samenwerken,
nimmer geschieden. „We staan nog niet aan de vooravond van
de invoering van enig vrouwenkiesrecht, zoals zo graag ge
loofd wordt. Ons doel is zichtbaar aan de horizon, maar niet
weten we hoe vaak de weg nog op en af zal gaan, hoeveel
hinderpalen we nog ontmoeten zullen, onder welke afwisselende
weersgesteldheid zal moeten worden voortgegaan. Het enige
wat wij weten is, dat het van eminente betekenis is, of we
aankomen met een groote massa goed getrainde, ernstig wil
lende mannen en vrouwen. Want het doel bereiken wil in dit
geval niet zeggen, de oase vinden, waar het goed rusten zal
zijn na vermoeiende dagreis of uitputtende wedloop, maar het
binnendringen in slechts gedeeltelijk ontgonnen terrein, waar
we alleen de vruchten kunnen kweken, als we over onze volle
geestkracht en onaangetaste gemoedswarmte beschikken om
daar werkzaam te zijn terwille van anderen”.
Natuurlijk konden leden in behoorlijk gefundeerde artikelen
hun inzichten over de soort kiesrecht dat de vrouwen behoorde
te worden toegekend rustig uitspreken. Zo vinden we in de
Ploeger van April 1913 een artikel van mevrouw H. A. van
Riel-Smeenge over algemeen kiesrecht voor de vrouw en in het
Meinummer een hoofdartikel van F. M. Wibaut’s echtgenote,
mevrouw Wibaut-Berdenis van Berlekom over hetzelfde onder
werp. Zij was al veel eerder uit de V.v.V.K. uitgetreden en
later Bondslid geworden.

Vier persoonlijkheden.
Tot de beste werkkrachten in de Bond behoorde ongetwijfeld
Philippine gravin van Heerdt tot Eversberg-Quarles van Ufford,
politiek vrij-liberaal. Enkele malen trad zij in openbare ver
gaderingen op, maar haar grote kracht lag in de drawingroom
meetings, waar zij telkens nieuwe groepen wist te bereiken, die
anders volkomen buiten de beweging waren blijven staan. Zo
nodig hield zij haar causerie in de Franse taal, haar buitenge
woon beminnelijke persoonlijkheid droeg niet weinig bij tot het
nooit uitblijvend succes. Ook bij de latere premier, prof. Cort
v. d. Linden, wiens ministerie ons lot in handen kreeg, vond een
dergelijke bijeenkomst plaats. Niet minder had de Bond te dan
ken aan een Amsterdamse figuur, Marie Boissevain-Pijnappel,
die er zelfs niet tegenop zag, toen haar tiende baby nog borst
voeding had, in de met een eigen motorbootje bereikbare plaatsen
langs de Vecht, de propaganda te ondersteunen. Als voorzitster
heeft deze, evenals haar schoonzuster, Emilie van Eeghen-Boissevain, onwaardeerbare verdiensten voor de doordringing van
het begrip vrouwenkiesrecht in tal van eertijds onbereikbare
milieus gehad.
Er moge wellicht iets onrechtvaardigs in liggen, maar in een
land als het onze, waar iedereen iedereen kent heeft nu eenmaal
de persoonlijkheid een andere waarde dan wellicht in grotere
landen het geval is geweest. Zo kon het niet anders dan wanneer
een rustige figuur als mevrouw Lorentz-Kaiser — ook al had
haar echtgenoot op dat ogenblik de Nobelprijs nog niet gekregen
— ergens in de ochtenduren haar kaartje afgaf en tegen de mid
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dag belet vroeg, in welke stad of dorp ook, de deur voor haar
openstond. Dat zij dan de weg tot de harten wist te vinden,
wie die haar gekend heeft zou daaraan twijfelen. Kwam zij dan
weer terug van een vermoeiende propagandareis of een spreek
beurt dan stond in de Hoogewoerd bij de Watersteeg gewoonlijk
haar echtgenoot al op haar te wachten als zij uit het paardentrammetje stapte.

Reacties op de Troonrede van de Vereeniging voor
Vrouwenkiesrecht en de Nederlandse Bond voor
Vrouwenkiesrecht. De controverse spitst zich toe.
Het is volkomen duidelijk dat de Bond nimmer werkeloos
bleef, noch de individuele leden, die werken konden noch het
hoofdbestuur. Al deed men niet mee aan het Volkspetitionement,
stil zitten deden H.B. noch afdelingen.
Een motie door de Bond op de vergadering van 25 April te
Zwolle aangenomen, luidde:
„De Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht, met vreugde
kennis genomen hebbende van het in de Troonrede uitgesproken
oordeel der regeering, dat bij de a.s. Grondwetsherziening, de
grondwettelijke belemmeringen tegen het toekennen van kiesrecht
aan de vrouwen moet worden weggenomen, spreekt zijn gevoelen
uit, dat op deze wijze de invoering van het vrouwenkiesrecht op
het oogenblik het snelst en zekerst bereikt zal worden;
spreekt het vertrouwen uit. dat de regeering met dit propagandapunt de bedoeling heeft gehad het vrouwenkiesrecht in
principe in de grondwet neer te leggen en noodigt het H.B. uit
deze gevoelens ter kennis van de regeering en volksvertegen
woordiging te brengen” .
Die vreugde nu en dat vertrouwen (binnen vijf jaar, dank zij
„de wet Marchant” ten volle gerealiseerd) zitten de ontevreden
heid — het woord is niet van mij — der Vereniging dwars. En
nog een half dozijn jaren later werkte dit dusdanig door, dat op
het Internationaal V.K.-congres te Genève, waar ook de Bond toe
gang vroeg tot de Alliance, dit op aandringen van de twaalf
Nederlandse gedelegeerden, die eenstemmig verklaarden, dat de
Bond altijd het vrouwenkiesrecht had tegen gewerkt, werd ge
weigerd.
Maar de reactie van de Vereniging op de Troonrede was dan
ook inderdaad „welsprekender en veelzeggender” geweest. Het
Maandblad bracht een plaat van Louis Raemakers, die een wel
gelijkend portret van Cort v. d. Linden geeft, onder een opge
stegen vliegtuig, waarin een juichende mannenfiguur en „Alge
meen Kiesrecht voor Mannen” op de vleugels. Maar Z.Ex. wijst
aan een vrouwenfiguur, nog steeds met de rokken tot op de
punten van de schoenen — en de tekenaar bedoelde dat niet sym
bolisch — een soort kinderkarretje, dat destijds de naam van
„vliegende Hollander” schijnt te hebben gedragen: „Zoo
mevrouw! Wilt U dezelfde vlucht nemen? Zie hier uwe machine” .
„Wegneming der beletselen” , staat achter op het karretje.
Heeft de tekenaar — ik ken zijn gevoelens totaal niet en der
gelijke platen gaan gewoonlijk in overleg met de opdracht
geefster — misschien heimelijk gegrinnikt om het even kinderlijk
als kinderachtig dwingen?

39

Intussen is de Vereniging zó boos geworden over het niet
meedoen aan het Volkspetitionement door de Bond en het daar
door eveneens niet kunnen-meedoen van de Nationale Vrouwen
raad dat in de grote pers bekend gemaakt wordt dat de Vereni
ging haar leden, die ook lid van de Bond zijn aanraadt dit lid
maatschap op te zeggen. Want de „vreugde” en het „vertrouwen”
vormen een tegenstelling met de eis, die het Volkspetitionement
der Vereniging stelt.
Men moest toch ziende blind zijn om niet te begrijpen wat in
feite dat petitionement betekende. Wat dan in de eerder vermelde
actie van de dames Baerveldt-Haver c.s. weldra ook bleek. Ge
lukkig verschijnt een ingezonden stuk van Willie G. Scheer in
het Juninummer van het Maandblad, iemand, die zegt lid te zijn
van beide organisaties, omdat zij, „het stille, opvoedende werk
van de Bond naast het actieve, meer naar buiten gerichte, voor
de directe propaganda zo nodige actie van de Vereniging ook
op hoge prijs stelt. Degenen, die de Zwolse vergadering hebben
bijgewoond, weten dat „de Bond” allerminst met elk V.K., welk
ook, genoegen zal nemen, de Bond laat geheel over aan zijn leden
om te ijveren voor het V.K., dat elk voor zich voorstaat, waarom
er dan ook vele Bondsleden zijn, die het petitionnement tekenen”.

Oorlog eist de aandacht.
Als de eerste wereldoorlog is uitgebroken, roept de V.v.V.K.
de afdelingen op (no. van 15 Sept. ’ 14), waarvan enkelen al zelf
het initiatief namen, om thans de propaganda te staken, daar de
vrouwen voor ander werk nodig zijn. Natuurlijk ontpopt zich in
de Maandbladen enig meningsverschil over de mogelijkheid van
het afschaffen der oorlogen en opnieuw lezen we uit de — nu
weer eens optimistische — pen van Dr Jacobs: „De verschrik
kelijke gebeurtenissen, die zich thans rondom ons afspelen, mogen
nimmer herhaald worden, maar zullen ook tot de onmogelijk
heden behoren, als de vrouwen medezeggingschap bezitten over
oorlog en vrede”. En in het volgend nummer van 15 October
herhaalt de presidente „Met Vrouwenkiesrecht in alle landen
is de Vrede verzekerd”. Is het niet begrijpelijk dat men met
dergelijke fantastische illusies de eenvoudigen makkelijk wint?
Heeft het stembiljet der Duitse vrouwen, de allerergste uitwas
van de tweede wereldoorlog — laat staan die zelf — de afschu
welijke vernietiging op de meest abjecte wijze, van de honderd
duizenden van dr Jacobs’ geslacht kunnen voorkomen? Konden
de vrouwen het zelfs maar voorzien? En hoe verliep in ’14 het
protest van „de kiesrechtloze vrouwen van New-York” toen, voor
afgegaan door een groep vrouwen met omfloerste trommen, bijna
2500 vrouwen (laten we eerlijk zijn: een handje vol) zoveel mo
gelijk in het zwart gekleed en met de vredesvlag, een fraaie,
witte banier met gele franje, waarop een duif met een olijftak
was afgebeeld en middenop het woord „Vrede” stond?” Was het
resultaat soms afdoende? Wel zag het reusachtig publiek dood
stil toe en in vele andere plaatsen in de Ver. Staten werd het
voorbeeld gevolgd, maar tenslotte ademde de hele wereld buiten
Duitsland verlicht op, toen eindelijk de Ver. Staten óók hun zware
offers aan mensenlevens brachten en Europa bewaarde voor de
overheersing van een land, dat daartoe zeker toen allerminst ge
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roepen of geschikt was. Het was alles zo makkelijk praten: „Als
maar wij v rou w en ....”

De V.v.V.K. werkt door.
Intussen is in het November-Maandblad te lezen dat het H.P
vindt dat het werk voor vrouwenkiesrecht maar niet langer stop
moet staan, de gebruikelijke algemene vergadering van December
vindt plaats. De laatste waarop Jo van Buuren-Huys, na twaalf
jaar het secretariaat te hebben waargenomen, nog in functie is:
zij kan zich met het algemeen vrouwenkiesrecht niet verenigen
evenmin als met de optochten. Maar later keert zij toch weer
terug.

De Bond ook..... op zijn manier.
De Bond zendt onmiddellijk in Augustus aan alle leden een
circulaire om er op te wijzen dat het werk dat thans door de
vrouwen te doen valt niet uit een centraal punt beoordeeld of
geregeld kan worden. Maar „wie rechten vraagt neemt plichten
op zich. Vergeet geen ogenblik, dat ge in deze moeilijke tijden ons
aller naam hebt hoog te houden, te tonen hebt dat ge inderdaad
behoort tot de meest sociaal bewuste vrouwen. Bij al ons wer
ken en streven beoogden we steeds het heil van het Vaderland.
Laten wij ook thans, zij het dan op andere wijze, tonen, dat dit
geen ijdele leuze is. Laat er eendrachtige samenwerking zijn
tussen de mannen en vrouwen van Nederland bij al het werk
dat thans te doen valt”. „Laten wij ons allen scharen om de
Regering en haar taak naar vermogen helpen verlichten, ook
daardoor dat wij zonder klagen en morren dragen wat ons wordt
opgelegd” 30).
Het Septembernummer van de Ploeger brengt dan reeds een
lijst van 42 afdelingen, die ieder op hare wijze aan het werk
zijn getogen. In Alkmaar werken Bond en Vereniging samen.
Doetinchem heeft van de Marktcommissie voor de gehele duur
van de oorlog het gebouw ter beschikking gekregen en laat een
foto zien van een groep boontjes-afhalende leden van de Bond.
Straks wordt het door de zorgen van de afdeling tot een gaar
keuken ingericht, na dat de leden eerst op grote schaal levens
middelen zullen hebben ingemaakt. Zowel het September als het
Januarinummer bevatten pakkende hoofdartikelen van de toen
malige presidente mevrouw Boissevain- Pijnappel „Onze Plicht”
en „Na den oorlog: Macht boven Recht?” Het Februarinummer
bevat dan o.m. een uitstekend artikel van een der manlijke H.B.leden I. B. Themans over „Onnoodige Prijsopdrijving” . De alge
mene vergadering vindt, uiteraard zonder feestelijkheden in April
te Bloemendaal plaats. Onze propagandiste Christine Staas heeft
zich onmiddellijk toen de vluchtelingenstroom uit België begon,
beschikbaar gesteld en heeft de leiding van een loods over het
Y op zich genomen. Inmiddels heeft inplaats van het Interna
tionaal Kiesrecht-congres dat in ’15 in Berlijn zou zijn gehouden
een Internationaal Congres van Vrouwen op 14, 15 en 16 April
in Den Haag plaats gehad, dat voornamelijk als doel had een —
naar de mening van verschillende buitenstaanders, o.a. de redactie
30) In bezit van Mevr. v. Riel Smeenge.
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van de Groene — ontijdige vrede tot stand te brengen, terwijl
het aanvallende Duitsland nog op het toppunt van zijn oorlogsoverheersing was.

Opnieuw op audiëntie.
Naar aanleiding van het plan tot G.W. herziening van het
Kabinet gaan dan op 22 Sept. 1915 het H.B. der V.v.V.K. en de
afgevaardigden van 128 afdelingen op audiëntie bij de minister
Cort v. d. Linden. De beide vice-presidenten, mevrouw F. v.
Balen-Klaar en mejuffrouw v. d. Meer van Kuffeler voerden
het woord. Dat het Z.Ex. onmogelijk was een bepaald antwoord
te geven was van te voren duidelijk en de vraag van de tweede
spreekster of, indien de voorstellen de voorstanders van het
vrouwenkiesrecht niet bevredigen en er op die voorstellen amen
dementen worden ingediend, de minister die dan zou willen
steunen, kon prof. Cort v. d. Linden toch moeilijk anders ant
woorden, dan dat hij ook op deze vraag het antwoord moest
schuldig blijven. Hij voegde er echter aan toe dat „mochten de
voorstellen tot grondwetsherziening U niet volkomen bevredigen,
ze toch in niet onbelangrijke mate aan Uw wensen zullen tege
moetkomen".
In een openbare bijeenkomst in de Oranjesociëteit, kreeg na
het verslag door mevrouw v. Balen, „de altijd bereidvaardige en
gedienstige voorstander van Vrouwenkiesrecht” , Mr Marchant
het woord en wekte ook op tot intensiever werken dan ooit31).
Dr Jacobs ontbrak ditmaal, zij reisde in Amerika als vervolg op
het Vrouwenvredescongres in de Dierentuin in Den Haag ge
houden, om te werken voor het herstel van de vrede. Dat die
slechts verkregen zou worden nadat juist de Ver. Staten hun
gewicht in de schaal zouden hebben geworpen, dat werd door
deze vrouwelijke „staatslieden” allerminst vermoed.
Aan ’t eind van dat jaar wordt de jaarvergadering, 18 en 19
Dec. te Groningen gehouden. In haar snerpend openingswoord
noemt de presidente de vrouwen „diep gezonken en alle besef
van waardigheid verloren hebbend” als ze zouden berusten in
haar uitsluiting uit de G.W. kiesrecht-paragraaf. Verder heet het
„dat de uitbreiding der politieke rechten der vrouw overal op
de voet gevolgd wordt door een verminderd sterftecijfer van
kinderen, een vermindering zó overtuigend en zó krachtig spre
kend, dat met deze cijfers voor ogen de gunstige invloed van de
politieke macht der vrouw op hare natuurlijke functie, niet meer
te ontkennen valt”, (niet gecontroleerd. W.F.)

Opportunisme?
Over het verloop van de vergadering, waaruit ten slotte de
voren vermelde brochure „Geen blinde volgelingen” ontsproot,
die reeds besproken werd, lijkt het me beter te zwijgen, wie
er alles van weten wil, raadplege in de bibliotheek van „Vrouwenbelangen” het Maandblad van 15 Januari 1916 pag. 10 en 11.
31) Intussen had hij in Amsterdam gezegd, dat er voor gezorgd moest worden.
,.dat tegen de Grondwetsherziening in de Kamers aan de orde komt. de
gevoelens omtrent vrouwenkiesrecht niet meer zó zeer verdeeld zijn en
de kwestie niet meer zó netelig blijkt.

Maar één punt moet toch aan de vergetelheid onttrokken worden.
De presidente wees er op hoe het ministerie de Meester viel en
werd opgevolgd door het ministerie Heemskerk. „Dit ministerie
wilde geen blanco artikel, maar het gezinshoofden kiesrecht
voor de man in de Grondwet vastgelegd; wij drongen toen aan
om ook gezinshoofden-kiesrecht aan de vrouw te verlenen” .
Tot driemaal toe heb ik de desbetreffende nummers van het
Maandblad nagezocht, nergens heb ik ook maar iets van dat
besluit gevonden, wel is men herhaaldelijk ter audiëntie geweest,
zonder zelfs maar er van te reppen, dat kiesrecht aan de vrouwgezinshoofd de Vereniging op dat ogenblik ten volle bevredigd
zou hebben, gezien haar „beginsel".
Toch zou dit ook volkomen in overeenstemming geweest zijn
met het — door het gehele H.B. ondertekende — hoofdartikel
in het Maandblad van 15 April 1910, luide toegejuicht door „A ”
uit Leiden, die in Mei d.a.v. nog eens verklaart: „daarom kan
het ons betrekkelijk onverschillig zijn of de regering aankomt met
huismans (gezinshoofden) of algemeen kiesrecht” .
Ook in het daarop volgende Septembernummer schreef Anna
Polak: „Wanneer dus een regeering zou komen met een ontwerp
voor z.g. gezinshoofden-kiesrecht, dan kan onze Vereeniging
niet anders vragen dan: geeft ge het stembiljet aan die en die
categoriën van mannen, onthoudt het dan ook niet aan die en die
categoriën van vrouwen, die in dezelfde omstandigheden verkeeren of aan dezelfde eischen voldoen” . Drie jaar later, toen
dat ontwerp er was. zweeg Anna Polak, misschien heeft zij zelfs
de protestbetoging in de Dierentuin meegemaakt.

Optocht en verbittering.
Een Buitengewone Algemene Vergadering op Dinsdag 2 Mei
1916 des namiddags 2 uur in het Zuid-Hollands Koffiehuis te
’s-Gravenhage, die in het Maandblad van 16 Mei d.a.v. in ruim
30 regels wordt verslagen, kan ook alleen vreemd genoemd wor
den. Dan volgt maar weer een optocht door Amsterdam met
5 muziekcorpsen en „ons aller Marijtje met haar Teun in een
oud-Hollandse sjees” . Een speciale reden om die optocht mede te
maken wordt door mevrouw v. Balen-Klaar gezien in een rede
van prof. Eerdmans, gehouden in Den Haag op de provinciale
landdag van de Ned. Bond voor Vrouwenkiesrecht. Prof Eerd
mans had daar nl. gezegd, dat het goed zou zijn te ijveren voor
beperkt vrouwenkiesrecht „om een basis te hebben om op voort
te bouwen, men zou dan wel tot onbillijkheden komen, maar elk
begin is onvolkomen, het minst onbillijk zou zijn het kiesrecht te
geven aan de ongehuwde vrouw” .
Waarom dat nu „verbittering” gewekt zou hebben, zoals de
vice-presidente van de V.v.V.K. schreef, is niet duidelijk. Ten
slotte zou het niet erger zijn geweest dan het kiesrecht der
vrouwelijke gezinshoofden, waarvoor drie jaar eerder de Ver
eniging héét te zijn opgekomen. Maar in het blad van 15 April ’16
bovenaan vertelt het H.B. weer dat het „dwaasheid zoude ge
weest zijn” . Het tolt de berichtgeefster.
Veel eerder kunnen wij ons de voldoening voorstellen van
dezelfde schrijfster, als zij in het nummer van 15 Augustus „het
merkwaardige feit” vermeldt — dat ik overigens niet heb ge
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controleerd — dat een lid der Eerste Kamer in Friesland niet
werd herkozen, omdat hij verklaarde, niet voor vrouwenkiesrecht
te zijn; in zijn plaats werd gekozen de heer Mr H. Binnerts, die
aldus als voorstander van vrouwenkiesrecht de overwinning
heeft behaald. Die galante Friezen toch! Maar „de Controleur”,
eenmaal zo pro-V.K. is woedend!

De Bond zendt een adres aan de Tweede Kamer.
Voor hen, die de jaren 1906 t/m 1919 in de vrouwenkiesrecht
beweging niet meemaakten en zich misschien nog afvragen: was
meer dan één centrum nodig, nu zelfs de meeste „ultra” gezinde
zich ten slotte van daden als de suffragettes in die jaren voort
durend bedreven, onthouden heeft, moge dan — we schrijven
Dec. 1916 — de reactie van het Bondshoofdbestuur worden voor
gelegd. Het H.B. was nl. van mening dat gebleken was, dat slechts
de twee uitersten, óf aanneming der Regeringsvoorstellen óf alg.
vrouwenkiesrecht, vastgelegd in de Grondwet, ernstig overwogen
worden, terwijl dit laatste feitelijk op dat moment nog geen
kans maakte, maar totaal geen aandacht geschonken werd aan
een mogelijke oplossing tussen beide gelegen. Het zond dus het
volgend adres aan de Tweede Kamer 32):
„Met gespannen aandacht volgen wij de redevoeringen, gehou
den ter zake van een voorstel van verandering in het He, IIIe
en IVe Hoofdstuk en in de Additioneele Artikelen der Grondwet
en meer speciaal die gedeelten welke betrekking hebben op het
Vrouwenkiesrecht.
Er zijn herhaaldelijk woorden gesproken, welke ons met
groote erkentelijkheid vervullen.
Nochtans werd bij ons de indruk gewekt, alsof aan geen andere
oplossing wordt gedacht dan hetzij vastlegging van algemeen
vrouwenkiesrecht in de Grondwet, hetzij ongewijzigde aanneming
der Regeeringsvoorstellen.
Mogen wij daarom eerbiedig de vrijheid nemen Uwe Hooge
Vergadering er op te wijzen, dat een groote schare bezadigde,
hare roeping getrouw blijvende vrouwen, die niet overvragen
willen, die dus rekening houden ook met „politieke onmogelijk
heid”, die sinds jaren naast de propaganda voor invoering van
vrouwenkiesrecht ook de voorbereiding door ontwikkeling ter
hand namen, dat ook die vrouwen het als een achteruitzetting
voor de vrouw en een nadeel voor de gemeenschap zullen be
schouwen, wanneer de voorstellen der Regeering geheel onge
wijzigd worden aangenomen.
Al ware het slechts omdat de nieuwe kiezers allereerst zullen
streven naar bevrediging van eigen lang gekoesterde wenschen,
waardoor invoering van actief vrouwenkiesrecht voor langen tijd
zou kunnen worden uitgesteld.
Wij hopen, dat de Kamer nog een weg zal weten te vinden om
aan de rechtmatige wenschen van zoovele vrouwen tegemoet te
komen.3
2
32) Voor onze tegenwoordig talrijke juridisch onderlegde leden van Vrouwenbelangen. kan dunkt me het artikel van prof. Krabbe in het voorafgaande
Aprilnummer van de Ploeger: ..spekje voor haar bekje” wezen. Het blad
bevindt zich niet in de bibl. van Vrouwenbelangen. wel in de Kon. bibl.
in den Haag (enkele nos. ontbreken) en te Amsterdam in het I.A.V.
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Hetzij door bepaling van een termijn binnen welken een voor
stel tot toekenning van vrouwenkiesrecht behoort te worden
ingediend,
hetzij door toekenning van kiesrecht aan de vrouw op denzelfden voet als aan den man, behoudens een hoogere leeftijds
grens, welke automatisch met geregelde tusschenpoozen tot den
voor mannen geeischten leeftijd wordt teruggebracht,
hetzij door toekenning van kiesrecht aan de vrouw voorloopig
alleen aan een of meer der vertegenwoordigende staatskundige
lichamen,
hetzij desnoods door samenvoeging van eenige der bovenge
noemde beperkingen.
Het is ons bovenal er om te doen, dat een begin van uitvoering
worde gemaakt.
Wij durven hier met te meer vrijmoedigheid op aan te dringen,
omdat verkregen zekerheid weliswaar aan de vrouwenkiesrecht
beweging een „beproefd" agitatiemiddel zal ontnemen; de inner
lijke propaganda echter: het streven de vrouwen te brengen tot
een hooger peil van ontwikkeling er slechts door winnen kan;
waar het gevoel van bitter onrecht wordt weggenomen, zullen
de vrouwen er welbewust naar trachten zich het in haar gestelde
vertrouwen waardig te toonen” .
Toch heette het twee jaar later in Genève: „de Bond werkte
het vrouwenkiesrecht tegen” .
Ongetwijfeld, een dergelijk adres moet „tam" lijken in de
ogen van haar, die menen bij Kamerleden méér te bereiken door
ze met een „wacht” aan de wens naar vrouwenkiesrecht te her
inneren33). De tegenwoordige generatie moge dan bedenken, dat
de Bond één der exponenten was van de zogenoemde „ethische
richting” , ook wel als de „gematigden” aangeduid. Een richting,
die ook elders bestond, getuige in die dagen de spreekbeurten,
die Dr Gertrud Baümer voor enige afdelingen hield over; „Die
Frauenbewegung als Kulturerscheinung des 19ten Jahrhunderts” .
Richting, waaraan een figuur als Mr J. D. Veegens34) door toe
treding tot het hoofdbestuur zijn volle sanctie kon geven, een
man, die al in 1901 de grondwetsherziening bepleitte in de
Vragen des Tijds „voor de opheffing der uitsluiting der vrouw” .

Opvoeding tot Staatsburgerschap.
Tal van cursussen werden door de Bond gegeven over
Staatsinrichting, De Politieke Partijen, Kinderbescherming onder
verdeeld in Strijd tegen verwaarlozing en misdadigheid der
jeugd en het aandeel van de vrouw hierin door Mr J. A. v.
Hamel. De opvoeding in het gezin door mevrouw J. VosmaerWerker en de Opvoeding van het erfelijk belastte en half ver
waarloosde kind door jonkvr. E. Boddaert. De morele opvoeding
van het Kind door Mej. Chr. Doorman. Een cursus door mej.
33) Maar zij vergeten dan dat zelfs een van Schaik, die al jong de komst van
het vrouwenkiesrecht voorspelde, op een ogenblik toch ook zijn geduld
verliest en spreekt van „het gejengel" er om.
34) Een nog actueel interessant hoofdartikel vindt men van zijn hand in de
Ploeger van Dcc. 1910 „Onrechtvaardig, maar ook ondoordacht", het ont
slag der huwende ambtenares betreffend.
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Mr E. C. van Dorp over Economie, Staatsraad Mr Oppenheim
over „de betere kennis ener Grondwet, het parlementaire stel
sel, „de plaats der provincie en gemeente in het Nederlandse
Staatsbestuur” . Dit alles uit 1911, wat bij het doorbladeren van
de Ploeger mij opviel. Van de aanvang af hoorde de opvoeding
tot het staatsburgerschap bij de beginselen van de Bond, voor
beeld, dat men later hier en daar in de V.v.V.K. tracht te volgen
en dat dan in Arnhem in 1909 met goed succes eens bekroond
wordt. Want nauwelijks had de Bond zijn wintercursus daar
bekend gemaakt of de Vereniging zette een cursus over hetzelfde
onderwerp op dezelfde voorwaarden ineen. En in de oproeping
leest men dan: „wij vrouwen zullen het er wel over eens zijn,
dat wij ontwikkeling noodig hebben, om in staat te zijn de plich
ten te vervullen, welke ons, door het verkrijgen van het stem
recht der vrouw, in de toekomst zullen worden opgelegd” . Won
derlijk is dan de reactie van de stichtster. Mevrouw W. Drucker
schrijft in het nummer van 1 September: „Er blijft de V.v.V.K.
niets over dan de propaganda. Na een vijtienjarig bestaan is zij
dus gemetamorphiseerd in een Propaganda Vereeniging voor
Vrouwenkiesrecht, wier doel alleen is: het werven van leden.
Zij is dus nu gearriveerd daar waar de Bond voor Vrouwen
kiesrecht staat vanaf zijn oprichting” .
Er zouden heel belangrijke statutenwijzigingen nodig zijn ge
weest om dat waar te maken!
Jammer genoeg had het congres, dat in Londen was gehouden
door de Internationale Alliantie de statuten dusdanig gewijzigd,
dat het énig doel van een Vereniging, die om aansluiting zou
vragen of aangesloten was, moest zijn de vraag naar vrouwen
kiesrecht. Toen mevrouw v. Eeghen-Boissevain, destijds Bonds
presidente, ook „opvoeding” om de weg naar vrouwenkiesrecht
te banen, verzocht op te nemen, en de Deense, Johanna Blauenfeldt, haar daarbij steunde, deed Rev. Anna Shaw uit U.S.A., die
een enorm gezag had, de deur dicht met te verklaren, dat de
anti-vrouwenkiesrechtverenigingen ook opvoeding beogen en dat
men het bezit van het stembiljet moet beschouwen als de enig
goede opvoeding.
Après cela tirons 1’échelle.

Zal V.K. het panacee zijn tegen alle kwalen?
Wie in het jaar 1953 het eerste nummer van het Maandblad
van 1917 doorneemt, moet zich toch wel de ogen uitwrijven.
Allereerst de merkwaardige gedachtenwisseling over Vrouwen
kiesrecht versus Philantropie, waaraan de bekende D. Sanson,
werkzaam bij de Kinderpolitie te Rotterdam, deelneemt, met tot
slot de ernstige waarschuwing: „Vóór alles, zorgt, dat ge niet
kleinzielig zijt, dat men niet blijve zeggen: de vrouw is opper
vlakkig, zij kan geen zaak objectief bezien, zij kan geen goed
doen met haar kiesrecht” . Mevrouw Adriani-Bekaar uit Maas
tricht wijst op het vele, dat particulier tot stand kwam, o.a. door
de Vereniging tot Steun, die lang voordat de Overheid haar te
hulp kwam, met de invoering der Kinderwetten, zovele kinde
ren redde, en terecht vraagt: „zouden we dat en nog zoveel ander
goed werk van andere verenigingen stop willen zetten en de
hulpbehoevenden laten wachten tot wij het kiesrecht hebben?”
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Tenslotte mevrouw Cohen Tervaart-Israëls, die meent dat een
ledenvergadering met hoor en wederhoor beter zou zijn dan het
afstaan van de kolommen in het Maandblad in deze dure papiertijd, maar in ieder geval zou de vrouwenkiesrechtbeweging veler
sympathie derven en niet van de minsten. De vrouwenbeweging,
die de hogere opvatting van de menselijke samenleving tracht te
verwezenlijken, zou ernstig schade lijden. Nog meerdere stukken
zijn verschenen, maar na deze drie „uiteenlopende” (?) wordt
alleen nog plaatsruimte beloofd aan het echtpaar Coops-Broese
van Groenou, 35) dat in het voorafgaande Decembernummer heeft
aangespoord de philantropie verder voorlopig overboord te zetten
en het geld liever voor vrouwenkiesrecht te gebruiken, in welke
geest zij ook bij het opzeggen hunner bijdragen aan verenigingen
van sociale en philantropische aard, hebben geschreven. Waarbij
het H.B. aantekende: „Wij zijn het met de geachte inzenders
volkomen eens, dat op die wijze een goede propaganda voor
vrouwenkiesrecht gemaakt wordt en de voor elk volk verder
felijke philantropie den kop wordt ingedrukt”.
Waarvan — in afwachting van het vrouwenkiesrecht en de
nog niet aan de horizon zichtbare P.v.d.A. Kabinetten — dege
nen, die ondersteund en geholpen werden, een kwart eeuw hadden
moeten leven, vermeldt de geschiedenis niet.

Vrouwenkiesrechtdienst.
Dan komt in September 1917 de Grondwetsherziening in de
Tweede Kamer aan de orde.
Twee maanden lang wordt op het Binnenhof een „Vrouwen
kiesrechtdienst” gehouden, d.w.z. een groep leden der V.v.V.K.,
nu eens van ver dan van dichtbij, hebben rustig en waardig
gestaan bij de ingang van de Vergaderzaal der Tweede Kamer,
getooid met de geel-en-witte „Vrouwenkiesrecht” kleuren.
„Zonder dat zouden wij zeker niet bereikt hebben, dat het vraag
stuk van het vrouwenkiesrecht telkens en telkens weer bij de
beraadslagingen ter sprake kwam en dat verkregen is wat in de
voorstellen is beloofd". „Dat de Vrouwenkiesrechtdienst het resul
taat heeft gehad, dat wij er van verwacht hebben, blijkt wel
duidelijk daaruit, dat na de opheffing van dien dienst, de belan
gen der vrouwen in de Kamer niet meer ter sprake zijn gekomen,
hoewel daarvoor toch' bij de behandeling van art. 192 en bij de
additioneele artikelen dikwijls daartoe aanleiding bestond". Aldus
verzekert Jeanne van Lanschot-Hubrecht, de volijverige secre
taresse, namens het H.B. Men is intussen nog niet zover als men
gehoopt had en dus verklaart onmiddellijk de 1ste penningmeesteresse van het H.B., freule Sophie Wichers, dat „ieder, die voelt,
waar in deze middeleeuwsche tijden de brute kracht hoogtij
viert en het ruw geweld de wereld beheerscht, dat er naast den
man behoefte is aan het werken, denken en voelen der vrouw,
ten eerste zich zelve geven moet, maar wie dat niet kan, finan
cieel moet steunen om anderen te laten werken” .
Zodra de Vrouwenkiesrechtdienst op het Binnenhof was inge
trokken, werd door het H.B. een Protest bij de Tweede Kamer
ingediend. Men is nu „genoodzaakt een strijd te hervatten, die
35) die er verder het zwijgen toe hebben gedaan.
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zwaarder en bitterder zal zijn dan ooit te voren. De agitatie zal
niet rusten alvorens het Algemeen Kiesrecht voor vrouwen in de
Grondwet is vastgelegd” 36).

Vrouwenlijsten of niet?
Maar nog veel wonderlijker moet het dengenen lijken, die in
de jaren ’17 en ’ 18 de politiek in Nederland hetzij tamelijk van
nabij volgden of wel er deel aan namen, wat in het reeds ge
noemde Januarinummer van het Ver. blad te vinden is: het
voorstel om bij de verkiezingen, na de aanneming van de Grond
wet, met eigen candidatenlijsten uit te komen. Daar ik tengevol
ge van een ernstige kwaal het eerste half jaar van 1917, vrijwel
uitgeschakeld was, kwam het fraais me nu eerst ter kennis.
Het wordt warm verdedigd door Aletta H. Jacobs en gesteund
door de meerderheid der H.B.-leden. Het staat vol met vet ge
drukte zinnen. Wie er zich voor interesseert, moge het op pag.
2 en 3 (jaargang 1917) herlezen. Daartegenover staat één H.B.-lid,
mevrouw J. van Diesen-Oberink, die er om volkomen logische
en afdoende reden ernstig bezwaar tegen maakt (pag. 3 t/m 5)
en zelfs de mening uit, dat er geen vrouwen in vertegenwoor
digende lichamen moeten zitting nemen, voordat actief vrouwen
kiesrecht is ingevoerd en zij zo gekozen kunnen worden door
mannen èn vrouwen.
Het Februarinummer komt dan met een „Kansberekening”
van W. van Itallie-van Embden, waardoor „de vrouwenbeweging”
twee kansen krijgt tegen één, nl. één in de medewerkende
politieke partijen op de officiële lijst en één buiten de mede
werkende politieke partijen, nl. met een vrouwenlijst. Tevens
met een — na een kwart eeuw bezien —, volkomen raak artikel
van Jeanne C. van Lanschot-Hubrecht, die een opmerking van
Mr Marchant van 8 Nov. 1916 aanhaalt, die er op wijst, dat ver
schillende politieke partijen vrouwen in hun organisatie gaan
opnemen, maar de moeilijkheid voor sommigen is „dat zij de
vrouwen nog niet in den band hebben” . Naar aanleiding waarvan
de Hoefijzercorrespondent van het Handelsblad, C. K. Elout37),
schreef: „de heer Marchant’s diagnose van de mentaliteit der
politieke partijen zal wel juist zijn. En dan bevat ze tevens een
flinke waarschuwing aan de vrouwen om, als ze hun eigen zaak
voorop willen stellen, voorloopig zich niet te laten spannen in
eenig politiek partij gareel, waar ze eerst getemd moeten worden,
tot ze „het drafje” machtig zijn, dat dienstig is voor de partij36) Wat waren die Kamerleden in '17 toch makkelijk te beïnvloeden! Dat bij
deze Grondwetsherziening het woordje „manlijk” zou verdwijnen stond
van te voren vast. En het vervolg? de „agitatie” . Me dunkt ook dit stelt
duidelijk een passage uit Oud’s Honderd Jaar in het licht. Hij schrijft
daarin blz. 241: „Een reeds in September 1918 ingediend initiatief voorstel
Marchant tot invoering van algemeen vrouwenkiesrecht wordt, na een
wenk der Regeering m e t s p o e d i n b e h a n d e lin g genomen en tot
wet verheven” . (De spatiëring is niet van de schrijver). Helaas de vrou
wen, die zich zovele jaren ingedacht hadden in een invoering van enig
vrouwenkiesrecht, hadden destijds nog niet eens besef dat indiening van
een wetsvoorstel — en dat in die zware jaren — en aanneming binnen
tien maanden inderdaad al „snel” was.
37) Elout was enige tijd voorzitter van de afd. den Haag van de Nederlandse
Bond voor Vrouwenkiesrecht; Mevrouw Elout fungeerde die jaren als
secretaresse.
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karretjes. Stelt op prinsen geen betrouwen! Ook niet op partijprinsen” .
Wie in dit opzicht nog meer weten wil van de toenmalige in
zichten, leze in het Maandblad der Vereniging de opmerking van
mevrouw Heyn-Bierens „Vrouwen opgepast!” Drs G. Docters
van Leeuwen-v. Maarseveen’s „Alleen eigen kracht kan de vrouw
vrij maken” 3 8
) en een opbouwend artikel „Geen eigen candidatenlijst” (in kleine druk, let wel!) van S. de Vries-v. d. Reyden.
Voorts een veelomvattend program voor een eventuële „Vrou
wenlist” — niet alleen „vrouwenbelangen” besprekend — van
Teda Agama.
Uit het Decembernummer ’17 vestig ik nog de aandacht op de
uiteenzetting van Lena Ziekenoppasser-Sjouwerman en Th. ThielWehrbein in „De Vrouwen in partijen?” en „Nog weer eens de
politieke partijen” , gegeven.
De Bond maakt dan in April '18 nog zeer spannende momenten
door — evenals ons gehele volk — daar de „zand-en-grindkwestie” zich toespitst juist als de 11de jaarvergadering ,dicht
bij de grens, in Nijmegen zal plaatshebben. De alarmerende be
richten van een week te voren zijn oorzaak geweest dat van de
95 afdelingen slechts 36 aanwezig zijn. Zelfs secretares die boven
dien nog een ziek kind niet wil verlaten, en penningmeester van
het hoofdbestuur ontbreken. Niettegenstaande de donkere wolken
die zijn samengepakt is de openingsrede van mevrouw Van
Riel-Smeenge optimistisch: reeds hebben op dat ogenblik vijf
politieke partijen vrouwen op haar candidatenlijsten voor de
Tweede Kamerverkiezingen geplaatst. Terecht wijst de voorzit
ster er op hoe weinig gebruik de Regering in de oorlogsjaren
nog van het vrouwelijk inzicht gebruik gemaakt heeft. Zelfs
in het Vrouwendistributiecomité is haar aandeel uiterst beperkt
gehouden, pas in de laatste week was juist door de Regering
advies gevraagd over de invoering van nieuwe distributiemaatregelen.
De feestavond is met dat al door een keurige „thee”tafel
(waarop natuurlijk de thee ontbrak), verzorgd; mr Smeenge
houdt een improvisatie, zoals van hem verwacht mocht worden,
nu de eigenlijke feestredenaar het H.B.-lid prof. mr. Heeres ziek
te bed lag en de voorzitster der afdeling mevrouw Strootmanbsse van Slingelandt weet met een geestig openings- en slotwoord
de prettige stemming er in te brengen en te onderstrepen. De
volgende dag houdt douairière van Heerdt nog een rede vol
optimisme: Toekomstdroom over zedelijk-maatschappelijke denk
beelden.

Vrouwen op de lijsten der politieke partijen.
Ongetwijfeld hard is het geweest voor de Vereniging voor
Vrouwenkiesrecht dat haar voorzitster, die aanvankelijk zo ge
ijverd had voor een vrouwenlijst, waarop zij ongetwijfeld nummer
één zou zijn gezet, dat denkbeeld plotseling — hoe is in de
Maandbladen nergens te vinden — heeft laten varen en een
candidatuur op de lijst van de Vrijzinnig-democratische Bond in*•
)
38) In de jaarvergadering van de Ver. van Staatsburgeressen wordt dan in
1923 de ..vrouwenlijst” voor goed opgeborgen.
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Amsterdam heeft aangenomen. Tijdens de voorbereidende be
sprekingen kregen een aantal andere vrouwelijke leden van die
partij, die eveneens genoemd waren, de boodschap dat zij
zich moesten terugtrekken. De enigen die dit weigerden waren
mr Bakker-Nort en Ir. Marie Bes uit Delft welke laatste dan
ook ergens onder op een lijst terecht is gekomen. Men wilde
blijkbaar dr Jacobs zo groot mogelijke kans geven. Maar een
echte Amsterdammer, Ketelaar, en de in de fractie moeilijk te
missen mr. Limburg werden toch boven haar geplaatst. Haar
kansen waren met dat al even groot als die van Suze Groeneweg.
Eilacy er was niet gerekend op de ijdelheid van nummer vier
op de lijst, die ook al enige jaren Kamerlid was geweest en
woedend verklaard had: „ik laat me door geen vrouw verdrin
gen". Dies werd er in Amsterdam, ik zie de sandwichmannen nog
lopen met alléén zijn naam, een afzonderlijke propaganda voor
hem gemaakt, met als resultaat dat hij niet alleen dr Jacobs over
de kop sprong maar ook de nummer twee, mr Limburg, wiens
oude parlementaire kennis en ervaring de fractie hard nodig
had.
Er is bij die verkiezing 1918 inderdaad nog een vrouwenlijst
geweest, met niemand minder dan dr Cathrina van Tussenbroek,
verder Nina Minnema en een aantal anderen.
Deze was ingediend door de Algemene Nederlandse Vrouwen
organisatie. Dr Van Tussenbroek hield daarvoor een voordracht
in de afdeling Amsterdam, „Het Bestaansrecht der Alg. Ned.
Vr. organisatie”, die als brochure nog te vinden is in het I.A.V.
en alleszins de overdenking waard. Al is het op een wanhopige
mislukking bij de verkiezingen uitgelopen. Henriette Beerstecher
heeft nog een partij de „Onafhankelijken” willen oprichten. Ook
daarvan is meen ik niets gekomen. Aan het oprichten van een
nieuwe politieke partij is trouwens behalve een algemeen
bekende trekkracht, zoveel geld en zoveel arbeid verbonden, dat
die niet in maanden uit de grond te stampen is.
Men kon dus reeds in 1918 met alle kracht in de politieke
partijen werken voor een „vaste” plaats op de candidatenlijsten.
Het is me destijds mogen gelukken om als nummer 2 op één
der drie lijsten van de in '16 opgerichte Economische Bond,
Johanna Westerman, geplaatst te krijgen. Alle drie lijsten werden
door Treub aangevoerd. De allerongelukkigste speling van het
lot heeft gewild, dat juist op die lijst de aanvoerder — die zich
in de oorlogsjaren, nog veel meer dan in de jaren, dat hij Am
sterdam vooruithielp of deel uitmaakte van de Kamer-fractie
van de Vrijzinnig Democratische Bond de bewondering en steun
van tal van Nederlanders had verworven — „inlootte”, zodat
hij met een tweetal manlijke candidaten in de Kamer kwam.
Alleen Suze Groeneweg, de bekende socialiste, deed — zij stond
no. 3 op haar lijst evenals Dr Jacobs op de hare — haar intrede
in de Volksvertegenwoordiging. Nog in diezelfde zittingsperiode
kwam echter mejuffrouw Westerman, door het bedanken van
een der beide Treub-volgelingen in '21, het vrouwelijk element
in de Volksvertegenwoordiging versterken.
Voor deze generatie moge vermeld worden, dat het destijds
„mevrouw” Groeneweg was, die als Kamerlid geïnstalleerd werd.
„Er is niet veel over gepuzzeld hoe men haar zou aanspreken.
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Mr Fock was toen voorzitter der Kamer en een doortastend man.
Hij heeft toen met de toenmalige griffier der Kamer, mr
Arntzenius, uitgemaakt, dat het vrouwelijk Kamerlid „Mevrouw”
zou zijn, om haar een enigszins gelijkwaardige titel te geven als
het HoogEdelGestrenge voor de mannelijke leden. HoogEdelGestrenge Mejuffrouw was te gek, dus zou het „Mevrouw” zijn”.
Aldus een tachtigjarige alleszins deskundige, aan wie ik vroeg
mijn geheugen eens op te frissen, daar de „mevrouw-kwestie” me
wel bij was gebleven, maar het me nodig leek de puntjes op de
i te hebben. In ieder geval blijkt uit dit feitje dat er aan het
„mejuffrouw” toch iets denigrerends hangt. Was het omdat de
heren het graag zelf in de hand wilden hebben de „mevrouw”titel te schenken door het sluiten van een huwelijk? Al was
destijds voor de „eenvoudigen” en drie generaties terug voor de
echtvriendin van de dominee het „juffrouw” gebruikelijk ook
na huwelijksluiting? In ieder geval blijkt er uit dat de Duitse
feministen het in het begin van deze eeuw nog zo mis niet hadden
om te protesteren tegen het „Fräulein” . Immers ook de on
getrouwde man werd niet als „Herrlein” aangesproken. Al hadden
in die tijd de meeste vrouwen die als „Frau Doctor” of „Frau
Professor” enz. werden betiteld, dat alleen te danken aan het
feit dat ze eenmaal door een „Herr Doctor” of „Herr Professor”
als gade waren uitverkoren of wel de Herrn Gemahl hetzij door
lieftalligheid of door een flinke Mitgift aan de haak hadden ge
slagen. Daar trokken de feministen zich verder niets van aan en
ze hebben doorgezet twee verloren oorlogen ten spijt. Ook in
Oostenrijk wordt de vroedvrouw getrouwd of ongetrouwd, de
lerares enz. per „Frau” aangesproken. Na de tweede wereld
oorlog is nu ten onzent alles wat getrouwd is tot „mevrouw”
gepromoveerd — als ik dit werkwoord nu maar gebruiken
mag — evenals in Frankrijk. Iets waartoe de even fijngevoelige
als vooruitstrevende eerste voorzitster van de Nationale Vrou
wenraad mevrouw Klerk-van Hogendorp aan het eind van de
vorige eeuw in de vergaderingen alreeds het voorbeeld gaf.
Terwijl in het leger thans ook de ongehuwde dignitarissen, m.i.
volkomen terecht, per „mevrouw” worden aangesproken. Waarom
dan niet de Kamerleden en iedere vrouw die zich een positie
heeft veroverd? Dit klemt in ons land te meer omdat achter het
„juffrouw” nu eenmaal de geslachtsnaam dient te volgen, wat
lastig kan zijn en bv. in de lagere school voor dagelijks gebruik
bijna niet door te voeren. Terwijl er daar nog wel eens neiging
zal bestaan de term tot „juf” of voor een sentimenteel kind in
een persoonlijk onderhoud tot „juffie” te doen verongelukken.
Men moge mij toevoegen: „’s Lands wijs ’s lands eer” , in
Engeland is iedere keukenprinses „mrs” en iedere actrice, al
heeft ze drie of vier officiële echtgenoten achter de rug, „miss” .
Waarbij echter opgemerkt kan worden dat men zich te allen tijde
met een „madam” zónder geslachtsnaam redden kan. Wat wij
niet hebben. Terwijl in Frankrijk achter het „mademoiselle”
verder niets verschuldigd is, en het woord ook historisch nooit
een denigrerende klank bezat.
Of zit er bij de tegenstand van de „mevrouw”-titel onuitge
sproken achter: „ik wil liever dat men weet dat ik nog te
krijgen ben? dat eventueel een of ander lid van de andere
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sekse me die eretitel kan schenken? ik verminder m’n huwelijkskansen door mijzelf die toe te kennen?” 39).
Na de grondwetsherziening zag het oude artikel 80 van 1917
er aldus uit: „De leden der Staten-Generaal worden rechtstreeks
gekozen door de (mannelijke) ingezetenen, tevens Nederlanders of
door de wet als Nederlandsche onderdanen erkend, die de door
de wet te bepalen leeftijd, welke niet beneden 23 jaren mag zijn,
hebben bereikt (en door de vrouwelijke ingezetenen, die aan
gelijke voorwaarden voldoen, indien en voor zoover de wet
haar, niet uit hoofde van aan het bezit van maatschappelijke
welstand ontleende redenen, kiesbevoegd verklaart” ).

Kiesrechtvraagstuk of Vrouwenvraagstuk?
Ter toelichting diene, dat Huart schrijft:
„De positie, die men bij het herzieningswerk tegenover het
vrouwenkiesrecht heeft ingenomen, verschilde al naar mate men
er in de eerste plaats een kiesrechtvraagstuk in zag dan wel
een vrouwenvraagstuk. Het eerste deed de minister en deden
diegenen met hem, die de tijd gekomen achtten om de uit
sluiting der vrouw van het kiesrecht op te heffen, omdat daar
voor geen enkele rechtsgrond meer bestond, nu de vrouw zich
geschikt en geneigd getoond had aan het publieke leven deel te
nemen en haar politieke onmondigheid als een grievend onrecht
was gaan woelen. Het gemeenschapsbelang eist, dat de vrouw
evengoed en juist dan wanneer zij andere eigenschappen in dienst
der collectiviteit kan stellen dan de man, tot het kiesrecht worde
toegelaten. Met volle recht wees men er op, dat de vrouw zelf
haar functie in de maatschappij moet bepalen en dat het ant
woord op de vraag, of haar het kiesrecht moet worden toe
gekend, niet mag afhangen van een machtsspreuk over de algemeene roeping der vrouw, maar van haar geschiktheid of
ongeschiktheid voor de bijzondere taak, die haar door de ver
lening van het kiesrecht op de schouders zou worden gelegd. Dit
werd trouwens erkend door degenen, die, zoals de heer Van
Idsinga, het vrouwenkiesrecht afwezen zonder te ontkennen,
dat de vrouw voor deelneming aan het openbare leven zeker
niet minder geschikt is als de man. Dezelfde gronden, die voor
het algemeen mannenkiesrecht kunnen worden aangevoerd, zijn
dan ook van toepassing op het kiesrecht der vrouw. Het enige
principiële verzet ging uit van hen, die, zoals de heren Beumer en Brummelkamp, zich tegen de invoering er van verzetten
omdat het zou strijden met Gods bestel, waardoor eens en vooral3
9
39) Men vergeve mij dit uitstapje bij mijn feministische ,,zwanenzang", die
me nu eenmaal opgedrongen werd. omdat de oude generatie uitsterft. De
tijd zal wel uitwijzen hoe de mevrouw/juffrouw/kwestie zich oplost.
Typerend is dat nu nog de echtgenote van mijn tuinman als ik opbel
nooit zal antwoorden: ,,u spreekt met mevrouw X, maar u spreekt met
de vrouw van X ". Hetzij dan omdat ze de na-oorlogse benaming te deftig
vindt of bang is pietluttige ouderwetse klanten van haar man met een
,u spreekt met mevrouw X " te ontstemmen. ,,Zo'n mens. wat verbeeldt
ze zich?” . Ook dat zal wel slijten. In ieder geval hebben wij ouderen
nooit anders dan een ..mevrouw" Drucker gekend, hoewel het feitelijk
..mejuffrouw" Wilhelmina Lensing was, die zich een levensweg gebaand
heeft onder de naam van haar (on)natuurlijke vader, met het voor die
dagen ..aanmatigende” „mevrouw” er voor.
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de roeping der vrouw zou zijn vastgesteld: in het gezinsleven,
niet in het openbare zou zij haar werkkring moeten zoeken.
Heeft dit argument reeds geen grote overtuigende kracht voor
wie meent, dat de maatschappij zich gestadig ontwikkelt en het
recht zich aan deze ontwikkelingsgang moet aanpassen, de
verdedigers van dit standpunt bleven tevens in gebreke de juist
heid van hun stelling aan te tonen, dat de gelijkstelling van
man en vrouw op kiesrechtgebied tot algehele nivellering van
beider maatschappelijke positie zou leiden en dat de gezinstaak
van de vrouw benadeeld zou worden door de vierjaarlijkse
kiesverrichting.
De minister had in zijn — bij nota van wijziging veranderd —
ontwerp alleen voorgesteld om de belemmeringen voor het
actieve vrouwenkiesrecht op te heffen onder verbod van de
wetgever om de maatschappelijke welstand als grondslag der
kiesbevoegdheid van de vrouw te aanvaarden. Overigens zou hij
de vrije hand hebben, zodat leeftijd en huwelijk bijvoorbeeld
kriteria zouden kunnen vormen” .
In zijn „Grondwetsherziening 1917 en 1922” schrijft Dr F. J. A.
Huart, hoofdcommies der Provinciale Griffie voor Friesland 40):
„In 1917 heeft de Grondwet als resultaat van een met niet minder
hartstocht dan die voor het Algemeen Kiesrecht gevoerden strijd,
de mogelijkheid van actief vrouwenkiesrecht geopend voor de
Tweede Kamer, De Provinciale Staten en de gemeenteraden” .
Twee amendementen dienen vermeld te worden. Het eerste van
de heren Beumer en van Nispen tot Sevenaer om de woorden
betreffende het vrouwenkiesrecht weer uit de Grondwet te lich
ten, het tweede van de heren Troelstra en van Leeuwen om
terstond algemeen kiesrecht in de Grondwet neer te schrijven.
De minister verklaarde beide onaannemelijk. Dat intussen, verge
leken bij de oude toestand, reeds ontzaglijk veel gewonnen was,
is volkomen duidelijk en verklaart dan ook de vele opgewekte
uitingen van mevrouw Boissevain-Pijnappel, mevrouw Van RielSmeenge, Mr Van Dorp e.a. in de Ploeger. Huart merkt op: „daar
door de beperking die de minister zich had opgelegd, in de addi
tionele artikelen geen regeling van het vrouwenkiesrecht werd
gegeven, duurde het nog bijna twee jaar eer deze tot stand
kwam” . Wat dus het eerder genoemde adres van de Bond aan
de Tweede Kamer volkomen rechtvaardigt, evenals het terug
trekken van de Verenigings vrouwenwacht van het Binnenhof.
Maar reden tot bitterheid en verbittering valt m.i. nergens te
ontdekken. Misschien is het nóg meer die algemene „mentaliteit”
der Verenigings-aanvoersters geweest, dan de — inderdaad op
essentiële verschillen wijzende — statuten van de Bond, die
vruchtbare samengang in die jaren onmogelijk maakte 41).
Allerbelangrijkst was intussen, dat nu ook vrouwen verkies
baar waren geworden. Zij het dan dat uitsluitend mannen haar
zouden afvaardigen. Staten en gemeenteraad gaan straks voor
(Mei ’ 19).
40) Uitgave Arnhem, S. Gouda Quint 1925.
41) Voor wie in de oude geschiedenis belang stellen, verwijs ik naar de
artikelen van Anna Polak; „Ultra en gematigd Feminisme” in het Alge
meen Handelsblad van Vrijdagavond 8 Februari 1907 en de daarop ge
volgde van Mr E. C. van Dorp.
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De psychologische kant.
Van de hele vrouwenkiesrechtstrijd is eigenlijk de psycholo
gische kant vaak het meest belangrijke facet. Zo vinden we in
het Maandblad van 15 Oct. ’18 een verstandig artikeltje van
mevrouw Van Balen-Klaar — „namens het H.B.", maar met dat
al niet door het H.B. ondertekend, zo als gewoonlijk met be
langrijke mededelingen wèl geschiedt — waarin zij waarschuwt
niet te gaan protesteren omdat er, naar het oordeel van minister
Ruys de Berenbrouck, urgenter kwesties zijn, waarmede het
Kabinet zich in het eerste regeringsjaar zal hebben bezig te
houden. Inderdaad we zaten nog in de eerste wereldoorlog, de
voedselpositie was werkelijk niet fraai en Marchant had notabene zijn initiatief-voorstel vrouwenkiesrecht al ingediend. Thans
„protesteeren zou voorbarig en onvoorzichtig zijn. Ook ten op
zichte van het voorstel-Marchant is groot beleid een eerste vereischte. Te veel haast zou ons slechts kunnen benadeelen”. Heeft
hier niet de echtgenoot-journalist, die door en door op de
hoogte van de gang van zaken was een nuance meegesproken?
Met dat al heeft een volledig ondertekend „artikel” — een
soort van 40-regelige triomfkreet over het ontwerp Marchant dat
aan een 100-tal grote en kleine bladen van ons land werd ver
zonden — wèl het volledige hoofdbestuur als ondertekening.
Het volgt vlak na de rustige woorden van de vice-presidente
bovengenoemd.
Tekenend was intussen weer de wijze van verder werken,
nadat de Grondwetsherziening tot stand was gekomen. De
V.v.V.K. zoals we reeds zagen, verbitterd, de Bond niet twij
felend aan het spoedig succes en inmiddels zich klaarmakend
voor het naast voor de hand liggende werk. Zijn voor vrouwen
hebben reeds in de woelige Novemberdagen grote bedragen ont
vangen om op „vrouwenmanier” de revolutiepogingen van
Troelstra tegen te gaan, hebben een bedarende advertentie in
de grote bladen geplaatst en stichten dan nog vóór het einde
van de maand het „Comité tot maatschappelijke opvoeding” .
Douairière van Heerdt-Quarles van Ufford wordt presidente,
mevrouw Wijnaendts Francken-Dyserinck secretaresse, mejuf
frouw A. E. Schäffer penningmeesteresse, mevrouw E. van
Leeuwen-van Eeghen en Jkvr. Mr. B. Elias leden.

Domheidsmacht?
Helaas de November-onrust heeft de Vereniging lelijk te pak
ken gekregen. Want het volgend jaar brengt nog eens een protestmeting tegen „de dralende houding der Tweede Kamer” be
treffende openbare behandeling van het wetsontwerp Marchant.
Wel was de openingsrede op de jaarvergadering in December
geheel in majeur. Maar o wee, het blad van 15 Januari '19 opent
met een bericht in rouwrand (!) vermeldende dat nu de regering
blijft talmen met het in behandeling nemen van het voorstel
Marchant, de herdenking van het 25-jarig bestaan voorlopig
wordt uitgesteld. Alleen worden de afdelingen aangespoord
een herdenkingsdag te houden in eigen kring. Want wel is het
Voorlopig Verslag verschenen, waaruit „duidelijk is dat het wets
ontwerp grote kans heeft met algemene stemmen te worden aan-

54

genomen, maar het kan toch op zijn weg door domheids
macht 42) worden tegengehouden”. Het vermakelijkste testimo
nium paupertatis dat de Volksvertegenwoordiging vermoedelijk
ooit te slikken heeft gekregen.

De protestmeeting.
De protestmeeting vindt dan in het Gebouw van d e D e Ruyterstraat in Den Haag plaats. Niet afgeschrikt door het barre weer
zijn toch delegaties uit Leeuwarden, Groningen, Leek, Enschede,
Alkmaar, Hoorn, Apeldoorn, Vlissingen, Hoogwoud en de Zaan
komen aanzetten, plus de omliggende steden en enkele Kamer
leden. „De trouwe Hagenaars bezetten verder alle ledige plaat
sen”. Bloemen en vlaggen ontbraken dit keer, want daarvoor
ontbrak de stemming!! Ondanks het gunstige Voorlopige Verslag
en terwijl — naar ter vergadering werd medeegdeeld — op die
dag het Eindverslag was verschenen!! In Amsterdam was zelfs
gesproken over de V.K.-banier met rouwkrip omfloerst.
Enfin, de motie werd aangenomen en op de schrikkeldag van
dat schrikkeljaar aangeboden. Maar 15 April — volkomen te
recht heeft Schaper betoogd, dat geen vrouw het kiesrecht een
dag eerder zal krijgen of het ontwerp nu vóór of na de Indische
begroting wordt behandeld — vraagt het H.B. nóg eens nijdig:
„Is er werkelijk een revolutie noodig om de heeren aan hun
belofte te herinneren?” Waar school in die tijden de „dom
heidsmacht?”
Is het destijds onbillijk geweest wanneer door antifeministen
beweerd werd dat vrouwen voor allerlei dingen ongeschikt waren
uit hoofde van haar onbeheerste emotionaliteit? Hoe de bewuste
motie geluid heeft heb ik bij ijverig nasnuffelen niet kunnen
vinden. Wel staat in het Maandblad van 15 Februari na
een lyrische uitbarsting van mevrouw Van Itallie in
dichtvorm — ik citeer twee regels:
,,’t Oud-overleefde stortte inéén
Tyrannie vlucht roemloos heen” ,
een toelichting tot de bovenvermeldde protestmelding, die ein
digt: „Onze Tweede Kamer heeft in de woelige dagen van No
vember getoond vatbaar te zijn voor pressie. Aan ons vrouwen
om nogmaals die pressie (a la Troelstra uit die woelige dagen???
W.F.) krachtig uit te oefenen, nu blijkt dat de angst voor revo
lutie voorbij is. Wij hadden zoo gehoopt dat het alléén nog noodig
zou zijn u in massa op te roepen voor het feest der overwinning.
De regeering en de Tweede Kamer hebben het alzoo niet gewild.
Nogmaals dwingen zij ons, ons geld, onze kracht en onzen tijd te
besteden voor den strijd voor het vrouwenkiesrecht. Niet ons
treft de blaam, maar hen, die ons nog verhinderen onze krach
ten te wijden aan geregelden productieven a rb e id ....”
Lag die destijds zo maar voor het opscheppen??

42) Welke „domheidsmacht” n.l. van de zijde van het Verenigingsbestuur
gevreesd werd van Regering en Tweede Kamer.
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De V.v.V.K. krijgt nieuwe naam.
Dan wordt in een artikel de aanstaande naam van de nieuwe
vereniging ons onthuld: „Vereeniging van Staatsburgeressen”,
„waardoor een tegenwicht zal gevormd worden tegen de een
zijdige mannenwetgeving” , aldus Martina Kramers. Inmiddels
hebben die slechte mannen 9 vrouwen naar de Provinciale Staten
gezonden, onder wie mevrouw Aukes-Timmers uit Alkmaar en
A. C. van den Berg, directrice H.B.S. 5-jarige cursus voor
meisjes te Amsterdam, beiden V.D., en Marie Boissevain-Pijnappel, in wier handen 4 jaar het presidium van de Nederlandse
Bond v.V.K. berustte, „geen partij” . Bovenal in haar werk voor
het vroegere Meerenberg heeft de oud-voorzitster van de Bond
grote diensten aan de Provincie bewezen, o.a. door ingrijpende
bezuinigingen. Voor een prima-huisvrouw viel verspilling blijk
baar te ontdekken.
Hoe trouwens mevrouw Boissevain gewaardeerd werd bleek in
’27 toen zij lijstaanvoerster voor de Provinciale Staten in NoordHolland werd. Zij was na haar eerste verkiezing toegetreden tot
de Liberale staatspartij de Vrijheidsbond. Dat bij haar eerste
candidaatstelling te doen, had ze karaktervast geweigerd: „ik
ben nooit lid van een partij geweest en ik doe dat niet „om er te
komen”. De heren hadden zich destijds beduusd beraden, maar
haar toen toch maar op de Vrijheidsbondslijst geplaatst.
De verdere vrouwelijke Statenleden behoorden tot de S.D.A.P.:
2 in Amsterdam, 1 in Groningen, 1 in Friesland, 1 in Limburg
en 1 in Overijssel.
Héél kwaadaardig waren de mannenkiesverenigingen heus niet.
Vóór het actieve vrouwenkiesrecht door de Eerste Kamer op
10 Juli was aangenomen, waren b.v. in Amsterdam al vijf vrou
wen in de Gemeenteraad gebracht, nl. mevrouw W. AsserThorbecke, vrij-liberaal en 4 jaar lang secr. H.B. van de Bond,
mej. N. Criellaers R.K., mevrouw C. Pothuis-Smit de bekende
redactrice van de Proletarische Vrouw en mevr. L. EisenlöffelTilanus, beiden S.D.A.P. en mevr. Th. Thiel-Wehrbein, een zeer
overtuigd en volijverig Verenigingslid en vrijzinnig-democrate.
Dat jaar had in April de Nationale Vrouwenraad de 19de Alge
mene Vergadering gehouden. Op de gebruikelijke openbare bij
eenkomst was door een viertal spreeksters het onderwerp: „Wat
wenst de Nationale Vrouwenraad ten opzichte van de wet
gevende macht?” aldus geformuleerd: Gelijkstelling van man
en vrouw, Herziening van het Burgerlijk Wetboek, Benoembaar
heid van vrouwen tot alle openbare ambten en betrekkingen,
om ten volle te kunnen meewerken aan de vorming van een
gezond en welonderwezen volk.
Natuurlijk ontbrak de gebruikelijke ontvangst ten stadhuize
niet, waarbij de toenmalige burgemeester de wens uitsprak dat
om hem heen binnen niet al te lange tijd de eerste vrouwelijke
gemeenteraadsleden zouden worden geïnstalleerd. Wat als
boven vermeld dan ook geschied is. Als Burgemeester, die ook
wel oog had voor uiterlijke dingen, later na een zitting thuis
kwam was vaak een zijner opmerkingen: „nu had ze alweer
een andere japon aan”.
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Het doel bereikt.
Op 19 Mei 1919 is het ontwerp Marchant door de Tweede
Kamer dan aangenomen. Groot gejubel in de Vereniging en
de belofte kleine, bekrompen gevoelens ter zijde te stellen.
„Die Botschaft hör’ ich wohl” en dat reeds destijds het ge
loof me ontbrak toen ik het zinnetje in het Maandblad las, de
ervaring in Genève ruim een jaar later opgedaan en hiervoren
vermeld, deed de deur toe.
Ook een voorstel van de Bond om thans verder gezamenlijk
op te trekken, stuitte op sterk verzet van de Vereniging. Zodat
beide groepen maar weer eigenwijs of wil men liever rustig
eigen gang gaan. De Bond fusioneert dan met de Rechtstoestand
en neemt de naam: Nederlandse Unie voor Vrouwenbelangen
aan. Ook dan blijft men met de mannen samenwerken onder
wie niemand minder dan prof. mr W. A. L. Molengraaf en prof.
mr F. G. Scheltema. Mevrouw M. Boissevain-Pijnappel aan
vaardt het presidium en mevrouw L. Kappeyne van de CoppelloWygers komt uit de Vereniging over en wordt secretaresse.
Later wordt zij presidente, want ook nu wordt aan de nietherkiesbaarheid de hand gehouden om te voorkomen dat te
veel een persoonlijk stempel op de organisatie wordt gedrukt.
Uitgave van de Unie was „De Wig” ; van de Staatsburgeressen
„Maandblad van de Nederlandse Vereniging van Staatsbur
geressen” (Met als ondertitel: „Vroeger Vereniging voor Vrou
wenkiesrecht” .). Dan duurt het nog een dozijn jaren voor aan
de zijde der Vereniging de oude grieven zowat „verschmerzt”
zijn. Het ledental is van bijna 20.000 tot 2521 teruggelopen, het
H.B. staat onder leiding van mevrouw M. Cohen TervaertIsraëls en fusieplannen, die al eerder geuit zijn leiden thans tot
ernstige besprekingen.
Als de Wereldbond, die nooit de onwijze beschuldiging dat de
Bond vrouwenkiesrecht tegenwerkte, behoorlijk liet onderzoeken,
zelfs voor zoete koek opat dat de Bond het vrouwenkiesrecht
tegenwerkte, dan weer naar Nederland komt, wordt hij op
15 Maart '30 in de Wittebrug in Den Haag door Staatsburgeres
sen en Vrouwenbelangenleden samen ontvangen. Te voren was
trouwens in '26 reeds op een vergadering in Parijs een delegatie
uit de twee milieus samen opgetrokken.
Als men eindelijk fusioneert heet het blad „Vrouw en Ge
meenschap” Het laatst verschenen nummer is van April '40. Op
dat moment waren er vier mannen in het bestuur (want de exstaatsburgeressen hebben haar mannenschuwheid of mannenhaat
tenslotte overwonnen) mr M. H. de Boer, mr B. C. Goudsmit,
mr N. J. C. H. Kappeyne van de Coppello en mr H. B. J.
Waslander. Kappeyne en Goudsmit zijn toen nog net voor de
oorlog vervangen door mr N. A. Stempels en mr D. J. Veegens.
die daarmede de voetstappen van zijn vader drukte. Toen na de
tweede wereldoorlog bleek dat de vrouwen inderdaad zover
waren dat ze het wel zonder beraad met de andere helft der
mensheid afkonden? zijn de manlijke bestuursleden niet meer op
het toneel verschenen. Aan deze laatste der Mohikanen een
eerbiedige groet! Als in '49 de schepping van Marie Jungius, het
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Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid43) wordt opgeheven,
komt dit ook nog in de combinatie. De opgezweepte wateren zijn
thans rustig geworden en het klaverblad van vier dat nu de
herinnering gaat vieren dat zestig jaar geleden de „oudste” dank
zij „Mina Drucker” in het leven werd geroepen en in de zo
zware kinderjaren door „Annette Versluys” werd opgetokt, zal
wellicht nog heel wat nuttig werk kunnen verzetten en zal dat,
naar te hopen is, ook samen kunnen doen met andere — gedeel
telijk zelfs confessionele — vrouwengroepen, zo als nu reeds
geschiedt.

Vrouwen in de vertegenwoordigende lichamen.
Vragen wij nu of de vrouwen in de vertegenwoordigende
lichamen veel hebben bereikt, dan denken we in de eerste plaats
aan het parlement. Het zou heel prettig wezen als wij met ver
schillende beslissingen zouden kunnen komen ten opzichte van
de rechtspositie van de vrouw, maar dat is niet het geval. Wel
is van belang, dat nu de vrouw als rechter kan worden benoemd;
dit was een lang gekoesterde wens. Verder ligt er een „Wets
ontwerp tot opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de
gehuwde vrouw”, dat vrij zeker zal worden aangenomen. Een
zwak punt blijft echter de positie van de gehuwde vrouw. Wij
denken daarbij in de eerste plaats aan het ontslag van de ge
huwde ambtenares. De vrouwelijke Kamerleden van „links” heb
ben daar met grote energie tegen gestreden, maar „rechts" was
in de meerderheid. En in de eerste plaats stemt de vrouw met
haar fractie. (In dat opzicht zou wijlen Catharina van Tussen
broek de destijds bekende Nine Minnema kunnen nazeggen
dat ze het toch maar juist hadden ingezien). Alleen de vraag
blijft: zou op die wijze ooit één vrouw, laat staan een feminis
tische fractie in het parlement zijn gekomen? Het rapport Ubink
hiervoren genoemd, op verzoek van een paar vrouwelijke Kamer
leden uitgebracht, komt met een compromis, dat ons allerminst
bevredigt, maar de regering beraadt er zich helaas nog steeds
over. Gelukkig schijnen de opvattingen ten opzichte van dit
punt in gunstige zin aan het veranderen te zijn. Wat ook duidelijk
verandert, is de houding ten opzichte van de vrouwelijke leden
in het parlement. Het zegt toch wel iets, dat een vrouw 2e
waarnemend voorzitter is geweest. Het gaat langzaam, maar het
gaat in de goede richting.

Weinig waardering.
Van weinig waardering echter getuigt het vroegere Kamerlid
Oud, als hij in zijn „Honderd Jaren, hoofdzaken der Neder
landse Staatkundige Geschiedenis 1840—1940” op blz. 250 vertelt
dat in 1922 alle grotere fracties, met uitzondering van de anti
revolutionairen — die terwijl ik dit schrijf net de tegenstand
43) Over de moeilijkheden, die het Bureau in 1910 doormaakte vinden zij. die
in de geschiedenis van onze vrouwenbeweging belangstellen een lezenswaardig artikel in het tweede blad van de Ploeger, vierde reeks, nummer 2
van Dec. '10 van de hand van W. A. L. Ros-Vrijman, die van beide
kiesrechtcentra lid was en de meest bekende figuur uit de theosofische
beweging in die Jaren.
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tegen het passieve vrouwenrecht hebben opgegeven — vrouwe
lijke afgevaardigden tellen. Zeven in het geheel. „Een op de
voorgrond tredende plaats zullen deze vrouwen geen van allen
innemen” . Gevraagd moet hier helaas worden is het jakkeren
om het stembiljet te krijgen ten koste van een diepergrijpende
voorbereiding van in het staatkundig leven werkelijk in ’s Lands
aangelegenheden belangstellende leden — enkelingen vermoe
delijk, anders ware de Vereniging niet zo snel ineengekrompen
— hieraan niet mede schuld? Maar ook: is mr Oud, die in ’40
zijn proeven gerevideerd moet hebben niet onrechtvaardig ge
weest? Hij is blijkbaar vergeten of weet niet dat niemand min
der dan de anti-revolutionair Heemskerk mr E. C. van Dorp,
die in 1925 een éénvrouw-fractie te torsen krijgt, hoog waar
deerde in haar werk. Hij vergeet blijkbaar hoe mevrouw’ Bronsveldt-Vitringa in een rede, die door geen manlijk Kamerlid te
verbeteren ware geweest, zich, in strijd met de leider van haar
fractie, tegen de Vlootwet verzette. Zeker ook mr Van Schaik
en negen andere R.K. deden dat destijds, maar hóór kostte het
haar Kamerzetel. Want van een vrouw verdroeg Monseigneur
Nolens dergelijk ongedisciplineerd en karaktervast optreden
allerminst. En is karakter voor wie ons land moet helpen be
sturen niet vóór alles hoofdzaak? Kennis is te verwerven, ka
rakter niet. Was, zou ik mr Oud willen vragen, de arts de
Vries-Bruins zo onbeduidend?
In Provinciale Staten en Gemeenteraden hebben over het
algemeen de vrouwen een goede staat van dienst. Zeker zij zijn
— zoals deze gehele generatie voorzover zij in de voorste ge
lederen staan — een stuk verder, kunnen het ook zijn, dan wij
in ’ 18 en ’22 en ’25. We hebben thans twee vrouwelijke Gedepu
teerden en verschillende vrouwelijke wethouders, die uitstekend
werk doen. Rekent men daarbij de Staats- en gemeenteraads
leden, die speciale onderwerpen aan de orde stellen, waarbij
de positie van de vrouw in het algemeen betrokken is, dan
behoeven we niet ontevreden te zijn. In de Tweede Kamer hebben
thans negen vrouwen zitting, in de Eerste Kamer jammer ge
noeg nog pas één. Bovendien is de belangstelling van de Neder
landse vrouwen in de politiek wel wat toegenomen, dank zij de
toekenning van het stemrecht. Ook dit is winst. Met dat al
wij zijn er m.i. nog lang niet.

Twee Gedenkboeken.
Volledigheidshalve dienen nog twee drukwerken vermeld,
die van waarde kunnen zijn, voor wie in later jaren de gehele
Nederlandse vrouwenbeweging aan een critisch overzicht zouden
willen onderwerpen en die ik door dit vrij uitvoerige overzicht
van de vrouwenkiesrechtbeweging dan de taak wat hoop te
hebben vergemakkelijkt.
In 1917 verscheen een bescheiden „Gedenkboek” bij het tien
jarig bestaan van de Ned. Bond v.V.K. Uitgave J. H. de Busssy
Amsterdam. Het enige exemplaar dat ik heb kunnen bemach
tigen is in het bezit van mej. Staas en komt later aan het I.A.V.
Het werd samengesteld door mevrouw M. Boissevain-Pijnappel,
mevrouw Th. Sleeswijk-van Bosse, mej. M. Hubrecht en jhr. mr
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dr B. de Jong van Beek en Donk. E n .... er werken een klein
aantal mannen aan een kleine enquête mede die bij die
gelegenheid gehouden werd.
Het twee jaar later verschenen boekwerk der V.v.V.K. is ruim
tweemaal zo groot en bevat uitsluitend bijdragen van vrouwen,
portretten en gedichten. De commissie bestond uit de dames
dr G. Docters van Leeuwen-van Maarseveen, presidente, Rosa
Manus, secretaresse, C. S. Groot, E. van der Hoeven, Martine G.
Kramers en V. C. van der Meer van Kuffeler. Het werd uit
gegeven door de Electrische drukkerij ,,’t Kasteel van Aemstel”
N.Z. Voorburgwal te Amsterdam en is in het archief van Vrouwenbelangen Jan van Nassaustraat 3 in Den Haag te raadplegen.
De Bond heeft vrij spoedig na de aanneming van het wets
ontwerp Marchant een feestvergadering gehouden in Seinpost
op Scheveningen, waar de opeenvolgende voorzitsters H.B.
spraken, alsmede douairière van Heerdt en mr Willekes Macdonald uit Haarlem. Laatstgenoemde aan het diner, dat na de
vergadering in Zeerust werd gehouden.
De Vereniging komt in September bijeen met een groots feest
in Amsterdam, dat zich in hoofdzaak om dr Aletta H. Jacobs
concentreert, aan wier voeten een menigte jonge kinderen bloe
men komen neerleggen. Het H.B. van de Bond heeft het juiste
gebaar om haar voorzitster mevrouw H. A. van Riel-Smeenge
af te vaardigen voor een gelukwens en een bloemstuk te sturen.
Ik moge dit uitvoerig overzicht besluiten met een aanhaling
uit dr Japikse Staatkundige geschiedenis van Nederland, waar
door ook wat nog in de toekomst aan „gelijkstelling” veroverd
moet worden, volkomen duidelijk en gerechtvaardigd wordt weer
gegeven: Het hangt er nu maar van af wat de vrouwen in de
tweede helft van deze eeuw zullen blijken te wensen.
„Vooreerst is van grote betekenis het feit dat in toenemende
mate de vrouwen zelf begerig zijn deel te nemen aan het poli
tieke leven en als eerste voorwaarde daartoe het kiesrecht
verwerven. Met dat feit heeft de practische staatsman rekening
te houden, ook als hij van mening mocht zijn dat de vrouwen
beweging naar een verkeerd doel leidt. Het is geheel iets anders
of de vrouwen stilzwijgend of uitdrukkelijk het Staatsbedrijf
aan de mannen overlaten dan wel of zij, of althans een deel
van haar, hare politieke eenheid met de mannen gevoelend, de
uitsluitende bestuursmacht der mannen als een ongerechte heer
schappij verwerven. Zij, die menen dat de vrouwen door deze
beweging zich zelve en de maatschappij schaden, zullen niet
temin wijs handelen indien zij, toegevend, het gevoel van onrecht
wegnemen, en van de natuurlijke ontwikkeling der dingen het
betere inzicht der vrouwen zelve verwachten. Voor het Staats
bestel op zich zelf is de deelneming der vrouw zeker eer voor
delig dan nadelig en haar intuitief vermogen past ongetwijfeld
in een orde van zaken welke hoofdzakelijk meer met instinct
matig inzicht dan met logische gevolgtrekking rekening houdt.
Een ander feit van betekenis is dit dat hoe langer hoe meer
vrouwen dezelfde maatschappelijke arbeid verrichten als de
mannen. Het zou voorbarig zijn hieruit te besluiten, tot een de
finitieve gelijkstelling der beide sexen. De invloed op het ge
zinsleven is nog niet, zelfs niet bij benadering, vast te stellen.
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Evenmin is de vraag te beantwoorden of de dubbele krachts
inspanning van man en vrouw tenslotte zal leiden tot vermeer
dering van het gezinsinkomen of ten slotte door de verdubbeling
der concurrentie zal leiden tot oneconomische krachtverspilling.
Niet zonder betekenis in dit opzicht is de omstandigheid, dat,
terwijl de vrouwenbeweging voortgang maakt in de hogere en
middenklasse, in de klasse der arbeiders de beperking van de
noodlottig gebleken vrouwenarbeid een eis wordt geacht van
algemeen belang. Het is ook de vraag welke richting de vrouwen
beweging zal inslaan bij de ontwikkeling van het charitatieve
deel onzer samenleving dat de natuurlijke uitbreiding schijnt
van de vrouwelijke gezinswerkzaamheid. Dit alles neemt echter
niet weg, dat in toenemende mate de maatschappelijke functie
van man en vrouw gelijksoortig wordt en het logische gevolg
daarvan schijnt te zijn dat deze gelijkstelling moet leiden tot
gelijkstelling van publieke rechten” .
Najaar 1953.

W. WIJNAENDTS FRANCKEN-DYSERINCK.

N A S C H R IF T . - Tot blz. 24 versch een dit op v e rz o e k van het
hoofdbestuur van V ro uw en bela n g en g esch re ve n h isto risch
o verzich t in h e t Jan uarin um m er 1954. Daarna is het op w ens
van de red actiecom m issie gestopt.
W. W. F.-D.
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