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INLEIDING

De scheiding tussen openbaar en privé

In de loop van de 16e en 17e eeuw traden grote economi-
sche veranderingen op, die ten grondslag lagen aan een so-
ciale ontwikkeling. Deze tendens won voortdurend aan kracht
en werd tenslotte aan het eind van de 18e eeuw en geduren-
de de 19e eeuw voor een steeds groter deel van de bevol-
king dominant.
Deze tendens, die typisch stedelijk was, is te omschrij-

ven als 'de toenemende scheiding tussen openbaar en prive'

wat wil zeggen dat er een situatie,ontstond waarin werk-
plaats en woonplaats zich niet meer in e'en ruimte bevin-
den. Taken, die vroeger onder een dak gedaan konden worden
moesten in toenemende mate op verschillende plaatsen vol-
bracht worden. Er trad daarom een nieuwe specialisatie in,
een verdeling van arbeid binnenshuis en aibeid buitens-
huis. De mensen gingen zich of opl openbare leven bui-
tenshuis , of op het prive- leven binnenshuis COncentre-
ren. Langzamerhand ontwikkelde zich een waardensysteem,
dat deze arbeidsdeling sanctioneerde en ook bevorderde (1);
de mensen werden steeds meer zo opgevoed dat ze geschikt
werden voor een speciale taak, Of binnen, of buiten het_

Dit was economisch noodzakelijk.
Het kapitalisme, dat in VTST=Europa zich vooral eerst

manifesteerde als een handelskapitalisme, hield in, dat
de productie van goederen en diensten zo efficient mo-
gelijk moest gebeuren. Hoe lager de kosten van de produc-
tie, hoe beter de concurrentiepositie. Producten werden
daar gehaald, waar ze het ggedkomt gemaakt konden wor-
den. Langzamerhand werd de kapitalistische productiewijze
overheersend en vrijwel alle arbeid werd van het kapita-

(1) zie voor deze ontwikkeling Leydesdorff, S. Verborgen
arbeid, vergeten arbeid, te verschijnen najaar 1977. In
de inleiding wordt uitgebreid ingegaan op ontstaan en
verbreiding van deze waarden

huis.
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lisme afhankelijk. Het gevolg was dat steeds meer arbeidbuitenshuis ging plaats vinden,.terwij1 voor het persoon-lijk leven en de dagelijkse
verzorging een eigen terrein,binnenshuis, gecreeerd werd.

Wie voor buitenshuis
en wie voor

binnenshuis bestemdwas, lag in principe niet in het kapitalisme vast, Maarhet waardensysteem van het patriarchale
gezin, dat al veeouder was (1),

scheen vrijwel
vanzelfsprekend de taakver-deling aan te wijzen. Omdat de arbeid

buitenshuis, die hetgeld voor het dagelijks eten binnenbracht, belangrijkergeacht werd dan de arbeid
binnenshuis, scheen die de 'na-tuurlijke taak' van de man. De vrouw viel 'van nature' deverzorgende, koesterende rol binnenshuis toe. Waar dezetaakverdeling binnen het gezin al aanwezig was, werd zijversterkt door het

kapitalisme, dat de kloof vergroottedoor ook in de plaats, waar de arbeid verricht werd, detaken te scheiden.
Het was de

kapitaalkrachtige burgerij die de aanzet gaftot deze scheiding
tussen openbaar en prive. In de eersteplaats ging van deze groep de

organisatie van de nieuwe,kapitalistische productiewijze uit. In de tweede plaatswas deze groep rijk
genoeg om de inkomsten

van de vrouwte kunnen missen. Haar taak bleef het om het leven binnen-huis te verzorgen, maar nu zonder te hebben aan deproductie van goederen, die niet direct voor eigen gebruikbestemd waren. De nieuwe
arbeidsverdeling was een tekenvan luxe. Zodoende werd het voor de gegoede

burgerij eennorm van rijkdom,
deftigheid en fatsoen om een vrouw tehebben die niet hoefde te werken,

maar al haar kracht enenergie kon wijden
aan wat later de

reproductie genoemdzou worden: het verzorgen van de man als hij thuis kwam,
(1) Patriarchaal wil zeggen dat de vader, en dus de man,zowel in macht als in status de toon aangeeft. In de west-europese geschiedenis is het gezin altijd patriarchaal ge-weest. Een studie die zich met de overgang van patriarcheatin kapitalisme

bezighoudt is van Zaretzky, E, Capitalism,the family and personal life, 0976)
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het baren en opvoeden van de kinderen. De nieuwe taakver-
deling duidde op succes, rijkdom en zo ook op een nieuwe
status.

De bourgeoisie ging zo in de nieuwe statusnorm geloven,
dat deze opvatting een eigen leven ging leiden als een juis-
te en vooral natuurlijke zaak. Daar bovendien een dergelij-
ke arbeidsdeling noodzakelijk was voor de verdere ontwik-
keling van het kapitalisme, was het voor de gegoede burge-
rij van groot belang dat de rest van de bevolking in deze
toestand zou delen. Tot op zekere hoogte had de burserij
daartoe ook de machtsmiddelen in handen, omdat zij econo-
misch en politiek de leding gaven. Maar dat bleek nauwe-
lijks nodig. Andere bevolkingsgroepen trachtten van hun
kant zo veel mogelijk aan deze normen tegemoet te komen.
De kleine burgerij wilde ook in deze taakverdeling graag
zo veel mogelijk op de bourgeoisie lijken. Want wie wil
niet graag aan de statusnorm van de groep, waar men het
meest tegenop ziet, voldoen?

Zo breidde de scheiding tureen openbaar eti priyé, met
de bijbehorende taakverdeling tussen mannen en vrouwen,
zich steeds verder'ntar,beneden'uiti De arbeidersklasse
zou eerst aan het eind van de 19e eeuw een begin kunnen
maken met naar deze norm te leven. Al was er ook voor hen
een scheiding tussen woon- en werkplaats, de taakverdeling
tussen vrouw en man konden zij zich niet veroorloven: de
inkomsten van de vrouw konden eenvoudigweg niet gemist
worden. De wetgeving op de vrouwenarbeid (vanaf 1889), die
alleen de arbeid buitenshuis betrof, had onder andere als
doel de vrouwen meer in staat te stellen zich aan haar
huiselijke taken te wijden. Maar deze wet aangenomen
in een parlement dat alleen uit mannen uit de hogere bur-
gerij bestond liep volkomen op de economische mogelijk-
heden vooruit. Een van de gevolgen was dan ook dat vrou-
wen met huisindustrie de noodzakelijke, en nu met nog
meer arbeid verkregen, inkomsten moesten zien te verwer-
ven. Pas aan het begin van deze eeuw werd het voor arbei-
dersvrouwen haalbaar het privg-leven als voornaamste taak
te beschouwen.

- _ _
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Het ideaal van de vrouwelijke vrouw

Het waardensysteem, dat zich tengevolge van deze sociaal-economlsche veranderingen ontwikkelde, moest de overgangnaar de nieuwe scheiding
tussen openbaar en prive versoe-pelen. Vooral vrouwen, die immers

onbetaalde en dus minderin aanzien staande arbeid verrichtten, moesten zich aandeze situatie leren aanpassen. Dit waardensysteem was eenvorm van de patriarchale
waarden, die ook al voor het kapi-talisme bestonden, maar er traden een aantal belangrijke

accentverschuivingen op. In eerste instantie
betrof dezeverandering alleen de gegoede burgerij.

Een belangrijk aspect van dit waardensysteem werd de cul-tus van de vrouwelijkheid,
Onder vrouwelijkheid werdenal die eigenschappen

verstaan die een vrouw nodig had omde taak binnenshuis een nieuwe inhoud te geven, Deze eigen-schappen werden in de opvoeding, literatuur, kunst en alleswat een mens vormt zo in de vrouw verheerlijkt,
dat vrou-wen het als hun roeping

gingen zien zich aan de reproduc-tie alleen te wijden. De opvoeding
behelsde dan ook in hetbijzonder de ontwikkeling van die vaardigheden die nodigzijn om die taak zo goed mogelijk te vervullen.Bij de bestudering van dit waardensysteem is een veran-dering in de moraal als geheel niet weg te denken. Enig

onderzoek hiernaar is wel gedaan, zoals door Van Ussel (1),Aries (2) en anderen. Helaas is dit nog niet voldoendeom ook in details zicht
te krijgen op de inhoud en in-vloed van deze waarden. Wat is bijvoorbeeld precies hetverband tussen de toenemende preutsheid, zoals Van Usseldie schetst en de verfijning van het vrouwelijkheidsbeeld

die aan het eind van de 18e eeuw bij de bourgeoisie te con-stateren is?

(1) Van Ussel, J. deschiedenis van.het sexuele probleemAmsterdam 1967
(2) Aries, Ph. L'enfant et la vie familiale sous l'An-cien Régime, Parijs 1960
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Ondanks dit gebrek aan precisie is het wel mogelijk een
algemene beschrijving te geven van deze waarden. Nogmaals,
zij zijn geheel in overeenstemming met hun-doeI, om de
vrouw op te voeden voor hear huiselijke taak en haar de be-
perking van het leven binnenshuis te doen accepteren.
Bescheidenheid, passiviteit en terughpudendheid sieren

de vrouw het meest. Bemoeienis met zaken die het leven
buitenshuis betreffen, zoals politiek, techniek en geweld
is uit den boze, omdat die haar geest ongeschikt kunnen
maken voor het gezinsleven, Binnenshuis echter dier..: de
vrouw zich zo nuttig mogelijk te maken; haar handen moeten
voortdurend nijver bezig zijn met nuttige handwerken: al
in het burgerlijke Nederland van de 17e eeuw zijn spinrok-
ken e.d. de vaste attributen van de ideaal ijverige vrouw
in de populaire schilderkunst (1). Aangezien een vrouw zo
snel mogelijk aan haar voornaamste taak toe moet kunnen
komen moet zij zich zo gedragen dat haar reeds jong vele
huwelijksaanzoeken te beurt vallen, Natuurlijke schoon7
heid opmaak past prostitutes, geen fatsoenlijke, vrouwen
lieftalligheid en huiselijkheid zijn in deze de vereiste
deugden. Ook hier past escheidenheid: een vrouw die zich
opdringt maakt zich belachelijk en gooit haar reputatie
te grabbel. Kennis in de zin van algemene ontwikkeling en
vaardigheid in enkele kunsten kunnen weliswaar bijdragen
tot de aanfiikkeTrikheid, maar maat baat, overdaad schaadt:.
een geleerde vrouw is een blauwkous die mannen op de vlucht
jaagi7/I, een vrouw die zich voortdurend wijdt aan zang
en spel toont neiging tot ledigheid. En ledigheid is des
duivels oorkussen! Bovendien duidt ledigheid op gebrek

(1) zie bijvoorbeeld Ter lering en vermaak, tentoonstellings-
catalogus Rijksmuseum Amsterdam 1976, de nrs.3,5,19,49
(2) Calmge, Mina (ps,van mej.A,G.de Leeuw), Open brief
aan mevrouw Storm-Van der Chijs, Nijmegen 1868, p.11 De
beschrijving van mevrouw 'Mina Calmge'.. komt op ons haast
als een karikatuur over, maar is door de schrijfster geens-
zins zo bedoeld. Zowel in romans als in brochures spelen
deze waarden een belangrijke rol.
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aan spaarzin en onmatigheid in haar huiselijke uitgaven:wie de kaas holt tot een schuit is in geen zeven jaar de
bruid, luidt het rijmpje tot in onze dagen.
Lichamelijk voldoet de ideale vrouw aan overeenkomstige

kenmerken. Blanke handen geven aan dat de eigenares geen
werk buitenshuis hoeft te doen, en op de damesportretten
van de 17e tot en met de I9e eeuw zien we dan ook de hoot
den opvallend blank afgebeeld. Een ander schoonheidside-
aal is gezondheid . Een blosje op de wangen en glanzende
ogen duiden op een goede lichamelijke

gezondheid, wat te-
gelijkertijd de suggestie wekt van een goed karakter en
van een vermogen een stoet gezonde kinderen te baren. Vroi.

wen die er ongezond uitzien, dear is iets mee (1).
In de 19e eeuw zijn de oudere vrouwen uit de bourgeoisie
meestal goed gevuld, gezond en stevig (zoals bijvoorbeeld
op de damesportretten van Pieneman), terwijl voor een jong
vrouw een slanke taille bijzonder aantrekkelijk is.
Misschien ten overvloede zij hier opgemerkt, dat er al-

tijd slechts weinig vrouwen aan dit ideaal voldaan hebben;
alleen de rijke burgerij en in toenemende mate de midden-
klasse kon zich in de loop van de 17e en 18e eeuW een
vrouw veroorloven, die weliswaar thuis zo zuinig mogelijk
met het geld amging, maar zelf geen geld inbracht. Juri-
disch was de gehuwde vrouw in de meeste Nederlandse ge-
westen dan ook ingelijfd bij de bezittingen van haar man.
Zij had volgens de wet minder bewegingsvrijheid dan een
ongehuwde vrouw. Bezitsverhoudingen speelden bij een hu-
welijk een grote rol.
Een dergelijke situatie, dat wil zeggen de scheiding tus-

sen openbaar en privé met daarbij horend de geschetste
taakverdeling tussen mannen en vrouwen kon alleen voor-
komen in een periode van - relatieve - welvaart en van
stabiliteit. Grote veranderingen in sociaal-economisch

(I) de 19e eeuwse 'decadente' literatuur, zoals beschre-
ven door Praz, M.The Romantic Agony, Eng.ed.Oxford 1933
is . anti-burgerlijk en verheerlijkt dan ook de ongezonde
vrouw, die hoogstens rode wangen en schitterende ogen heeft
van de koorts, maar meestal wasbleek is met zwartomrande
ogen van de tering.

. - -
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opzicht konden deze stand van zaken schaden omdat door de
verandering in het waardenstelsel die zij met zich mee kun-
nen brengen de maatschappelijke taak van de mensen ondui-
delijk kan worden. Een helder opvoedingsideaal kan dan ook
niet meer voor ogen staan.
In de 18e eeuw waren de omstandigheden voor de Nederland-

se burgerij in dit opzichtzeer gunstig. De econcmische pro-
blemen en de politieke onrust die van tijd tot tijd de kop
opstak brachten nog geen grote verandering in de sociaal-
economische verhoudingen met zich mee (voor zover wij dat
kunnen overzien). Het is dan ook begrijpelijk dat de,enke-
le individuele vrouwen, zoals Belle van Zuylen en andere
ontwikkelde vrouwen die geen genoegen namen met uitslui-
Itend huishoudelijke taken, geen feministische beweging op
gang brachten. Geestelijk ideaal en sociaal-economische
werkelijkheid waren nog te veel in overeenstemming met
elkaar om grote emancipatorische veranderingen te weeg te
brengen.

De Franse tijd: verandering en stabilisatie

De Franse Revolutie bracht met zich mee dat de pleats
van de individuele mens in de maatschappij in veel groter
kring dan tot dan toe het geval was geweest besproken werd.
De discussie over de menselijke samenleving in het alga-
Imeen en over de opvoeding in :let bijzonder, die door de
Idenkers van de Verlichting op gang was gebracht, was in
de eerste helft van de 18e eeuw tot een klein groepje
intellectuelen beperkt gebleven. De geweldi/e boeveelheitl
tijdschriften en vergaderclubs, die in de Franse Revolu-
tie ontstonden, betrok. een yeel grater aantal mensen bij

deze vraagstelling. Ook de plaats en de rol van de vrouw
werd in het debat betrokken, en de eerste felle feministes
deden van zich spreken. Theroigne de Mericourt, Olympe de
Gouges en vele anderen voerden acties en schreven pamflet-

_
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ten (I). In bet eerste enthousiasme van de Revolutie sche-
nen deze feministes niet zonder succes.
De legers van de Franse Revolutionaire regering brachten

behalve een nieuwe staatsorde ook de nieuwe idegen over de
Franse grenzen. De Nederlanden werden in 1795 veroverd en
omgedoopt tot de Bataafse Republiek. De patriotten, die
zich inzetten om ook in ons land de grote verandering te
volbrengen, richtten hun plannen voornamelijk op de poll-
tiek, zoals de meeste idealen van de Franse Revolutie. De
Bataafse tijd zag een aantal

publikaties verschijnen die
een verbetering ook van de_positN van de vrouw in de nieu-
we republiek beoogden. Het boek van Mary Wollstonecraft,
dat in 1792 verschenen was, werd door de patriot prof. IJs-
brand van Hamelsveld vertaald onder de titel Verdediging
van de rechten ran de vrouw. In 1795 verscheen te Harlin-
gen een brochure geschreven door 'P.B.v.W.'getiteld Ten
Betooge dat-de Vrouwen behooren deal te hebben aan de re-
gering van het Land Ook de patriot Gerrit Paape wijd-
de een geschrift aan deze kwestie (3) en Lieve van 011efen
schreef in 17g8 een blijspel met de titel Tot revolutionai-
re huishouden, waarin hij een vader ten tonele voert, die
zijn dochters een ambacbt laat leren zodat zij onafhanke-
lijk van een man kunnen leven, QpyallenA is ook het optre-

(1)een goede indruk en een ruime hoeveelheld bronnenmate-
nisei over vrouwen in de Franse Revolutie geeft Les Femmes
et la Revolution 1789-7794, Paule-Marie Duhet, ed. Parijs,
Collection Archives Julliard, 1971.
(2) K.B.cat.Knuttel no.22558. Mogelijkerwijs is de auteur
de arts Pieter van Woensel, hoewel die meestal met P.v.W.
tekende. Zie over dit onderwerp Van Gelder, H.E.,Feminis-
tische Bataven, in de Amsterdammer, 24 nov.1907,voor zover
wij weten deenige studie hierover.
(3) Van Moeder op Dochter, W.H. Posthumus-van der Coot en
A. de Waal, ed. Utrecht/Antwerpen 19683, p.13. Hierin
staan helaas geen verwijzingen. Ook in andere literatuur
werd bij de geschriften van Paape geen duidelijke titel
over dit onderwerp gevonden.

i
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den van Etta Palm, een groningse vrouw die zich in Parijs
in revolutionaire kringen bewoog en de emancipatie van de
vrouw bepleitte in de Jacobijnenclub (1).

Welgemeende bedoelingen, maar helaas weinig resultaat.
Een sterke emancipatorische beweging bleef in de Bataafse
Republiek uit, maar ook in Frankrijk zelf ebde het feminis-
me snel weg, zodat van die kant geen stimulansen meer te
verwachten waren. Waarom was de Revolutie, die zoveel ver-
anderingen teweeg bracht in dit opzicht zo weinig succes-
vol? Was het aantal mensen dat zich voor de vrouweneman-
cipatie inzette te gering om voldoende steun te krijgen?
Zeker heeft dit wel een rol gespeeld, maar er zijn belang-
rijker oorzaken aan te wijzen.
De feministische ideeen van Palm, Paape en anderen waren

lin wezen prematuur. Nogmaals, de Franse Revolutie had in
!Frankrijk vooral een verandering op het politieke vlak be-
werkstelligd, ten gunste van een groep die sociaal en eco-
nomisch al sterk gegroeid was en haar potentiele macht
zeer goed voelde. Wat deze groep, de gegoede burgerij,

wilde, was officieel, constitutioneel, deze macht beves-
tigd zien. De politielce theorieen, die de Revolutie stimu-
Ileerden, concentreerden zich op de politieke macht, die
een individuele burger rechtens behoorde te bezitten; om

deze macht mogelijk te maken moesten eerst de oude feoda-
le machtsverhoudingen doorbroken worden, en nieuwe rechten
geformuleerd worden. De maatschappij van vrijheid, gelijk-
heid en broederschap was gebaseerd op het 'droit de l'hom-

me' zoals de economisch breed geworden burgerij die zag.
De leiders van de Revolutie vertaalden de ideeen van de
Verlichting in een praktische politiek, die de reikwijdte

(1) zie hierover Rogier, L.J.Eenheid en scheiding. Geschie-
denis der Nederlanden 7477-7873.Utrecht/Antwerpen 19683,

p.217. Over Etta Palm: Koppius, W.J.Etta Palm, baronesse

Aelders, Nederlands eerste feministe tijdens de Franse Re-

volutie.Zeist 1924; en Hardenberg, H.Etta Palm, een hol-
landse Parisienne 7743-7799.Assen 1962

. . .
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van deze ideeen drastisch
beperkte. De poging van GracchusBabeuf in 1796 om de arme volksmassa

grotere invloed tegeven en het prive-bezit af te schaffen werd in de kiemgesmoord.
Wat voor het proletariaat gold, gold eigenlijk ook voor' de vrouwen. De economische machi van de burgerij, die zich

op Williek vlak uitte in de Revolutie betekende in hetdagelijks leven een andere verworvenheid, namelijk de ide-ale situatie van een-vrouw-binnenshuis. Bemoeienis van devrouw met het politieke leven buitenshuis strookte daarabsoluut niet mee. Steun en belangstelling van de vrouwenwerd in eerste instantie
wel-gewaardee

zoals Uit de politieke
tijdschriften speciaal voorwen valt op te maken, maar een volwAar.dig_optreden van

vrouwen als politieke
machtsgroepering werd niet op prijsgesiefa. DaarboVFliallTr-4-dt mens' duidelijk werd opgevatals 'de man' waren het pOlitieke en het huiselijke ideaalvan de burgerij geenszins strijdig.

Typerend voor deze idealen is het work van Jean-Jacques!Rousseau (1712-1778). Niet alleen oefenden zijn politiekeideeen grote invloed uit op revolutionaire leiders alsRobespierre en Saint-Just, maar vooral zijn theorieen overde opvoeding vonden
een breed publiek. In zijn veel geroem-de tractaat EMile (1762) zegt hij: "...vrouwen zijn afhan-kelijk van onze gevoelens, van het belang dat wij aan hun

verdiensten hechten, aan de waarde die wij geven aan hun
.aantrekkelijkheid en deugden... Zodoende moet de hele op-voeding van vrouwen gericht zijn op hun verhouding tot man-nen. Om mannen te behagen, hen ten dienste te staan, hun

liefde en respect te verkrijgen, om hen in hun jeugd op te
voeden, voor hen te zorgen als ze volwassen zijn, hen raaden troost te geven, hun leven aangenaam en plezierig te ma-ken: dat zijn de plichten van de vrouw in alle tijden endat is wat ze van kindsbeen geleerd moet worden." (1)

(1) Rousseau, J.-J.D7rae
ou l'Education.Ouvres Completes

dl.IV. Charles Wirz en Pierre Burgelin, ed.Parijs, Bibl.de la Pleiade, 1969,p.702-703
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Waar zulke opvattingen heersten en de overhand hadden bij
hen, die in de nieuwe staat de dienst uitmaakten, valt geen
grote aanhang voor een politiek feminisme te verwachten,
en zeker niet voor een werkelijke vrouwenemancipatie die
vrouwen volkomen onafhankelijk van mannen zou maken. Boven-
Idien misten de burgervrouwen ten ene male de economische
Imiddelen om zicE onafhankerijk op te stellen. Als we deze
kanten in overweging nemen is het niet zo verwonderlijk dat
de geschriften van individuele feministen zo weinig weer-
klank vonden.

Waren de 'mensenrechten' in de Franse Revolutie nog steeds
in feite 'mannenrechten', de Napoleontische tijd maakte dit
niet beter. Integendeel, "de groote waarde, die aan de man
als strijder werd gehecht, deed de gedachte aan de vrouw
als mensch vervagen, waar die mocht zijn opgekomen. Napoleon
gaf zelf, waar hij kon, blijk haar niet als mensch te erken-
nen. In zijn uitspraak: 'de verdienstelijkste vrouw is,die
het grootste aantal kinderen voortbracht' gaf hij slechts
een paraphrase van het classieke 'mulier pro utero' (1).
De wetten die hij invoerde, die in de door hem onderworpen
landen orden en regelmaat brachten in een wirwar van bepa-
lingen, ontnamen de vrouwen niet slechts de weinige rechten
die het gewoonterecht haar hier en daar gaf, maar zij richt-
ten tegen haar gecodificeerd onrecht. De tevoren ongehoor-
de bepaling, die het onderzoek naar het vaderschap verbood,
die slechts een machtig despoot durfde invoeren, durfden
de wetgevers die na hem kwamen wel handhaven. De machteloo-
ze, onwetende vrouwen berustten" schreef een yerontwaardig-
de Elizabeth van der Hoeven een eeuw later oyer deze tijd.(2)

Zij kon, vanuit haar betrokkkenheid met het feminisme van

(1)mulier pro utero= de vrouw slechts beschouwd als baarmoe-
der

(2) Van der Hoeven, Elizabeth H.M.,'Positie en taak der
vrouw in de maatschappij', in: De Vrouw, de Vrouwenbeweging
en het Vrouwenvraagstuk. Encyclopaedisch Handboek.C.M.Wer-
ker-Beaujon, C.Wichmann en W.H.M.Werker, red. Amsterdam
1914-1918,2 dln. Verder aan te geven als Encyclopaedisch
Handboek. I, p.295. Het hier genoemde artikel was art.342

1 .5.7,
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haar eigen dagen zich niet voorstellen dat misschien welvele vrouwen zich helemaal niet bekommerden om de codifi=cering van het (on)recht. Als vrouwen wel veel belangstel-ling hadden gehad voor dit soort kwesties,
dan hadden defeministische activiteiten

van verschillende patriotten wellicht meer respons gekregen.
Elizabeth van der Hoeven had wel gelijk met haar opmerkin,dat de tijd van Napoleon alleen maar een achteruitgang be-tekende vergeleken met de idealen van de Franse Revolutie.Voor vele mensen hield het optreden van Napoleon echtereen welkome zekerheid in, werd een tijd ingeluid van veilig-heid vergeleken met de soms schokkend

grote veranderingenvan de Revolutie. Een grote leidersfiguur bracht rust enorde, en vooral
rechtszekerheid. Maar de vrouw werd eenste meer op haar plaats in huis gewezen, en-Cle wet deed dedeur stevig voor haar neus dicht. Vanuit het oogpunt vande vrouw heeft de vestiging van het Koninkrijk der Neder-landen in 1814,
grondwettelijk voorbereid door G.K. vanHogendorp, vrijwel geen verandering gebracht. Het Burger-lijk Wetboek werd
voornamelijk geinspireerd op de Napoleon-tische Code Civil, terwijl de samenstelling van de bestuurs-organen zo conservatief

geregeld werd dat vele oude regen-ten terugkeerden naar hun oude plaatsen
voor zover zedaar niet gebleven waren. Niet dat de vrouwen direct bijdergelijke ambten betrokken waren, maar indirect oefendedit herstel toch invloed uit. De standenmaatschappij vanvoor de Revolutie werd in ere hersteld, zodat ook in demoraal bijzonder weinig

veranderde. Integendeel, aan de

van het Burgerlijk Wetboek,
overgenomen uit de Code Civil,dat na langdurig actie

van feministische zijde gedeeltelijkgeschrapt werd in 1909. Het hield in dat het verboden wasuit te zoeken wie de vader was van een onwettig kind.Zie
ook: Huussen jr.,A.J. De codificatie van het Nederlandse
huwelijksrecht 1795-J838.Amsterdam 1975, dat ook veel aan-dacht besteedt aan het verband tussen het B.W. en de C.C.

-
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de heersende opvattingen van de burgerij over recht en or-
de werd nu ook een nationalistisch tintje gegeven. Een stem-
ming van tevredenheid en zelfgenoegzaamheid gaf de indruk
dat het nieuwe Nederland een belangrijke toekomst tegemoet
ging. Goede moed was wel nodig, want het koninkrijk was be-
slist verarmd uit de Franse tijd tevoorschijn gekomen.
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Lied

Solo:

*mac:

De vrouw, in 't vrije Nederland
Is duur aan gade en kroost verpand
Haar beste goed op aarde
Op trouw, op gade en kindren prat
Is zij voor hen de grootste schat
Erkend in rang en waarde

koor:

Ja: Zij, ons liefste goed op aard'
is 't beeld der trouw, onze eere waard
Zij is de ziel en 't leven
Van ons, die haar omgeven

Solo:

De vrouw, in Nederland, vereerd,
Stemt haar gezin, haar voorbeeld leert
Haar ogen overzien, wat ellen van hear vragen
Zoo streelt de zon, wier vriendlijk licht
Den dienst bij al wat leeft verrigt
En de aarde ziet verheugd haar komst in 't oosten dagen

koor:

Voorwaar: De Vrouw, de Vrouw alleen,
Is ellen goed, voor groot en kleen,
De vreugd verbeidt haar komst, wij volgen hare schreden
Zij stemt voor ons den zin, warsch van uitheemsche zeeden
Solo:

Verhef U, dierbaar Vaderland:
Op Vrouwen, groot in elken stand:
Van haar moogt gij den dag van roem en glorie wachten
Uw kin'ren zijn haar kroost; zij kweeken ze U ter eer
Zij brengen de oude deugd in Uwe zoonen wear
En leerden dwaze pracht en lediggang verachten

-
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Ja, zoo bloeit Harland, als welegr!
Zoo zien wij de oude welvaart wear!
En 't heil, van elk gezin verwacht,
gaat over op ons nageslacht.

Herman Joh. Rooyaards (1)

(1) Rooyaards, Herman Joh.Over den tnvloed der Nederland-
eche vrouw op de handhaving en wijziging van het volkskarak-
ter.Utrecht, 1828.

"In .te 0,..1.11, ?MT
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Deugdzaamheid en fatsoen:vrouwenleven in de burgerstand

Tot zulke poetische
ontboezemingen als in zijn Lied liede Utrechtse hoogleraar Rooyaards zich verleiden in zijnrede Over den invloed der Nederlandsche vrouw, uitgespro-ken bij een lustrumviering

van de Maatschappij tot Nut val't Algemeen, afdeling Utrecht. Zijn visie op de Nederland:
vrouw mag wel als typisch voor zijn tijd gezien worden.
Daarbij spreekt uit zijn hele betoog een monter vertrouwerin de toekomst; op zedelijk gebied zou alles weer wordenals vroeger. Onrustige tijden waren voorbij, gevaarlijke
excessen van de 18e eeuw, zoals verzet tegen het Christen-
dom en revolutionaire

vrouwen behoorden tot het verleden0
Het volkskarakter was, aldus Rooyaards, gelukkig weinigveranderd.

De Nederlandse maatschappij van na 1813 was een standen-
maatschappij bij uitstek. Al het ideie en materiele waskeurig naar stand ingedeeld, en ieder kende de gewoonten,wist wat er voor de eigen stand als passend werd beschouwd
Voor de vrouwen in de meeste standen gold huwelijk en moe-
derschap als enig ideaal, al was het niet voor allen ook
een realiteit. In de gegoede, beschaafde en burgerstand
konden de meeste vrouwen aan dit ideaal voldoen, en men
hoopte en verwachtte dat dit in de arbeidersstand ook hetheersende patroon was. Het is verbazend te zien hoe weinigde burgerij zich een voorstelling kon maken van hoe de ar-
beiders leefden. Armen moesten met medelijden en filanthro-pie benaderd worden. Hierin vonden langzamerhand met namevrouwen uit de hoge burgerij

een actieve taak, meestal in
samenwerking met de kerken.
Afhankelijk van opleiding, beroep en draagkracht onder-

scheidden zich binnen de ,burzerij vele lagen, van 'haute
bourgeoisie' min of meer gelijk te stellen met het pa-triciaat tot de kleine bugerij. Het zou daarom onterecht

(I) over Rooyaards als verdediger van het Christendom te-
gen het I8e-eeuwse vrijdenken,

zie: Noordenbos, 0. en P.Spigt, Athefsme en vrijdenken in Nederland,Nijmegen SUN-re-print 1976, p.23-24. Het verzet tegen vrouwenemancipatie

-
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zijn de hele burgerij een bepaalde levenswijze toe te schrij-
ven. Multatuli, met zijn fijne neus voor nuances in 'de ze-
den', geeft in Woutertje Pieterse duidelijk het verschil
aan tussen een 'juffrouw' en een 'vrouw', waarbij de eerste
net iets meer status heeft dan de laatste (I). De proble-
men, waaruit het feminisme zou groeienbegonnen bij de
'mevrouwen' uit de hoge burgerij, maar in de loop van de
tijd zoudel vrouwen uit allerlei lagen van de bevolking bij
de eerste emancipatie-beweging betrokken worden.

In de gegoede, beschaafde standen verliep het leven van
meisjes volgens een tamelijk vast patroon. Evenals de jon-
gens gingen zij eerst naar de lagere school, van het type
dat bij hun stand paste (2). Daarna volgden de jongens on-
derwijs op de 'Fransche scholen', om vervolgens naar een
vervolgschool te gaan (3). De meisjes daarentegen bleven
na de lagere school thuis. Een enkele zeer kon voor
zijn dochter een internaat bekostigen, maar daar was het
onderwijs meestal tamelijk slecht. Vanaf twaalf jaren werd
het meisje in goede manieren en fijne handWerken onderwezen.
Zij vulde daar haar dagen mee, afgewisseld met een enkele
les in de bestiering van het hurihouden en, als de moeder
die taal beheerste, wat Franse of Duitse les. Zo bereidde
het meisje zich voor op haar 'natuurlijke bestemmine. El-
ke bemoeienis met de maatschappij, de politiek of weten-
schap was taboe, en zo ook elke zucht naar zelfstandigheid.

Zwakheid en afhankelijkheid, gevoeligheid en opoffering wet:-

zou het sterkst blijven van Christelijke zijde
(I) de juffrouw is wel een getrouwde vrouw, in dit geval
de moeder van Woutertje.
(2) er waren vier soorten scholen, waarvan de vierde bedoeld
was voor de hoogste stand
(3) meestal gymnasium; de HBS werd evenals de Polytechni-
sche school in 1863 ingesteld. Ook voor jongens bestonden
er internaten, maar het onderwijs was daar vergelijkbaar
met de,gymnasiale opleiding, in tegenstelling tot het on-
derwijs op meisjesinternaten

se?
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den geroemd als de mooiste vrouwelijke deugden. De idea-le huwbare leeftijd lag tussen achttien en achtentwintigjaar; binnen deze tien jaar moet het meisje zien de wareJacob te ontmoeten en met hem te trouwen. Van het huis vahaar vader ging ze over naar het huis van haar echtgenootwaar ze als vrouw haar ware geluk zou vinden: een levengewijd aan man, kinderen en huishouding.Uit de brochures blijkt dat ideaal en werkelijkheid inde loop van de jaren 1850
uit elkaar begonnen te groeien.Vele burgervrouwen, die volgens de regels getrouwd warenen een gezin

gesticht hadden, konden zich niet
onttrekkenaan een gevoel

van teleurstelling.
De huishouding bleekniet de dagomvattende, belangrijke taak te zijn waarop zijzich door

voorlichtingsboeken en de lessen
van hun moederhadden voorbreid. Door de toename van buitenshuis gemaak-te produkten

(brood, worst, kleding etc.)(1) werd de bij-drage van de
huisvrouw geringer. En daar de status van eengegoed burgergezin

vereiste, dat men er een aantal
dienst-boden opnahield, bleef de huisvrouw niet veel over om zelfte doen. Ook de verzorging van de kinderen was een taakwear zij zich steeds

minder mee bezig kon houden. Haar ge-brek aan opleiding
en haar geringe

kennis van de wereldbuiten haar huis
maakten-baar tot een onwetende die nietmeer in staat was op redelijke

voet van gelijkheid
te pra-ten met haar zoon van veertien, die al meer onderwijs ge-noten had dan zij in haar hele leven.Schrijnender was het lot van de ongehuwde

vrouw. Steedsmeer vrouwen
passeerden de gevreesde leeftijd van achten-twintig zonder dat zich een Jacob, waar of onwaar, hadaangediend. In feite was er voor haar geen ander dan eenparasitair bestaan

mogelijk. Het
maatschappelijk taboe openige werkzaamheid

buitenshuis, laat staan bezoldigde ar-
(1) Van der Wijck, prof.dr.De opvoeding der vrouw, Gronin-gen 1870, p.I6.

Hoewel deze brochure van later datum is,speelde volgens Van der Wijck dit probleem ook in de ja-ren 1850 al een belangrijke rol.

'
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beid (die wellicht armoede en dus schande zou kunnen be-
tekenen) verhinderde haar iets anders te doen dan filan-
thropische activiteiten, pianospel en handwerken. Om niet
te verkommeren bleef zij haar leven lang afhankelijk van
vader of broer: arbeid bleef sociaal onaanvaardbaar. Boven-
dien was ze niet in staat een beroep uit te oefenen, want
met alleen lagere schoolopleiding was er geen werk dat ie-
mand uit de gegoede stand zou passen. Haar familie moest
haar dulden, zij moest haar familie voortdurend dankoaar
zijn.

Uit de brochures vanaf 1860 stijgt een aanhoudende klacht
op, dat het aantal ongehuwde vrouwen steeds toeneemt. Ver-
ontrust nemen vele brochures dit maatschappelijk kwaad
waar (1). Men krijgt de indruk dat haast elk gezin uit de
bourgeoisie wel een of meer ongehuwde vrouwen kende. Ook
al zou het zo zijn, dat in werkelijkheid het aantal onge-
huwde vrouwen niet of nauwelijks toenam, in de dagelijkse
ervaringswereld maakte dit ongehuwd-blijven veel indruk.

(1) Omdat bevolkingsstatistieken niet naar klasse zijn
uitgesplitst, is het moeilijk te zien of dit gevoel op
werkelijkheid berustte. De gemiddelde huwelijksleeftijd
lag in de burgerij altijd iets hoger dan in de rest van
de bevolking. Vanaf het eind van de jaren 1840 daalde
het aantal huwelijken enigszins, om aan het eind van
de jaren 1850 weer wat toe te nemen. In hoeverre deze
ontwikkeling ook de burgerij betrof is niet met zeker-
heid te zeggen. Verg.Bevolking van Nederland naar Ge-
slacht, Leeftijd en Burgerlijke Staat,uitg.CBS.'s Gra-
venhage 1970, p.27. In elk geval kwam de reactie van
de burgerij blijkbaar later dan dat het probleem zich
mogelijk - voordeed. Een verklaring hiervoor zou de

huwbare periode kunnen zijn, die zich immers over tien
jaar uitstrekte. In Engeland deed zich een soortgelij-
ke ontwikkeling voor; zie hierover Branca, Patricia,
Silent Sisterhood. Middle Class Women in the Victorian
Home,Londen 1975, p.3 e.v., dat de vrouwen uit de mid-
denlaag van de burgerij behandelt.

7 ',,,orrrt,ren.-.7e,.*"7-1-1.1,7M" -r°"'

-



21

De armoede waarin de Nederlandse bevolking door 4e Frei
se tijd geraakt was.trof niet alleen de armste"bevolking!
groepen. Ook de burgerij, zelfs de haute bourgeoisie, hac
van de dalende welvaart te lijden gehad, en bleef de gevc
gen daarvan voelen.

Het huwelijk, en dus het onderhouden van een vrouw (en
kinderen) werd voor vele mannen uit de burgerij een zwarE
financiele last. Men had de levensstijl weinig aan de nie
we geldmiddelen aangepast, zodat bij het onderhouden van
een vrouw die zelf geen betaalde arbeid deed ook nog het
onderhoud van modieuze japonnen, dienstboden, soms zelfs
een rijtuigje, maar in elk geval veel luxe hoorde (1). En
zelfs als men bereid was minder aan uiterlijke grandeur
te besteden, dan nog was het leven ook voor de burgerij
bijzonder duur. Vele mannen konden het zich eenvoudig
niet meer veroorloven om te trouwen (2), of pas als zij
het hoogtepunt van hun carriere en dus van -hun inkomen
bereikt hadden. De mogelijke stijging van het aantal
ongehuwde vrouwen en de verschuiving in de huwlijksleef-
tijd (die iets later kwam te liggen) moet onder andere
aan deze ontwikkeling toegeschreven worden. Niet trou-
wen was echter nauwelijks een oplossing, want ook een on-
getrouwde dochter of zuster was niet alleen voor de sta-
tus, maar ook voor de financign van de familie een last
die soms moeilijk te torsen viel.
Het burgerlijk huwelijksideaal leefde nog, maar de wer-

kelijkheid kon het niet meer dragen. Er was een proble-
matische situatie ontstaan, van zo'n omvang dat opnieuw
mensen zich gingen bezinnen op de positie van de (burger-)
vrouw in de maatschappij. Nu was het niet meer alleen een
idegle kwestie, zoals ten tijde van detranse Revolutie.
De sociaal-economische omstandigheden dwongen de bourgeoi-

(1) 1V."(pseud.onbekend),De emancipatie der vrouw en het
kiesregt in verband met de steeds groter wordende behoef-
te naar ontwikkeling,Delft 1870, p.I6
(2)Calmge, M.Open brief,p.19; Johanna (Johanna Jacoba
Heyse?),De vrouw en de maatschappij,Amsterdam 1869, pp.
9, 13, 16
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sie tot overweging en het bedenken van oplossingen. Daar
de problemen zo veel groter bleken te zijn dan men aanvan-
kelijk dacht, groeide er een werkelijke feministische be-
weging uit. Het feminisme van de leerife-golf' heeft zich
alleen nooit helemaal uit de sfeer van de praktische op-
lossingen kunnen losmaken; maar deze eerste stap was al
moeilijk genoeg.

Josine Blok

1
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DE VROUWENKIESRECHTBEWEGING IN NEDERLAND

Onderwerp en aanpak

In 1975-1976 werd aan het Instituut voor Geschiedenis
van de HU Groningen een serie

doctoraal-werkcolleges ge-
organiseerd rond het thema 'Emancipatiebewegingen in Ne-
derland 1870-1920'. Voor het onderdeel 'Vrouwenemancipatie
in Nederland 1870-1920' leek het onderwerp 'Vrouwenkies-
recht' het meest voor de hand te liggen. Bij een eerste
inzien van het materiaal bleek namelijk dat de vrouwen
zelf van het kiesrecht zeer veel voor hun emancipatie
verwachtten, zoals overigens alle groeperingen die in de-
ze tijd streefden naar emancipatie en politieke invloed.
Wij hebben ons bij het onderzoek de volgende vragengesteld:

1. Hoe en waarom is de eis van vrouwenkiesrecht ontstaan?
2. Hoe is de strijd van de vrouwenkiesrechtbeweging ver-

lopen?

3. Waarom verloor de vrouwenbeweging na 1920 zoveel van
haar elan?

en als overkoepelende vraag:
4. Wat hebben onze feministische opvattingen voor gevol-
gen voor de beschrijving van deze ontwiekkelingen?

Voorgesteld werd om bij de benadering van de vrouwen-
kiesrechtkwestie uit te gaan van het 'verzuilingsmodel' (1).
Volgens dit model kan de Nederlandse maatschappij onder-
verdeeld worden in een katholieke, protestants-christe-
lijke en een'algemene'bevolkingsgroep,

ook wel 'zuil'

(1) Lijphart, A. Verzuiltng, pacificatie en kentering in
de Nederlandse politick, Amsterdam 19762, p.20, 27 e.v.
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genoemd. Door de maatschappij worden dan vertikale lijnen
getrokken, die de godsdienst aangeven. Daarnaast dient er
ook een horizontale lijn getrokken te worden, die in het
bijzonder de algemene zuil in twee aparte zuilen verdeelt:
Se iocialistische en de liberale.
Aan het eind van de 19e eeuw vormden zich binnen deze

zuilen polirreke partijen, mede naar aanleidai-Vaii de
belangrijkste problemen van die tijd: de school-

strijd en de uitbreiding van het kiesrecht.
De schoolstrijd ging om delerkenning van het recht op

godsdienstig onderwijs door financiFle gelijkstelling van
het bijzonder met het neutraal openbaar onderwijs1
De uitbreiding van het kiesrecht werd een punt van dis-

cussie, toen na de grondWet van 1848 het parlementaire
stelsel gevestigd werd. Het censuskiesrecht, waarbij al-
leen zij kiesgerechtigd waren, die een bepaald bedrag
aan belasting betaalden, was vooralsnog grondwettelijk
vastgelegd en het kiesrecht was dus een privilege van de
welgestelde burgerij. De liberale bourgeoisie, die vanaf
1848 politiek de toon aangaf, begreep dat het algemeen

1
kiesrecht uiteindelijk,ingevoerd zou moeten worden, maar
wilde dit zo lang mogelijk uitstellen. Steeds meer mensen,

I
die nog niet stemgerechtigd waren, gingen het kiesrecht
voor zich opeisen.
De verschillende zuilen ontwikkelden over deze pro-

blemen eigen politieke standpunten. Om hun doelstellingen
te realiseren organiseerden zij zich in politieke partij-

en. Men spreekt-lian verzuiling van de Nederlandse mast-
schappij, omdat binnen de vier zuilen niet alleen poli-
tieke partijen ontstonden, maar op den duur ook het gehele
maatschappelijke leven per zuil georganiseerd werd. Elke
zuil had zijn eigen jeugdverenigingen, onderwijs, tijd-
schriften, dagbladen, omroepverenigingen etc.
Dit verzuilingsmodel hadden wij aanvankelijk gekozen

als invalshoek voor het onderzoek.

1

.
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Dit betekende dus dat aandacht besteed werd aan de opvat-tingen van de liberalen, di Socialisten en de protes-
tants-christelijken plus de katholieken over het vrou-
wenkiesrecht en, daarmee

samenhangend, over de positievan de vrouw.

Behalve het verzuilingsmodel
heeft daarnaast ook het'klassenmodel' een rol gespeeld in de aanvankelijke op-zet van ons onderzoek, Dit model houdt in dat men uit-gaat van een uitsluitend

horizontale indeling van demaatschappij, op grond van de sociaal-economische
positievan verschillende groepen. De maatschappij wordt dan in-gedeeld in klassen, zoals de burgerij en de arbeiders-klasse.

Bij ons onderzoek merkten wij dat noch met het verzui-lingsmodel, noch met het klassenmodel
een antwoord oponze vragen gevonden kon worden. Aanvankelijk verkeer-den wij in de

veronderstelling, dat elke zuil en de ver-schillende klassen over het vrouwenkiesrecht
en over depositie van de vrouw een eigen oordeel zou hebben, alsover de meeste andere

problemen. Dit bleek echter niethet geval te zijn: de meningen waren binnen de zuilen,vooral de socialistische en de liberale, zeer verdeeld.Sterker nog, vrouwen en mannen
van verschillende zuilen6n verschillende klassen bleken dezelfde opvattingen tehebben over de positie van de vrouw. Wij merkten dat demeningen over de rol van de vrouw dwars door alle ge-bruikelijke indelingen lopen.

In de literatuur
wordt meestal nadrukkelijk

onderscheidgemaakt tussen de liberaal of burgerlijk
genoemde vrou-wenbeweging en de socialisten. Uit ons bronnenmateri-aal bleek echter dat er in hun opvattingen over de posi-tie van de vrouw eerder overeenkomsten

dan verschillentussen beide bestonden. Natuurlijk waren er ideologi-sche verschillen van andere aard: begrippen als anti-kapitalisme en klassenstrijd waren de meeste burgerlij-ke feministen vreemd. Ook streefde de vrouwenbewegingniet naar een maatschappij die in veel opzichten anderswdg dan de bestaande, zoals de socialisten wel deden.Maar wat de positie van de vrouw betreft: de vrouw zou

_
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in de socialistische maatschappij even 'vrouwelijk'
moeten zijn als in de kapitalistische. Beide groepen
waren het erover eens dat de vrouw in de bestaande
situatie haar 'natuurlijke vrouwelijke eigenschappen'
(geheel anders dan mannelijke eigenschappen) niet of
niet genoeg kon ontplooien. Beide groepen wilden de
bestaande situatie dan ook wel ve'randeren.Maar dat de
vrouwenbeweging in het kiesrecht en de socialisten in
een socialistische maatschappij hun heil zochten vonden
we voor ons onderzoek toch minder van belang dan hun
gelijkgestemdheid ten aanzien van de vrouwelijke rol.

Deze vrouwelijke rol wordt, zoals uit de inleiding
blijkt, geheel gedefinieerd door patriarchale waarden.
De vrouw is de hulpvaardige 'andere', moet zich inzetten
voor haar medemensen, en niet voor zichzelf.
Dit is wat S.Bunsingh 'De strategie van de knechtende
moraal ' noemt (1). Bunsingh legt dit als volgt uit:
"Dit mechanisme,dat in verschillende versies voorkomt,
bestaat erin dat een ethisch normensysteem,compleet met
sancties,wordt opgericht en gehanteerd, met de eigenschap
dat vrouwen vervolans op ethische gronden kunnen worden
veroordeeld zodra ze openlijk voor hun eigen belangen op-
komen ,of wanneer ze een cultuurfilosofie of - ideologie
dreigen op te bouwen, die van de bestaande filosofieen
of ideologieen afwijkt. Deze drie varianten zal ik noemen:
a. de theologische strategie , b. de strategie van het
algemeen belang, en c. de marxistische strategie.
Ze zijn er alle op gericht, dat zekere, maar niet altijd
dezelfde eigenschappen van de mannenmaatschappij of
van de mannenfilosofie bewaard blijven "(2).

(1) Bunsingh,S., "De strategie van de knechtende moraal",
in: Hollands Maandblad, 320/321 (1974), p. 7-11.
(2) idem, p. 7.
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Opvallend is dat zowel vrouwen als mannen deze strategie

gebruikten.
Waar de christelijke ethiek overheerst mag men ver-

wachten de theologische strategie aan te treffen.

Deze is erop gericht de belangen van vrouwen te vertalen

in de belangen van de Naaste.(echtgenoot, kinderen,

naaste familie en ook wel ouden van dagen).

Frappant is dat juist in het begin van de emancipatie-

gedachte, in de jaren 1860, de verbetering-van_het

onderwijs van vrouwen verdedigd werd met twee argumenten:

I. De hogere ontwikkeling van de moeder zal de opvoeding

van haar zonen ten goede komen; bijvoorbeeld : "Te dien

einde moet zij worden opgevoed in het gezin en voor het

gezin " (1).
2. Ongehuwde vrouwen kunnen in hun eigen onderhoud voor-

zien en zijn zo niet langer vader of broeder tot last(2).

Het Belang voor de Naaste maakte op den duur pleats

voor het Algemeen Belang.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze strategie zowel

gebruikt werd door de vrouwen zelf om hun eisen kracht

bij te zetten als door de mensen buiten de vrouwenbewe-

ging om aan deze verlangens een andere richting te geven

dan van het belang van de vrouwen zelf. Dit is vooral

duidelijk in de kiesrechtbeweging , en de verschillende

politieke partijen maakten ook maar al te graag van dit

principe gebruik.

De Tijdspiegel (1867), p. 211. (rede gehouden in 1866).
gegeven te worden aan de opvoeding van de vrouw?", in:(1) Hugenp6th,mr. J.B. baron van, "Welke richting behoort

(2) Calmee,Mina, Open Brief , p. 14. Zie ook:

V., De emancipatie der vrouw , p. 16. "Praat maar zoo

door mijn waardste. Het gros der mannen hoort U gaarne

zoo redeneeren. Het klinkt zoo vrouwelijk"...

Eene vrouw'(Geesje Feddes), Gelijk recht voor aZZen.

Leeuwarden, 1870, p. 10.
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De socialisten hanteerden in plaats van de strategie

van het Algemeen Belang de marxistische strategie.

Het verschil ligt daarin, dat het Algemeen Belang verengd

wordt tot het Belang van de Arbeidersklasse.

Vrouwen uit de arbeidersklasse dienen het klassebelang

voorop te stellen ,
en mogen pas in de tweede plaats voor

hun belang als vrouwen-opkomen. Dit argument kon tegen-

over de burgerlijke vrouwenbeweging niet gehanteerd

worden; de socialisten
gebruikten tegenover hen dan ook

de theologiiche strategie. De vrouwen nit cre arbeiders

klasse vervulden dan de rol van de Naaste. Dat de socia-

listische mannen zich aan de politieke belangen van hun

vrouwen weinig gelegen lieten liggen, behoeft sinds het

onderzoek van Joyce Outshoorn geen betoog (I)

Op dit punt waren zij overigens geen uitzondering.

De vrouwenbeweging maakte zelf veelvuldig gebruik

van deze argumenten,aangezien zij niet in staat waren

door dit mechanisme heen te prikken. Dit onvermogen

kwam voort uit een oprecht geloof in de aangevoerde

argumenten. Hoe kon het ook anders in een tijd, waarin

elke groepering het argument van het Heil van een

Algemeen Belang in het vaandel voerde . Bovendien werd

voor vrouwen elke afwijking van het vrouwelijk liefheids-

ideaal als onnatuurlijk bestempeld. Een zwaardere psycho-

logische sanctie is bijna niet voor te stellen.

Samenvattend willen we het volgende stellen.

Zuilen en klassen hielden vrouwen en mannen verdeeld, en

deze verschillen willen wij dan ook niet ontkennen.

Maar uit het bronnenmateriaal
bleek dat er tussen mensen

van verschillende groepen een grote mate van overeenkomst

bestond wat betreft de opvattingen ever karakter en rol

(I) Outshoorn,J.
Vrouwenemancipatie en socialisme.De

houding van de SDAP tegenover het vrouwenvraagstuk tussen

7894 en 7978. Nijmegen, 1973.
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van de vrouw. Vanuit de opvattingen over de rol van
de vrouw bepaalde men een standpunt over andere zaken_ die
vrouwen betroffen, zoals onderwijs voor meisjes, arbeid
van (gehuwde)vrouwen, prostitutie, en het kiesrecht.

Wij hebben alleen aandacht kunnen besteden aan het
kiesrecht ,een keuze die gerechtvaardigd lijkt door het
allesoverheersende belang dat de vrouwen zelf aan het
kiesrecht hechtten,al was het alleen a 1- om de andere
vrouwenproblemen op te lossen. Het is dan ook typerend
dat vrouwen, die iich inzetten voor het verbeteren van
het onderwijs van meisjes, voor sociale kwesties als
de platrtutie en andere probleemgebieden, ook meestal
lid waren van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht of
de Bond voor Vrouwenkiesrecht.

De discussie over de rol
van de vrouw in de maatschappij concentreerden zich in
de argumentatie voor of tegen het vrouwenkiesrecht.

In onze beschrijving van de ontwikkelingen in de
vrouwenkiesrechtbeweging hebben we meningen over de
positie van de vrouw als uitgangspunt genomen. Door het
materiaal op basis van dit uitgangspunt te ordenen en op
basis daarvan indelingen te maken , hopen wij hier een
bijdrage te leveren aan vrouwengeschiedenis.

Onder vrouwengeschiedenis verstaan wij de geschiedenis
van het functioneren van vrouwen binnen de maatschappij

,

waarbij de feitelijke rol van verschillende groepen
vrouwen binnen de maatschappij onderzocht wordt en de
ideen,die daarover in verschillende tijden bestaan hebben
en waarbij geprobeerd wordt te achterhalen in hoeverre,
opwelke wijzen en onder welke voorwaarden daar in de loop
der tijden veranderingen in zijn gekomen.

_
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Bronnen

De bronnen die wij voor ons onderzoek gebruikt hebben,

zijn:
- archief van de Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht.

Dit is een verzameling van
notulenboeken van bestuursver-

gaderingen, brieven, jaarvergaderingen, krantekninsels,

ledenlijsten, financiEe overzichten, het Bondstijdschrift

De Ploeger, etc.
- het Yraandblad van de Yereeniging voor Vrouwenkiesrecht.

Helaas is de verblijfplaats van het archipf van de Ver-

eeniging onbekend. Wel zijn er archiven van plaatselijke

afdelingen, zoals o.a. Groningen

- brochures (1)

- artikelen in eigentijdse tijdschriften

(1) Het lijkt ons zinvol om hier iets uitgebreider in te

gaan op het gebruik van brochures als bron. Een brochure

is een klein boekje, meestal van ongeveer 40 pagina's, ge-

schreven door een partigulier persoon en yank op eigen

kosten uitgegeven.
Nederland kende al eeuwen een rijke

brochure-cultuur. Iedereen die meende dat zij of hij een

belangrijke mening had te verkondigen over een brandende

kwestie en de wens koesterde deze mening aan haar of zijn

medeburgers mee te delen, schreef een brochure of een ar-

tikel in een van de talloze
tijdschriften. Het is wel

duidelijk dat slechts een beperkte groep van de bevol-

king hiertoe in staat was: men moest goed geinformeerd

zijn, enigszins kunnen
schrijven, de tijd hebben om het

te schrijven en het geld hebben om het uit te geven. Het

was dus typisch een bezigheid van de gegoede burgerij.

Het gebruik van brochures heeft zowel voor- als na-

delen. De nadelen zijn evident: bij het onderzoek wordt

slechts de mening van een
kleine groep vertolkt. De voor-

delen zijn: het is mogelijk een tamelijk consistent beeld

te vormen uit de in de brochures gegeven meningen.

,
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- handelingen van de Tweede Kamer der Staten Generaal (1).
- memoires en biografieen.

ter aanvulling hebben wij secundaire literatuur gebruikt.

vervolg noot (1) vorige pagina:

De brochureschrijvers zijn namelijk ook de brochure-
lezers; de geschriften verwijzen naar elkaar,en het is
dus mogelijk na te gaan of alle brochures in het onderzoek
betrokken zijn. Omdat de brochures fungeren als discussie-
materiaal geven ze niet altijd de werkelijkheid weer, het
gaat vooral om het geven van een mening en het opsommen
van argumenten. Ook al is het dus niet altijd mogelijk
via de brochures de realiteit terug te vinden, het geeft
wel een beeld van bepaalde opvattingen,die natuurlijk op
hun beurt wel iets aangeven over het denkklimaat.
De gegevens die uit het brochuremateriaal naar voren komen
worden bevestigd door tijdschriftartikelen,memoires, etc.
Dat is niet zo'n wonder: het is steeds dezelfde groep
mensen die deze stukken schrijven,namelijk vrouwen en
mannen uit de 'haute bourgeoisie'. Het gevaar van cirkel-
redeneringen is dus groot. Desondanks blijkt de keuze
van dit materiaal gerechtvaardigd te zijn. Alle problemen,
die onder de 'vrouwenquaestie' vallen,zoals gebrek aan
onderwijs,beroepsmogelijkheden en de juridische positie,
zijn - in de ogen van de schrijvende burgerij - hun eigen
burgerproblemen. De arbeidersvrouwen,die met een dubbele
dagtaak en uitbuiting door arbeid in een fabriek of thuis
tobden, hadden geen vrouwenproblemen, maar vielen onder
de 'sociale quaestie'. Deze mening leefde ook bij de
arbeiders(vrouwen) zelf,als we diegenen,die hun mening
verwoordden, kunnen geloven. Dit geldt tot het begin van
een sterke socialistische beweging in Nederland, dus tot
in de jaren 1890. -

(1) Zie voor het gebruik van de Handelingen als bron het
artikel van Magdaleen Kingmans in dit boek.
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Het onderwijs: theoriegn, vragen, antwoorden 1861-1870

onderwijs: de eerste initiatieven

"De adel en de eer des mensen wonen boven de navel:" (1)

In 1861 werd weer voor het eerst een geschrift van enig

belang gewijd aan de positie van de vrouw in de_maatschap7

pij, en wel van de zeer omstreden schrijver Multatuli (Edu-

ard Douwes Dekker). De bijzondere die hij in Ne-

derland innam maakt het te overzieb welke in-

vloed zijn ideeen gehad hebben. Zijn enthousiaste publiek

bewonderde hen vooral om zijn letterkundige prestaties,

en zijn opvattingen over het bestuur van Indie vonden

in vele kringen bijval. Het lijkt ons echter niet waar-

schijnlijk dat dat ook het geval was met zijn opinies

amtrent de positie van de VXDWA, Hij, die "leefde onder

de psychische de held, de beschermer. de minnaar,

'alles' te zijn voor ieder mens" (2), was de eerste

sinds lange tijd die zich in geschrifte kantte tegen de

bestaande positie van devrouw. In 1861 publiceerde hij

de ltfinnebrieven, een
gefingeerde briefwisseling tussen

De hfdst.Het onderwijs, De 'slavernij der vrouw'en De groei

naar het kiesrecht zijn gebaseerd op Blok, J.H., Gedachten,

geschriften en daden pc5c5r 1894, onuitgeg.ref.Groningen 1976

(1) Multatuli (pseud. E.Douwes
Dekker), Brief aan me-

vrouw P.... Overdruk van Ideen CCCCXLVIII, Amsterdam

1864, p.14
(2) Romein, J. en A., Erflaters van onzebeschaving. Ne-

derlqndse gestalten uit zes eeuwen. Amsterdam/Antwerpen

1959°, p.718
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Tine (zijn vrouw Everdine van Wijnbergen), Fancy (waar zijn
nichtje Sietske Swart Abrahamsz model voor stood) en Max,
Multatuli zelf. Hierin nam hij in de zgn. achtste geschie-
denis van het gezag de parabel van Thugater op, het verhaal
van een meisje dat door haar broers aan het domme werk ge-
houden wordt onder het mom dat het haar natuurlijke bestem-
ming is om dat te doen, terwij1 de broers leukere en inte-
ressante dingen gaan doen (1). Dit had de lezer al aan het
denken moeten zetten, maar Multatuli, die op papier
heel consequent was, ging verder. Nog geen jaar later ver-
scheen bij uitgever D'Ablaing te Amsterdam de eerste bun-
del Ideen, felle aanvallen op alles in Nederland wat cor-
rupt en bekrompen was en bedorven door de zeden en het fat-
soen. Opnieuw betrok hij hierbij de positie van de vrouw.
In de Ideen 181 tot en met 188 hekelde hij de onderdruk-
king van de vrouw door het Christendom, in 192 tot en met
203 haar beknotting door de zeden. "Wat maakt gy van onze
dochters, o zeden! Gy dwingt ze tot liegen en huichelen.
Ze mogen niet weten wat zy weten, niet voelen wat zy voe-
len, niet begeeren wat zy begeeren, niet wezen wat ze zyn.
'Dat doet geen meisje. Dat zegt geen meisje. Zoo spreekt
geen meisje...'Ziedaar schering en inslag van de opvoe;-
ding" (2). Om tenslotte tot de uiterste consequentie te
gaan: "Waarom kiezen de vrouwen niet mee?" (3). Ook meng-
de hij zich in een juridisch conflict over het probleem
van onwettige kinderen, waarbij wet en zeden de moeder
verstootten uit de samenleving en de vader buiten schot
bleef (4).

(1) Multatuli, Volledige Werken,G. Stuiveling, uitg. Am-
sterdam 19734, VII dln.Deel II, p.39-42. Dat Multatuli,
die eens zei: "Ik Multatuli, Jezus en ik" (Romein, Erf-
laters, p.703), juist de gelijkenis koos, is dan begrij-
pelijk.

(2) Idee 195
(3) Idee 451

(4) Multatuli, Open brief. Het Burgerlijk Wetbouk ver-
bood het onderzoek naar het vaderschap (art.342).

- -
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Hoe kwam Multatuli aan zijn ideeen? Hij las niet bijzon-

der veel, en verwijzen doet hij zelden, in elk geval bij-

na nooit near eigentijdse literatuur. Van geen van de groe-

pen of personen waarvan hij mogelijk invloe-d-jou hebben

kunnen ondergaan (1) hebben wij duidelijke sporen gevon-
den, althans niet waar het de emancipatie van devrouw be-

Ireft, Wel heeft hij in later tijd het een en ander gele-

zen over dit onderwerp en aanverwante probleemgebieden,

maar in de oorspronkelijke Ideen zelf is niet veel bein-

vloeding te vinden (2). Hella Haasse stelt, dat Multatu-
li's verzet tegen de rol van de vrouw als alleen-huishoud-

ster moeder voortkwam uit zijn mislukte verhouding met
zijn eerste geliefde Caroline Versteegh (3). Mogelijk zou-

den zijn opvattingen over de natuurlijkheid en rechtmatig-

heid van vrouwelijke erotiek dan voortgekomen kunnen zijn

uit zijn frUsrrattes over de koelheid van zijn eerste
vrouw Everdine. Zeker is dat Multatuli contact had met en-

kele vrouwen die zich niet erg veel aantrokken van de re-

gels die 'zeden en fatsoen' hen voorschreven, zoals Anna

Maria ('Marie') Andersonf "een nogal vrij opgevoed haags

(1) bijv. de Franse Utopisten, de groep Junges Deutsch-
land, Georg en Louise BUchner (die in Nederland in deze

tijd wel bekendheid genoten), de Amerikaanse abolitio-

nisten (Harriet Beecher Stowe's Uncle Tom's Cabin wordt

wel genoemd)
(2) zo noemt hij in het commentaar uit 1872 op Idee 202

een anoniem Engels neo-Malthusiaans boek, Elements of

Social Science. Physical, Sexual and Natural Religion,

dat ook in het Nederlands vertaald werd. In 1872 stond

de vrouwenkwestie al veel meer in de belangstelling, en

hij is er dan ook trots op dat hij al zo vroeg op dit

probleem wees. Multatuli, Volledige Werken, II, p.686.

Elemants of Social Science arts ook een inspiratiebron

voor Aletta Jacobs. Jacobs, Aletta H. Herinneringen,

Amsterdam 1924, p.80
(3) Haasse, Hella, 'De schijngestalten van Fancy: Mul-

tatuli en de vrouwen', in: MUltatuli. G. Stuiveling,

uitg. Serie Genie en Wereld. Hasselt 1970, p.160

_
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meisje" (I) met wie hij vanaf ongeveer 1862 bevriend was.
Marie Anderson schreef eens een brochure met als inhoud,
dat vrouwen niet dommer zijn dan mannen en dat bij deze
kwestie het wegen der hersenen geen zin heeft (2). Zijn
latere contacten met de feministische actrice Mina KrU-
seman verliepen niet bepaald vlekkeloos, al lag dat voor-
namelijk aan haar. Vergeleken met andere Nederlanders die
over de positie van de vrouw gingen schrijven was Multa-
tuli z6 radikaal dat hij een vrij geisoleerde plaats moet
hebben ingenomen. Zijn invloed op dit punt achten wij dan
ook gering. Pas na 1870 zijn er enkelen die aan de 'natuur-
lijke bestemming der vrouw' durven tornen. In zijn commen-
taar van 1872 op 'dee 202 schrijft Multatuli: "De verande-
ring der begrippen over dit onderwerp, sedert ik in 1862
deze woorden schreef, is zeer groot" (3). Maar.niet alleen
valt deze verandering in omvang nogal tegen, ook getbven
wij niet dat die aan Multatuli te danken zou zijn. Zijn
persoonlijk leven verschilde nogal sterk met wat hij op
papier beleed en werd toch wel zo onzedelijk gevonden dat
niet veel meisjes zouden hebben durven toegeven door hem
geInspireerd te zijn. In de brochures, die graag elkaar
citeren, wordt nooit naar een geschrift van Multatuli ver-
wezen.

De werkelijke discussie werd op gang gebracht door twee
vrouwen, die vanaf 1865 zich inzetten voor verbetering
van het onderwijs voor meisjes. De dames Storm-Van der
Chijs en Elise van Calcar-Schi6tling deden zeer van zich
spreken, niet in de laatste plaats omdat zij in het open-
baar spraken, hetgeen bijzonder onvrouwelijk gevonden
werd. Wed. Storm-Van der Chijs, die Amerika bezocht had,
kwam terug met plannen voor een industrieschool voor meis-
jes; Van Calcar trachtte haar publiek warm te krijgen
voor opvoedingsgestichten voor meisjes gebaseerd op de
Fr6bel-methode, die zij-lian mevrouw Von Marenholtz had

(1) Haasse, H.'Schijngestalten', p.I76
(2) Johanna, De vrouw en de maatschappij,p.30
(3) Multatuli, Volledige Werken, II p.686
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geleerd. Gezien de precaire financiele situatie van vele

vrouwen uit de tgegoedei standen en de toename

van de prctstitutie onder meisjes van de lagere standen an-
derzijds, waren er velen die wel wat zageirin hun pldffEen.
Een dergelijke kans om twee giOepen, die ieder op hun ei-

gen manier problemen het hoofd moesten bieden, tegelijker-

tijd te helpen, wilden sommigen zich niet laten ontgaan.
Maar er rees ook veel verzet. Waarom?

onderwijs: de angst voor emancipatie

In dezelfde tijd dat de dames Storm-Van der Chijs en
Van Calcar hun lezingentournee door Nederland maakten

verschenen er steeds meer berichten in kranten en tijd-
schriften over de vrouwenbeweging in Amerika (1). Deze
bestond al bijna jaar-n uit de

beweging ter afscfiaffing man de slavernij, Toen de tal-
loze vrouwen, die zich hadden ingezet voor de strijd te-

gen de slavernij bemerkten, dat hun eigen rechten niet in

de discu-s'sie betrokken mochten worden, richtten Zij onder

leiding van Elizabeth Cady Stanton en Susan B. Anthony

een eigen beweging_ox. In 1848 hielden zij bij Seneca

Falls een bijeenkomst waar z1 een Declaration of Women's
Rights opstelden. Hierin werd ook de ondergeschikte po-
sitie van de vrouw in het wetboek aan de kaik-gisfeld.

(1) Tremain, R. The Fight for Freedom for Women, New York

1973, p.22-24. In Rusland was in deze tijd ook een bewe-

ging ter emancipatie van de vrouw, uiteraard op andere
wijze ontstaan dan de Amerikaanse vrouwenbeweging, maar
niet minder radikaal. In Nederland was hiervan echter

blijkens de brochures en tijdschriftartikelen niets

bekend. Men zag de vrouwenemancipatie als iets echt Ame-
rikaans.

*
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Na enig aarzelen namen zij in hun Declaration of n,in-
ciples ook een artikel op, dat het kiesrecht voor de vrouw
eiste. In 1849 studeerde de eerste vrouw af aan een Ameri-
kaanse universiteit: de arts Elizabeth Blackwell.
Over deze verbazende ontwikkelingen verschenen in de

loop van de jaren 1850 in toenemende mate artikelen in
kranten en tijdschriften, ook in Nederland. Ze werden met
afschuw ontvangen. De brochures die vanaf 1865 over 'de
vrouwenquaestie' verschijnen laten niet af te stellen,
dat men absoluut niets wil dat op de Amerikaanse toestan-
den lijkt (1). Toch is het duidelijk, dat de ontwikkelin-
gen in Amerika als voornaamste inspiratiebron hebben ge-
diend bij het zoeken van oplossingen voor de problemen,
het zij om zich tegen af te zetten, het zij om, in ge-
matigde vorm, deze over te nemen.(2). Sinds er bijvoor-
beeld bekend werd dat niet alleen in Amerika vrouwen
buitenshuis gingen werken, maar zelfs dat een vrouw di-
recteur van een postkantoor was geworden, kwam steeds als
voorbeeld naar voren: stel dat een vrouw bij de poste-
rijen zou werken...etc.(3).

(1) Calmie, M.Open brief,p.13-14, p.20; Steyn Parvg, dr.
D.J. 'Middelbaar onderwijs voor meisjes', in: De Econo-
mist, 1870, p.1-49: p.42-43; Herfrieda (pseud. van Mej.
H.F. Bosscha), Een tedere snaar. Open Brief aan aZle be-
schaafde vrouwen in Nederland.Deventer 1869, p.1; Vi-
tringa,A.J. Over opvoeding'en emancipatie der vrouw,
Deventer 1869, p.4
(2) Hugenpoth, mr.J.B. Baron van,'Welke richting be-
hoort gegeven te worden aan de opvoeding der vrouw?'
in: De TijdsPiegel 1867,p.200-211 (rede, gehouden in
1866),p.209, vertelt dat, volgens He Tocqueville de
vrouwen juist actief binnen het gezin zijn in Amerika.
Johanna, De vrouw en de maatschappij, p.28-29
(3) Calm6e, Open brief,p.13-14; Vitringa,Opvoeding,p.23;
'V.', EMancipatie der vrouw, p.9; zelfs 'Bernhard' (pseud.
onbekend), die zijn brochure besluit met een gefingeerde
brief van een werkend burgermeisje aan een vriendin, plaatst
het arme gefrustreerde kind in een postkantoor, De mascu-
linisatie der vrouw,Rotterdam 1885.
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Voor de purgerij van + 1865 waren dit enorme verande-'
ringen, gevolgen van problemen die men nog maar nauwe'-
lijks kon overzien. Het was daarom moeilijk de reikwijdte
van voorgestelde oplossingen te schatten en accept..abele
van verwerielijice-r(m-En-rt scheiden. Aan die daden en
gedachten nu, die zich het ii-e-rst-ván het heersende vrou-
welijkheidsideaal verwijderden, werd het woord emancipa-
tie gehecht. Alle brochureschrijvers die zich uitspre-
ken voor een verandering of verbetering van het onder-
wijs voor meisjes haasten zich te benadrukken, dat zij
geenszins de emancipatie van de vrouw op het oog heb-
ben (1).

Dat ideaal was, naar ons gevoel, al snel aangetast,
en niet alleen " vrouwen die biljarten" (2) hadden ge-
hoor gegeven aan de gevreesde emancipatie, maar elke
vrouw, die niet het moederschap als goed beschouw-
de had al de grenzen van de vrouwelijkheid overschreden.
A.J. Vitringa, die, zelf verbonden als docent aan het
Atheneum in Deventer, een brochure wijdde aan de verbe-
tering van het onderwijs,voor meisjes, schreef: "Moet
emancipatie der vrouw nu'bij ons betekenen dat op een
of andere wijze de vrouw van de natuurlijke verhouding
waarin zij tot den man staat, zal losgemaakt worden, dan
schaar ik mij niet onder hare voorstanders. Immers, wat
God verbonden heeft willen wij niet scheiden" (3). En:
"Dat, vrees ik, verliest de tegenwoordige emancipatie-
manie uit het oog als zij tot haar doel stelt de zelf-
standigheid der vrouw te verzekeren, door haar tot man-
nelijke beroepen op te leiden..." (4). Abr.de Vries, die

(1) Hugenpoth tot den Berenclaauw, mr.J.B. Baron van,
'Nogmaals de vraag: Welke rigting behoort gegeven te wor-
den aan de opvoeding der vrouw?',in: De Tijdspiegel, 1868
p.91-100;p.94; Vitringa, Opvceding,p.19; Johanna, De vrouw
en de maatschappij,p.10; Abr.de Vries, Een Naschrift uit
den Economist van Januarij 7870 toegelicht, Amsterdam
1870, p.11; 'V.', EMancipatie der vrouw,p.12-13, enz.enz.
(2) 'V.', EMancipatie der vrouw,p.13
(3) Vitringa, Opvoeding, p.19

(4) idem,p.23
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eventueel middelbaar onderwijs voor meisjes wel wilde be-
pleiten, schreef: "Het woord emancipatie, in pleats van
de vraag 'vat wil men wijzigen in de maatschappelijke po-
sitie der vrouw' heeft de verwarring en de onbestemdheid
in wat de publieke opinie gezegd werd te verlangen, nog
vergroot. Menigeen is hierdoor onbewust tot een zeer on-
billijk oordeel vervallen" (1).
Maar vat wilde men dan? Alleen gehoor geven aan 'die

eischen, uit de nieuwe wereld tot ons doorgedrongen" (2)?
Hoewel sommigen liefst helemaal niets veranderd zagen (3),
was het aantal van hen, die de situatie van de (burger-)
vrouw wilden verbeteren toch groter. Globaal gezien waren

' de volgende problemen ontstaan: de vrouw uit de gegoede
standen had te weinig onderwijs genoten. Als ze niet trouw-
de, wachtte haar een financieel en emotioneel kommervol
bestaan. Als ze wel trouwde (en het aantal gehuwde vrou-
wen nam volgens de brochureschrijvers steeds af) leidde
haar onwetendheid tot verveling en dus tot overdreven
ijdelheid. Haar zoons kon ze niet meer opvoeden (over
dochters wordt nauwelijks gerept). Het verschil in ont-
wikkeling tussen man en vrouw leidde tot afschuwelijke
misverstanden in het huwelijk, zoals wanneer vrouwen uit
domheid hun echtgenoten zouden proberen te weerhouden
zich moedig in een maatschappelijke carriere te storten.
De meisjes uit de lagere klassen vervielen uit armoede
en gebrek aan vakopleiding tot prostitutie. Hieraan moest
iets gedaan worden. Maar welke opleiding konden meisjes
volgen zonder hun vrouwelijkheid te verliezen? Het huwelijk
zou in gevaar kunnen komen en daarmee de basis van de maat-
schappij.

(1) De Vries, NaschrIft, p.11
(2) Johanna, De vrouw en de maatschappij, p.10
(3) Calmee, Open brief, passim

,
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onderwijs: meer theorie dan praktijk

De oprichting van industriescholen voor meisjes uit de
lagere burgerstand (1) vond over het algemeen veel bij-
val. In 1865 werd onder leiding van mevrouw Storm-Van
der Chijs de eerste industrieschool opgericht in Amster,-
dam. In 1868 telde de school J05 leerlinaeL, die werden

handvaardigheidsvakken en tot apothe-
kersleerling. Ook in andere steden werden scholen opgericht,
ofwel van overheidswege, of door particulier initiatief,
of door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
Voor de vrouwen uit de hogere klassen lag het probleem

moeilijker, vond men. Als men de vrouwen een betere op-
leiding zou geven, zou dat hun kansen op de huwelijksmarl.t
en dus hun- ware geluk, kunnen belemmeren; want wie zou er
nu met een 'bas bleu', met een geleerde vrouw willen trou-
wen? Anderzijds konden de vele ongetrouwde vrouwen niet
aan hun lot(en dat van,vader of broer) worden overgelaten.
En wat moest er van de opvoeding der zoons terecht komen,
als de moeders zo dom waren?

(1) Steyn Parve, dr.D.J.'Overzicht van de Hoogere Bur-
gerscholen en burgerscholen bij het einde van 1868',in:
De Economist, 1869 p.329-366 en p.430-466, geeft een over-
zicht van het beroep van de ouders/vader van de leerling-
en van de Industrieschool te Amsterdam.
ambtenaar/boekhouder 19 goudsmid/horlogiemaker 6

onderwijzer 6 schoen/kleermaker 4

fabriekant 9 bakker 3

koopman 6 koetsier 4

winkelier 8 barbier 3

apotheker 2 andere ambachten 6

stuurman 2 zonder beroep 7

diamantslijper 4 overleden 16

totaal: 105
D.J. Steyn Parve was inspecteur van het middelbaar onder-
wijs in Holland en Zeeland.

opgeleid in alle

."
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De grootste angst was wel die voor een inbreuk,op de
vrouwelijkheid. De vrouw, van nature geroepen tot huwe-
lijk en moederschap, had een door God geschapen lieve na-
tuur, zacht, gevoelig en irrationeel. Licht zou een te uit-
gebreide opleiding iets in deze harmonie, een voorwaarde
voor het huwelijksgeluk, kunnen verstoren. Anderzijds
mocht de vrouw niet de vruchten van de vooruitgang in de
wetenschap worden onthouden. Dr.Piccardt, die effect van
scholing op de vrouwelijkheid niet vreesde en een brede
werkkring bepleitte, kwam hiermee in 1865 nog te vroeg,
al beriep hij zich op de mening van Louise BUchner, die
in Nederland tamelijk bekend was (1). De artikelen van
Baron van Hugenpoth trokken meer de aandacht: zijn geschrif-
ten worden steeds aangehaald. "De beroepsopleiding moet
strekken, om het eigenaardig maatschappelijk leven en de
eigenaardige maatschappelijke beweging der vrouw uit te
zetten, dit is: opleiding tot eigenaardig leven" (2). Of-
tewel geen vis en geen vlees. Het laatste woord was hier-
mee niet gezegd en mede dank zij de lezingen van mevrouw
Storm ontstond er een echte discussie, die in brochures
en artikelen de ene reactie na de andere opleverde. "Neen,
mijn ijverig Stormpje! Ge moet aan ons geslacht zijn eenige
prestige, het vermogen zijner zwakheid niet ontnemen; ge
moet de vrouwen niet aan haar natuurlijke sfeer ontruk-
ken" (3). Maar ook: "Tegenover zulk eene heeft dan de man
niet zozeer het gevoel van eigen minderheid te vreezen als
tegenover eene gamancipeerde vrouw, die (ik heal uwe ((d.i,
de vorige spreekster)) eigen woorden aan) vaak veel talent
en geestkracht ontwikkelt, om niet zelden de man ver boven
het hoofd te groeijen en...Maar zou ik hier misschien den
diepen grond gepeild hebben waarom veel mannen zich verzet-
ten tegen de emancipatie van het vrouwelijk geslacht?"(4).

(1) Piccardt, dr.S. Moet de werkkrIng der vrouw worden ult-
gebreid? Eenige opmerkingen met betrekking tot eene belong-
rijke vraag van onzen tijd. Amsterdam 1865
(2) Hugenpoth, J.B.'Nogmaals de vraag..', p.93; eigenaar-
dig moet gelezen worden als eigen-aard-ig
(3) Calmge, Open brief, p.15
(4) Johanna (Johanna Jacobs Heyse?), Open brief aan me-
arouw M. Calmge naar aanZeiding van haar schrijven aan me-
vrouw Storm-Van der Chijs, Tiel 1870, p.6

--.__-
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Veel gelezen werd de brochure van Vitringa, die zoals ge-
zegd een voorstander was van een middelbare school voor
meisjes, zij het zonder natuur- en scheikunde, dear die
"der vrouw ook voor immer de geschiktheid benemen (zullen)
om op echt kinderlijke wijze met het kind om te gaan"(1).
Onder emancipatie wilde Vitringa alleen 'mondig maken'
verstaan. Een scale van mogelijkheden werden zo aangedra-
gen: driejarige cursissen, vijf-jarige cursussen, beroeps-
opleiding voor alle gegoede vrouwen, beroepsopleiding al-
leen voor lelijke vrouwen, wel wiskunde, geen wiskunde,
enz.

Opmerkelijk afwezig in dit verhaal zijn de meisjes uit
de arbeidersklasse. Men achtte lezen en schrijven voor
haar voldoende (2); bovendien vonden velen dat ze reeds
te veel eisen stelden in hun betrekkingen als dienstbo-
den (3). Hoewel er elders in deze uitgave nog op zal wor-
den teruggekomen kunnen we wel al hier stellen dat naar
de mening van de burgerij en van de arbeidersklasse zelf
de problemen van de arbeidersvrouwen in deze tijd in de
eerste plaats arbeidersproblemen waren, en als zodanig be-
horend bij de 'sociale quaestie' en niet bij de 'vrouwen-
quaestie'. De kloof tussen de standen werd nog als groter
ervaren dan als die tussen de geslachten.
Hoewel sommigen dat liever vermeden kwam de positie van

de vrouw in de maatschappij onvermijdelijk ter sprake in
de discussie over het door haar te volgen onderwijs. Al
stelde Steyn Parve in zijn artikel wel: "Het kennis is
macht geldt voor de vrouw evenzeer als voor den man" (4)
en sprak hij zich uit voor een brede middelbare opleiding
met inbegrip van de b-vakken en zelfs staathuishoudkunde,
toch voegde hij er aan toe: "De eigenlijke emancipatie-
kwestie laat ik hier buiten beschouwing.. Alleen wil

(1) Vitringa, Opvoeding, p.25
(2) Hugenpoth, 'Nogmaals..', p.35
(3) Calmei, Open brief, p.I6-18; Johanna, De vrouw en de
maatschappij, p.20
(4) Steyn Parve, dr.D.J. "Middelbaar onderwijs voor meis-
jes', in: De Economist, 1870, p.1-49; p.3
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ik hier nog verklaren, dat ik niet wensch beschouwd te
worden als een voorstander om aan de vrouw allerlei manne-
lijke bedieningen en betrekkingen op te dragen" (1). Hugen-
poth wilde expliciet de vrouwen niet alleen buiten de fa-
brieken houden, maar ook buiten " de pleitzaal, de tribu-
ne, de wetgeving, de vergaderzalen waar de belangen van
gemeente, gewest of land beslist worden. De hartstogten
die daar werken zijn te hard voor haar, even als slafe-
lijk werk te hard voor haar is. Consequente en logische
gedachten moeten dergelijke vergaderingen beheerschen, en
dit is de eigenaardigheid der vrouw niet" (2).
Wat nu de eigenaardigheid der vrouw is bleef voortdurend

de basis voor elke discussie omtrent de plaats van de vrouw
in de maatschappij. De opvatting, dat huwelijk en moeder-
schap de ware bestemming der vrouw is en dat vanuit dat
principe haar taak binnen en eventueel buiten het gezin
geformuleerd moet worden, vond slechts een enkele bestrij-
der. Maar het feit, dat er over gediscussieerd werd creaer-
de al een ruimte die voor 1860 in Nederland ondenkbaar was
geweest. Na de 'aanloop' van 1865-1870 traden er mensen
op die die ruimte steeds wilden vergroten.
Het is, tenslotte, opmerkleijk, dat bijna alle brochure-

schrijvers in de periode 1865-1870 in het onvermijdelijke
'historisch overzicht' een passage wijden aan de gunstige
rol die het Christendom gespeeld zou hebben ter verbetering
van de positie van de vrouw (3). Vergelijken we deze opvat-
ting met die van Multatuli, dan kan eens te meer geconclu-
deerd worden, dat de schrijver van de Iden 181 tot en met
188 met zijn mening geheel alleen stond.

(1) Steyn Parve, D.J. 'Middelbaar onderwijs..', p.2
c2 Hugenpoth, 'Nogmaals.,' p.94
(3) Johanna, De vrouw en de maatschappij, p.4; Vitrin-
ga, Opvoeding, p.12; Johanna, Open brief, p.4; Hugen-
poth, 'Nogmaals..' p.96 en Hugenpoth, 'Welke richting'
p.207 zijn min of meer liberaal-christelijk
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De 'slavernij der vrouw': een maatschappelijk en staatsrech-
telijk probleem 1870-7887

Naar moeten al die kinderen blijven..en wie
zou ze moeten verzorgen? God beware ons Va-
derland voor zulk een chaos van onuitspre-
kelijke verwarring!" (1)

Pit allerlei opmerkingen blijkt, dat het middelbaar an-
derwijs meisjes een veelbesproken probleem bleef, een
question brulante" (2), waar men met vrienden over sprak (3)
en dat z6 de aandacht vroeg, dat de brochureschrijvers
hun bescheidenheid overwinnen om "juist thans" (4) een bij-
drage aan de discussie te leveren. Toen dan ook bekend
werd dat een man als John Stuart Mill, die in Nederland
een grote reputatie had (5) als politicus, staatsrecht-
filosoof en geleerde, een boek geschreven had dat het pro-
bleem op diepgaande en controversiele manier behandelde,
werd er direct een vertaling verzorgd. In januari 1870,nog
geen half jaar na de publicatie van de Engelse versie, ver-
scheen het werk onder de titel De Slavernij der Vrouw, ver-
taald door mr.R.C. Nieuwenhuis, met een voorrede van Vitrin-
ga.

Mill"s opinie verschoof het probleem op drastische wij-
ze. Hij betoogde, dat huwelijk en moederschap niet de eni-
ge bestemming voor de vrouw was, maar dat zij door haar
opvoeding naar dit ideaal verwrongen en bekrompen gehouden
Werd. De onderdrukking van de ene helft van de mensheid

(1) "V.", EMancipatie, p.13

(2) "W.B."(pseud.onbekend), Ons Middelbaar Onderwijs, Am-
sterdam 1870, p.18
(3) Steyn Parve, 'Middelbaar onderwijs..', p.6
(4) Van der Wijck, Opvoeding der vrouw, voorrede
(5) Tellegen, mr.B.D.H., De toekomst der vrouw. Gronin-
gen 1870, p.10; Levy, mr.J.A. Kiesrecht krachtens
rechtsbekwaamheid. Openbare brief aan Dr.C.B.Spruyt, hoog-
leraar te Amsterdam door -, advocaat te A. 's Gravenhage
1885, pp.54, 97-104; Van der Wijck, Opvoeding, p.37
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door de andere beschouwde hij niet alleen als een groot
sociaal onrecht, maar ook als een maatschappelijk tekort,
dat de ontwikkeling van de mensheid als geheel in de weg
stond. Vrouwen dienden niet alleen uitgebreide scholing
te ontvangen, maar ook het stemrecht hoorde haar verleend
te worden (1).

De reacties varieerden van instemmend tot woedend, ver-
schrikt, verbijsterd. Het aantal brochures en artikelen
nam plotseling enorm toe. Mill's boek veranderde immers
het karakter van het probleem volkomen. De situatie van
de (burger-) vrouwen werd niet alleen veroorzaakt door
een dalend aantal huwelijken en gebrek aan scholen, maar
aan deze toestand lag een maatschappelijk patroon ten
grondslag dat vergeleken werd met slavernij. Het lag niet
in de vrouwelijke natuur om geduldig en onderworpen te zijn,
dit gedrag was haar opgedrongen door beschaafde westerse
mannen die de rol van slavenhouders vervulden! Om dit te
veranderen diende de maatschappij te veranderen, waarbij
vrouwen een actieve rol moesten vervullen middels het
onderwijs en niets minder dan het kiesrecht; het kies-
recht, waarvoor het meerendeel der Nederlandse mannen nog
niet geschikt geacht werden, moest aan vrouwen worden
verleend! De 'vrouwenquaestie kreeg door De slavernij
der vrouw een volkomen andere inhoud. En daar de meeste
mensen Mill's twijfels omtrent de ware aard der vrouw niet
wilden of durfden delen, werd de zaak er niet eenvoudiger
op

Het boek werd in brede kring gelezen. Aletta Jacobs ver-
telt in haar Herinneringen dat haar vader het boek thuis
voorlas en dat zij er 's avonds stiekem in las. De 'sla-
vernij der vrouw' werd een spookbeeld voor haar, dat ze
overal bewaarheid zag (2). Talloze brochures reageerden

(1) Al in 1867 had J.S. Mill een petitie van een aantal
vrouwen ter verkrijging van het kiesrecht aangeboden en
verdedigd in het Lagerhuis. De petitie werd verworpen.
(2) Jacobs, A.H.,Herinneringen, p.90-9I. Aletta Jacobs
vergist zich als ze op p.90 zegt dat dit in 1868 was.
Ze spreekt van een Nederlandse vertaling, het moet dus
op zijn vroegst in 1870 geweest zijn.

77. 7.77- ..7.171.177.747
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heftig en verklaarden zich voor of tegen. Een aantal hier-
van willen wij hier behandelen, al was het alleen al omdat
ze zo leuk zijn.

Direct al in februari 1870 deed Van der Wijck, een Gro-
nings hoogleraar, een brochure verschijnen getiteld De op-
voeding der Vrouw die geheel door Mill geinspireerd was.
De schrijver betoogt, dat zolang het onderwijs van meisjes
zo anders en zo veel slechter is dan dat van jongens, niet
met zekerheid vastgesteld kan worden of meisjes inderdaad
minder intelligent zijn dan jongens. Hij spreekt er zijn
bevreemding over uit, dat men vreest dat vrouwen huishou-
den en kinderen zouden verwaarlozen als ze literatuur en
wetenschap zouden gaan waarderen. "Is die vrees zo onge-.

rijmd? Spreekt het niet vanzelf, dat de arme zijn rogge-
brood laat liggen, indien men hem pasteien in huis draagt?"
(1). En hij voegt er aan toe: "Ik vraag U, mijne heren,
hebt gij te klagen? En indien niet, waarover zijt ge dan
bekommerd?" (2). Van der Wijck vreest geleerde vrouwen
niet, en hij zegt dan ook over de middelbare meisjesschool:
"Het onderwijs zij er even,grondig en even veelzijdig als
op de school der knapen." (3). De logische stap naar ver-
lening van het kiesrecht aan vrouwen durft hij wel te ma-
ken. En tenslotte, verwijzend naar andere schrijvers (zo-
als Steyn Parve): "Ik vrees niets. Van de verspreiding van
het licht verwacht ik nooit onheil. De emancipatie van de
vrouw is een open quaestie...Ik pleit noch v66r, noch te-
gen haar... De grote staatsman Mill, Fanny Lewald (4) en
andere voorstanders van vrouwelijke emancipatie begeeren
geenszins, dat de beide geslachten voortaan op denzelfden
voet leven en hetzelfde werk verrichten zullen. Ook wach-
ten zij zich er wel voor te ontkennen dat de vrouw in den
regel meer geschikt is om binnenshuis, de man om buitens-

(1) Van der Wijck, Opvoeding, p.23
(2) idem, p.24
(3) idem, p.36

(4) Fanny Lewald, een Duitse feministe, gehuwd met de Ber-
lijnse hoogleraar Stahr, schreef in deze rijd Fl.;r und Wi-
der Frauen. Zij wordt alleen door Van der Wijck genoemd
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huid te werken. Het eenige, wat zij vragen, is gelijkheid
voor de wet" (1).

Van gelijkheid voor de wet was absoluut geen sprake..
Geinspireerd door het werk van Mill schreef Geesje Feddes,
echtgenote van notaris C.H. Beekhuis te Buitenpost, onder
het pseudoniem "Eene vrouw" de brochure Gelijk Recht voor

Dit zou een van de meest succesvolle brochures uit
deze periode worden. De schrijfster begint de lezer(es)
gerust te stellen, dat zij nog niet zo'n behoefte heeft
aan ambten of het kiesrecht, maar dat neemt niet weg dat
ze voorziet dat ze dat eens wel zal willen. Denkbeeldige
tegenstandsters, die tegenwerpen dat de vrouw toch alleen
voor het huwelijk geboren is, wijst ze scherp terecht:
"Fraat maar zo door, mijn waardste: het gros der mannen
hoort U gaarne zo redeneren. Het klinkt zo vrouwelijk..(2).
Wel waarschuwt ze de lezeres dat als ze ongehuwd mocht
blijven, ze hear leven lang ondragelijk belachelijk ge-
maakt zou worden als oude vrijster, terwijl een man die
het ene beroep niet wil, nog gemakkelijk uit duizend an-
dere kan kiezen (3).

De essentie van haar brochure was echter belangrijker.
In 20 pagina's haalt ze, voorzien van ironisch commentaar
talloze artikelen uit het Burgerlijk- en andere Wetboeken
aan, waaruit blijkt dat de gehuwde vrouw in Nederland de-
zelfde rechten had als een tuchthuisboef (4) en van vrij-

(1) Van der Wijck, Opvoeding, p.37; het is opvallend dat
Van der Wijck de taakverdeling tussen vrouwen en mannen
resp.binnenshuis en buitenshuis niet aanvecht
(2) "Eene Vrouw" (pseud. van Geesje Feddes, echtgenote
van een notaris in Buitenpost), Gelijk Recht voor alien!
Leeuwarden 1870, p.10
(3) idem,p.11-12
(4) art.28 Wetb.van Strafrecht. "Alwie tot de straf van
dwangarbeid, van uitbanning, van het tuchthuis of van de
kaak veroordeeld is geweest, zal nooit die rechten mogen
uitoefenen". In bijna alle artikelen van het Burgerlijk
Wetboek, waar personen van rechten worden buitengesloten
worden genoemd 1) mensen genoemd is art.28 W.v.S. 2) (ge-
huwde) vrouwen

Allen:
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wel alle burgerrechten verstoken was. En stond er niet in
art.6 W.v.S.: Onteerende straffen zijn: 1) de kaak 2) uit-
banning 3) ontzetting uit burgerschapsrechten? De vrouw
wordt bij het sluiten van haar huwelijk te schande gemaakt
en dus tot eerloosheid opgevoed Zij bewijst, met de
wetboeken in de hand, dat de gehuwde vrouw leeft als een
slavin, onmachtig te gaan en staan waar ze wil of enig be-
zit te hebben, terwijl ze steeds in de macht van een ander
is; elke stap buiten deze beperkte ruimte kan door de jus-
titie bestraft worden (1). De vrouw mocht geen voogd, ju-
rylid, kiezer, wapendrager of getuige zijn. Zeer gewraakt
waren de artikelen die de vrouw verplichtten bij 'e man
te wonen (art.161), die het bezit over haar goederen aan
de man overdroegen (art.179), de toestemming van de vader
voldoende achtten bij het huwelijk van de kinderen (art.
92), de man de macht over vrouw en kinderen in huis toe-
zeiden (art.355), verschillende straffen voor man en vrouw
in geval van overspel vaststelden (art.337 en 339) en niet
in het minst die het onderzoek naar het vaderschap verbo-
den (art.342).

Deze brochure van "Eene,vrouw" veroorzaakte nogal een
schok. Gedurende het verder verloop van de vrouwenbeweging
zou de strijd ter wijziging van deze artikelen een be-
langrijke rol blijven spelen. Maar ook direct al na ver-;
schijning kwamen er reacties. Zo werd in Ons Streven, het
eerste onafhankelijke vrouwenblad dat onder redactie stond
van "Agatha", een discussie gewijd aan de boodschap van
Geesje Feddes (2). De brochure van mr.B.D.H. Tellegen, De
zoekomst der vrouw, werd duidelijk door "Eene vrouw" be-
invloed: een korte schets van enkele artikelen van het
Burgerlijk Wetboek deed hem aarzelend constateren dat in
Nederland zowel de gehuwde als de ongehuwde vrouw niet

(1) 'Eene vrouw', Gelidk recht, p.32
(2) Van Moeder op Dochter, p.97. "Agatha' was het pseu-
doniem van Reingoudina de Goeje. Ons Streven werd in 1869
opgericht door Betsy Perk, een vriendin van Mina Kruse-
man; Betsy Perk was eveneens oprichtster van de vereni-
ging 'Arbeid Adelt'.
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erg benijdenswaard waren (1). De eis van Geesje Feddes,
dat de universiteiten voor de vrouw geopend zouden moe-
ten worden (2) vinden we in afgezwakte vorm bij Tellegen
terug (3). Zijn brochure werd met enthousiasme gelezen
door Aletta Jacobs (4).

Met instemming citeert ook Marie Delsey Gelijk Recht
voor Allen!. "Hoe gunstig steekt het rechtsbegrip van de-
ze vrouw af, bij de valsche gemoedstheorieen van den hr.
Vitringa!" (5); ook het hoek van John Stuart Mill kon haar
goedkeuring wegdragen (6). Deze Nederlandse vrouw, die
naar ze tenminste in haar brochure zegt, hetgeen niet

waar hoeft te zijn; 'wonen in het buitenland' was vaak een
excuus om des te kritischer te staan tegenover Nederland-
se toestanden. Wel is ze bijzonder goed op de hoogte van
de situatie in Frankrijk in Parijs woonde, liet een
heel wat radikalere toon horen in haar brochure Onder-
wijs, opvoeding en emancipatie der vrouwen dan in ons land
gangbaar was. Ze had al enige feministische pamfletten op
haar naam staan (7) en ze had een scherp oog voor de ont-
wikkelingen in Nederland: ze maakt een duidelijk onder-

(1) Tellegen, B.H.D., Toekomst, p.27-28; deze opmerkihg
gaat gepaard met de constatering dat het aantal ongehuwde
vrouwen blijft toenemen en dat men de ogen niet voor de
werkelijkheid moet sluiten, p.I2, 18
(2) "Eene vrouw", Gelijk recht, p.I5
(3) Tellegen, Toekomst, p.33-34
(4) Jacobs, Herinneringen, p.92; zij vergist zich opnieuw
in het jaartal en plaatst de uitgave van de brochure na
haar toelating tot de universiteit, d.w.z. in 1871
(5) Delsey, Marie (pseud. van Henriette van der Heyden),
Onderwijs, opvoeding en emancipatie der vrouwen, Delft
1870, p.6
(6) idem, p.5-6

(7) dat zegt ze tenminste zelf, p.5; wij hebben er niet
e'en kunnen opsporen. Misschien gaat het hier toch om pam-
fletten, onder een ander pseudoniem, in Frankrijk gepu-
bliceerd
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scheid tussen Vitringa en zijn volgelingen en Steyn Par-
ve. met zijn aanhangers, die ze alle met name noemt. Wij
hebben de indruk dat haar scherp geformuleerde analyses
en felle aanvallen op huwelijk en gezin in Nederland op
weinig begrip konden rekenen. "Het woord emancipatie is
in Holland met betrekking tot de vrouwen zeer in discre-
diet" merkt ze terecht op, en na een citaat van een ge-
meenteraadslid van Amsterdam: "de emancipatie der vrouw
moet niet verder gaan dan haar van ... maatschappelijke
vooroordelen los te maken", vraagt ze honend welke die
vooroordelen dan zijn. "De uitdrukking, de werkkring der
vrouw, de bestemming der vrouw, zijn in de mond van som-
mige mannen niets dan euphemismen voor de onderdanigheid
waarin, volgens hen, de vrouw moet gehouden worden" (1).
Al is dit qua inhoud vergelijkbaar met Mill, in toon ver-
schilt het nogal van De Slavernij der Vrouw; bovendien
was Delsey geen beroemd rechtsfilosoof. Wij zijn geen ver-
wijzingen naar haar brochure tegengekomen.

Onverwachte steun voor de zaak der vrouwen kwam van Ni-
colaas Beets, die het aandurfde om in een select herenpu-
bliek over de emancipatie der vrouw te spreken, een moe-
dige daad (2). Het woordgebruik: "..de vrouw een slavin
in het vrije, beschaafde, het om zijn huiselijk leeven
op zoo hoogen prijs gesteld Nederland:" (3) zou op in-
vloed van "Eene vrouw" en John Stuart Mill kunnen wij-
Zen, Johanna Naber, die in een artikel in 1927 Beets'
stellingname prees, acht het vrij zeker dat hij Mill gele-
zen had (4), en zij voegt er aan toe: "Eere zij den man,
die, nog voordat het feminisme met een vastomlijnd pro-

(1) Delsey, M., Onderwsjs, p.27
(2) zoals Johanna Naber terecht opmerkt. Naber, Johan-
na W.A., 'Nicolaas Beets over de emancipatie der vrouw'
in: Haagsch Maandblad 7 (1927) nr.5 p.519-523; hiervan
is ook een overdruk verschenen; p.519
(3) Beets, Nicolaas, Eenige opmerkingen met betrekking
tot de denkbeelden van den dag in de richting van de
emancipatie der vrouw. Utrecht 1870, p.11
(4) Naber, Joh., 'Nicolaas Beets..', p.52I
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gramma van beginsel en van actie was uitgekomen, de quin-
tessence daarvan zoo juist, zoo scherp, zoo duidelijk heeft
geformuleerd!" (1)
Van een feministische kon inderdaad nog niet

gesproken worden. Niet alleen waren de voorstanders onze-
ker en verdeeld, de tegenstanders waren Een
uiterst curieus pamflet,waaruit al eerder geciteerd is,
is bijvoorbeeld dat van "V."; ook hij had Mill gelezen,
maar zijn reactie is precies tegenovergesteld aan die van
boven aangehaalde schrijvers. De verwarring wordt vergroot,
omdat "V.", als velen beperkt door zijn onwrikbare (voor-)
oordelen, absoluut niet kan begrijpen waar Mill heen wil.
Zijn overtuiging over de 'natuurlijke verdeling' van ta-
lent en macht is zo sterk, dat alle pogingen van Mill hier
iets tegen in te brengen hem als onlogische gedachten voor-
komen. En als Mill dan schetst, hoe dom en verwrongen
vrouwen door hun opvoeding worden, roept "V." wanhopig uit:
"Aan zulke weinig ontwikkelde en onbekende grootheden nu,
wil men gelijkheid in de maatschappij toekennen met den
man:" (2). "V."'s ideaal is een enigszins verheterde srho-
ling voor vrouwen, zodat ze hun man tot steun en inspira-
tie kunnen zijn, net zoals Harriet Taylor was voor Mill
zelf (3). Hij citeert de "voorstanders van de emancipa-
tie-leer (die) willen voor de vrouw geluk en vrijheid
zoeken in maatschappelijke beslommeringen" en om hun ar-
gumenten kracht te ontnemen schetst hij een somber beeld
van de "moeder als egoiste tegenover haar kind"; dat is
een moeder die haar kind benadeelt om zelf plezier te heb-
ben, zoals bijvoorbeeld de vrouw uit de lagere burgerklas-
se die 's avonds naar het vuurwerk wil, haar kind niet
kan achterlaten en het zo om eigen genoegen blootstelt
aan de koude avondlucht (4) of vrouwen uit de gegoede stan-
den die gouvernantes nemen voor hun kinderen om zelf iets
anders te kunnen doen (5).

(1) Naber, J.,"Nicolaas Beets..', p.523
(2) "V.", EMancipatie, p.10
(3) idem, p.6,9
(4) idem, p.I4
(5) idem, p.15
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21.

In het Nederland van de jaren 1870 veroorzaakte het boek
van Mill geen revolutionaire beweging. Maar het stelde wel
vele mensen, die de problemen van de vrouwen uit de gegoe-
de stand zagen, in staat deze kwestie in een breder maat-
schappelijk kader te plaatsen en ook zelfs (bij sommigen)
het verband met de sociale kwestie te zien. Zo werden bij-
voorbeeld in de bladen Ons Streven en De Huisvrouw, op-
gericht in 1873, stukken uit De Slavernijder Vrouw als
feuilleton opgenomen. Aan de begrippen 'mannelijk' en
'vrouwelijk' werd niet getornd, maar of het huwelijk en
moederschap de enivzaligmakende bestemming der vrouw
was werd door een toenemend aantal mensen betwijfeld,
evenals het idee, dat de ongehuwde vrouw tot arbeid en
daarmee tot oneer was gedoemd. "Zoo de strijd dier beide
belangen eens alleen daarvan een uitvloeisel was, dat wij
ons te veel ik weet er geen beter woord voor dat wij
ons te veel op een aristocratisch standpunt hadden ge-
plaatst" concludeert Tellegen na lang aarzelen: voor ar-
beidersvrouwen werd bezoldigd werk toch ook niet als on-
eervol gezien (1). De dubbele moraal voor mannen en
vrouwen, die door Mill zo scherp geteknd was, hernieuwde
de belangstelling voor het prostitutie-vraagstuk in de
loop van de jaren '70 (2). Bovendien legde stem van een
man als Mill extra gewicht in de schaal van het middel-
baar onderwijs. In 1868 was de eerste meisjes-HBS op-
gericht te Haarlem,

--
inen de steden waar in 1869 nog

voorstellen ter oprichting van MMS-sen waren verworpen
werd in 1870 en later opnieuw initiatief daartoe genomen.
In 1871 werd Aletta Jacobs zonder noemenswaardige hinder-
nisien tot de universiteit van Groningen toegelaten.

(1) Tellegen, Toekomst,p.28-31
(2) het prostitutievraagstuk en de bemoeienissen van de
vrouwenbeweging daarmee vallen helaas buiten het kader
van dit verhaal
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De groei naar het kiesrecht 1870-1887

De ftministische gedachte

De behoefte van vrouwen uit de bourgeoisie aan arbeids-
mogelijkheden had, zij het niet zonder slag of stoot, een
middelbare en zelfs universitaire opleiding voor vrouwen
mogelijk gemaakt. Door de publicatie van De Slavernij der
Vrouw had de discussie, door de onderwijs-kwestie op gang
gebracht, een heel ander karakter gekregen. Dat de vrouw
op alle mogelijke manieren gediscrimineerd werd en zelfs
geen burgerrechten had was voor velen moeilijk te verwer-
ken. Men had tijd nodig om verder over deze problemen na
te denken.

Zo groeide in de loop van de jaren '70 een gedachte, die
later het ethisch feminisme genoemd zou worden, in tegen-
stelling tot het rationeel- of ultra-feminisme, dat in de
loop van de tachtiger jaren de overtuiging van enkele in-
dividuele vrouwen zou worden. Uitgaande van een princi-
pieel verschil tussen wat 'mannelijk' en wat 'vrouwelijk'
is, streefden de ethisch-feministen naar een gelijke
waardering voor en een verbetering van het vrouwelijk
element in de maatschappij. Het woord feminisme kreeg
hierdoor een zachte klank, een associatie met 'vrouwe-
lijkheid', terwijl 'emancipatie' nog steeds afs-totelijk
gevonden werd (1). Het is wellicht noodzakelijk hier vast
op te merken, dat het ethisch feminisme verreweg de sterk-
ste stroming is geweest in Nederland, terwijl het ratio=
neel feminisme zoals (misschien) Aletta Jacobs, Wilhelmi-
na Drucker, Theodora Schook-Haver en Elizabeth van der
Hoeven propageerden slechts een handjevol aanhangers tel-
de. Van der Hoeven merkt in haar uitstekende artikel in

(1) zie bijv. De Bosch Kemper, Jeltje, De vrouwenbewe-
ging, 1898 (overdruk), p.293
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het Encyclopaedisch Handboek op, dat het ethisch feminis-
me opgevat werd als "gematigd feminisme, terwijl toch het
lverschil niet gradueel, maar essentieel is" (1). Richtte
het rationeel feminisme zich op "den-mensch-boven-de-sek-
sen", het ethisch feminisme beschouwde niet alleen de fy-
sieke,-midf ook de psychische verschillen tussen mannen
en vrouwen als aangeboren, en baseerde verdere theorie-
vorming en plannen voor actie op dit principe (2). Dit
standpunt was geenszins een belemmering om voor vrouwen
verbetering van onderwijs, juridische positie en verwer-
ving van het kiesrecht te eisen: zonder deze veranderingen
zou immers het vrouwelijk element nog steeds als inferieur
beschouwd worden. Sterker nog, vervulling van deze wensen
was noodzakelijk om de uitgeholde 'vrouwelijkheid' op-
nieuw inhoud te geven. Ook bood deze opvatting ruimte
voor meer of minder radikale stellingname, terwijl het
rationeel feminisme weinig compromis toeliet. De basis
van deze beide opvattingen, die in de vrouwenkiesrecht-
beweging nog een grote rol zouden gaan spelen, werd ge-
legd in de jaren '70 en '80.

Vanaf 1870 waren er vermoedelijk weinig mensen uit de
bourgeoisie die nog nooit van de 'vrouwenquaestie' ge-
hoord hadden en die zich er geen mening over gevormd hadden.
Dat wilde natuurlijk helemaal niet zeggen dat iedereen nu
ook een voorstander van het feminisme of zelfs van eman-
cipatie was. Integendeel, de sociale druk die op vrouwen
werd uitgeoefend weerhield velen ervan de stap naar mid-
delbaar onderwijs te zetten. Vrouwen die dit wel deden
of zich anderszins buiten de huiselijke kring deden gel-
den werden door familieleden beklaagd, door de pers ge-
hoond. Gunstig gevolg hiervan was, dat de activiteiten
van die vrouwen, die de spot en verachting het hoofd

(1) zie bijv. De Bosch Kemper, Jeltje, De vrouwenbewe-
ging, 1898 (overdruk), p.293
(2) Van der Hoeven, E., 'Positie en taak..',p.302; zij
acht de invloed van het rationeel feminisme tamelijk
groot. 0.i. vergist zij zich daarin, door een aantal
vrouwen te zien als representatief voor een grote ach-
terban. Over rationeel versus ethisch feminisme zie
Verschillen tussen de Vereeniging en de Bond.
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durfden bieden, door de pers overal bekend.werden gemaakt.
Het proces van 'voorbeeld doet volgen' werd hierdoor ver-
sneld.

De poging van Aletta Jacobs

Aletta Jacobs schrijft in haar Herinneringen dat zij zich
absoluut niet realiseerde, toen zij in 18,71_aan minister
Thorbecke om toestemming vroeg te mogen studeren, hoe re-
volutionair en invloedrijk haar daad was (1). Toen zij daar-
entegen in 1883 besloot een verzoek in te dienen om op de
kiezerslijsten geplaatst te worden, wist ze heel goed dat
dit verstrekkende gevolgen zou hebben, en dat wilde zij ook
bereiken (2).

In de Nederlandse grondwet was de vrouw niet expliciet
van het stemrecht uitgesloten; toen deze in 1848 tot stand
kwam was het nog ondenkbaar dat een vrouw oo-it om het kies-
recht zou vragen. In 1887 echter, toen de kieuechtpara-
Eraaf van de grondwet opnieuw ter discussie_ stood, werd er
voorgesteld niet alleen het kiesrecht enigszins uit te
breiden, maar dit bovendien expliciet alleen aan mannelij-
ke Nederlanders toe te kennen (3); door de verbetering van
het onderwijs voor meisjes waren er nu inderdaad vrouwen,
die zoveel belasting betaalden dat zij voor het kiesrecht
in aanmerking kwamen. Weinig vrouwen bezochten desondanks
de talrijke vergaderingen van verenigingen als de Sociaal
Democratische Vereeniging (4) waar de noodzakelijke uit-
breiding van het kiesrecht besdroken werd. Aletta Jacobs

(1) Jacobs, Herinneringen, p.24
(2) idem, p.94 e.v.
(3) idem, p.92
(4) opgericht in 1878. HetANWV kon niet geheel meegaan met
het programma van Gotha (1875) waar de Duitse socialisten
zich uitspraken voor verwerving van het algemeen kiesrecht.
De SDV wilde dit wel, evenals uitgebreide arbeidswetgeving.
ANWV m Algemeen Nederlands Werklieden Verbond
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deed dat wel, en toen zij in 1883 een brochure van minis-
ter Heemskerk in handen kreeg, waarin opgemerkt werd dat
vrouwen feitelijk niet van het kiesrecht waren uitgesloten
opende haar dit nieuwe perspectieven (1). Nog in datzelfde
jaar wendde zij zich tot het liberale Kamerlid Samuel van
Houten, "die als feminist bekend stond"(2). Hij raadde
haar aan deze zaak voor de Hoge Raad te brengen (3) maar
eerst een adres te zenden aan de Gemeenteraad van Amsterdam.
Dit college wees haar verzoek af, met de mededeling dat
"adressante moge zich dan al beroepen op de letter der Wet,
volgens den geest onzer Staatsinstellingen is aan de vrouw
geen kies- of stemrecht verleend. Maar ook al wraakt men
een beroep op den Geest der Wet, dan nog zou het de vraag
zijn of de vrouw geacht moet worden in het volle genot der
burgerschaps- en kelfs der burgerlijke rechten te zijn.
Wat de burgerlijke rechten aangaat is onder andere de vrouw
van de voogdij, behalve die over hare kinderen, uitgeslo-
ten" (4). Ondanks het honende commentaar stuurde zij ten-
slotte haar verzoek naar de Hoge Raad, die eveneens hear
aanvraag verwierp en wel om de volgende redenen: "dat zij
niet geacht kon worden in het volle genot van hare burgerlijke en burgerschapsrechten te zijn, want zij derft het
recht om kiezer te zijn; dat onder Nederlander en ingezete-
ne alleen de man moet worden verstaan, want ware het anders
dan zou dat uitdrukkelijk zijn vermeld; dat de man en vader
belasting betaalt voor zijne vrouw en minderjarige kinderen
en dat daaruit onmiskenbaar blijkt dat de gehuwde vrouw
geen kiesrecht heeft" (5).

(1) Jacobs, Herinneringen, p.93
(2) idem, p.94; dit is opmerkelijk, daar volgens Bos,G.M.
Mr.S. van Houten. Analyse van zijn denkbeelden, voorafge-
gaan door een schets van zijn leven.Diss.litt.GU Amsterdam
Purmerend 1952, p.I94 in 1877 Van Houten zelf een van de
initiatiefnemers was voor invoeging van het woor 'mannelijk
(3) de kieswet van 1850 vereiste wel dat kiezers 'mannelijk'
zouden zijn; Jacobs wilde de Hoge Raad deze wet als ongrond-
wettig laten veroordelenf zie p.55
(4) Jacobs, Herinneringen, p.95
(5) idem, p.96-97; hierbij moet worden opgemerkt dat Alet-
ta Jacobs in 1883 nog ongehuwd was en zelf haar belasting
betaalde
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De officiele poging van Aletta Jacobs vond direct zijn
weerslag in de, brochures; mr.C.L. Lotsy noemt in zijn
Het Algemeen Kiesrecht het stemrecht der vrouw "geen ern-
stige quaestie", alleen mannen komen voor het kiesrecht
in aanmerking (1). Ook 'Bernhard' moppert in zijn veront-
waardigde geschrift: "Nee, men bespreekt dit niet alleen,
maar zendt reeds adressen in aan de regering, om, evenals
de mannen, als kiezers ingeschreven te worden" (2). Even-
eens reageert hij op een artikel in het blad De Huisvrouw
dat het verschil inb urgerlijke rechten tussen man en vrouw
opgeheven wenst te zien, met zijn opmerking: "Maar hoe
ter wereld kan iemand over het verlies van rechten kla-
gen, van welke men uit eigen beweging afstand heeft ge-
daan?" (3).

In de discussie over het algemeen kiesrecht zien we het
vrouwenkiesrecht een eigen, vreemde plaats innemen: het
wordt een argument tegen het algemeen kiesrecht. Treffend
is in dit verband de brochure van mr.J.A. Levy, gericht
aan dr.C.B. Spruyt; de eindeloze juridische spitsvondig-
heden die zo typerend zijn voor de discussie in parlemen-
taire stijl, gebruikt Levy veel. Zo kan het gebeuren dat
hij het vrouwenkiesrecht hanteert als wapen tegen de re-
deneertrant van zijn tegenstander, hoewel geen van bei-
den een voorstander is van het vrouwenkiesrecht! Bizar
wordt hierdoor de opmerking van Levy: "Juist deze maand
kunt ge van een zeer ernstig man eene beschouwing lezen,
waarin voor de vrouw het kiesrecht wordt verlangd op
grond harer persoonlijkheid" (4); dit is namelijk pre-
cies wat later het ethisch feminisme zou eisen op dezelf-
de gronden.

Volgen wij de Handelingen der Tweede Kamer in 1887 over
het nieuwe wetsontwerp, dan zien we dezelfde wijze van re-
deneren als van de heren Levy en Spruyt. Heldt, naast Ka-

(1) Lotsy, mr.M.C.L., Het Algemeen Stemrecht, geen recht
maar een eisch van het Nederlandsche Volk, Amsterdam 1884
p.7

(2) 'Bernhard', De masculinisatie der vrouw, p.12
(3) i(dem, p.13-14; met uit eigen beweging bedoelt hij
door het ja-woord bij het huwelijk
(4) Levy, mr.J.A.,Kiesrecht krachtens rechtsbekwaam-
heid p,54

i
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merlid ook voorzitter van betANWV (Algemeen Nederlands
Werklieden Verbond), bestreed heftig het beginsel van het
censuskiesrecht, dat in het ontwerp, zij het in gematigde
vorm, gehandhaafd bleef. Hij wilde algemeen kiesrecht.
Zijn medekamerlid Van den Biesen grijpt direct het vrouwen-
kiesrecht aan om Heldt te bestrijden: als hij algemeen
Kiesrecht wil, kan hij de vrouwen niet buitensliaTiii, en
dus kan hij geen algemeen kiesrecht willen. Hij zegt met
zoveel woorden, dat niemand in de Kamer werkelijk vrou-
wenkiesrecht wil, en dus zeker ook geen algemeen kiesrecht:
er moeten altijd uitzonderingen gemaakt worden,en er is
dus geen reden om tegen het censuskiesrecht te ageren (1).
Heemskerk neemt deze redenatie over (2). Heldt proeert
zijn principe te redden door de suggestie ook aan weduwen
en ongehuwde vrouwen het kiesrecht te verlenen; Van Houten
ziet liever kiesrecht voor gezinshoofden, mannelijk of
vrouwelijk (3). Rutgers van Rozenburg, die later nog een
rol in een dergelijke discussie zou spelen, steunt Heems-
kerk (4). Farnecombe Sanders merkt bovendien op, dat er
"toch bijna geen vrouw in Nederland die het verlangt is"
(5). Als Heldt tot kiezen gedwongen wordt, geeft hij de
voorkeur aan een wet zonder een voorschrift over de maat-
schappelijke welstand die een kiezer behoort te bezitten
boven een zonder het woord 'mannelijk' (6). Het blad EVo-
lutie merkt hier later over op, dat de aristocraten eerder
voor vrouwenkiesrecht te vinden zijn dan de "volksmannen"
(7). Typerend is, dat Evolutie (dat wil zeggen Wilhelmina

(1) Handelingen der ndeede Kamer der Staten Generaal
7886-1887, 221159. Het vrouwenkiesrecht was overigens ook
al eens in 1842 genoemd op ongeveer dezelfde wijze, maar
dan niet i.v.m. algemeen kiesrecht maar i.v.m. met de
aard van kiesrecht in het algemeen.
(2) idem, p.1162

(3) idem, p.1177 (Heldt); p.1188 (Van Houten)
(4) idem, p.1175-1176
(5) idem, p.1243
(6) idem, p.1249

(7) Evolutie I (1893), lar.24
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Drucker) zo vol is van het eigen ideaal dat zij de ironievan Rutgers van Rozenburg, Heemskerk en Van den Biesen
niet proeft en hen voor voorstanders van het vrouwenkies-recht houdt.

Zo werd in 1887 het woord 'mannelijk' bij 'Nederlander'
en 'ingezetetij-in de grondwet opgenomen. Het artikel werd
wel spottend het 'caoutchouc-artikel' genoemd, wat wil zeg
gen dat het rekbaar was als elastiek. De grondwet bepaal-de nu dat Mannelijke Nederlanders voor kiesrecht in aan-
merking kwamen als zij aan bepaalde positieve eisen volde-den. Deze eisen konden in een wet apart vermeld worden,
zodat niet steeds de grondwet gewijzigd hoefde te worden.Dat zou namelijk betekenen dat bij elke uitbreiding vanhet kiesrecht een twee-derde meerderheid in de Kamer moest
worden behaald, terwijl voor een wet de helft+1 voldoende
was. Het nieuwe artikel was zo geen vis en geen vlees. Aande ene kant konden op een gegeven moment zoveel mogelijk-heden in een wet gegeven worden dat er in de praktijk
vrijwel algemeen kiesrecht was (dat zou ook gebeuren), ter-wijl nu aan de kant de Kamer nog steeds het princi-
pe van algemeen kiesrecht had kunnen vermijden; in de ogenvan de liberale Kamerleden - het meerendeel was het al-
gemeen kiesrecht namelijk een griezelige zaak.
De rekbaarheid van de grondwet bood de kiesrechtbeweging

vele kansen om het kiesrecht uit te breiden. Pressie op
de publieke opinie en de Kamerleden zou steeds nieuwe
wetten in het leven kunnen roepen, zodat steeds meer men-
sen het kiesrecht zouden krijgen. Alleen..dit gold slechts
voor de mannen. Pas als er een twee-derde meerderheid in
de Kamer gevonderrkbh-Wordeif.i-o-u-ook

de Nederlandse vrouw
Wiói 'bit in aanmerking kunnen komen. Hieruit kun-
nenve-coneluderen dat vat het kiesrecht betreft in 1887
de kloof tussen de geslachten groter was geworden dan die
tussen de standen. Het zou blijken dat de kiesrechtbeweging
noch de vrouwen zich in eerste instantie van dit probleem
bewust waren. De_poging van Aletta Jacobs had een averechts
effect gehad.
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Van kiesrechtbeweging tot vrouwenbeweging 7887-7894

Hoewel de Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht en de
SDB (Sociaal Democratische Bond) zich na de grondwetswijzi-
ging van 1887 aanvankelijk tevreden toonden, werd kort daar-
na de actie voor een werkelijk algemeen kiesrecht hervat.
In beide verenigingen werd nog steeds onder algemeen kies-
lrecht ook het vrouwenkiesrecht verstaan, maar in de prak-

,

tijk was dit altijd van ondergeschikt belang. De SDB kende
als enige vereniging aparte vrouwenorganisaties, die zich
echter niet speciaal voor de rechten van de vrouw inzetten.
Dat de vrouwenverenigingen nog geenszins algemeen aanvaard
werden binnen de SDB blijkt uit het voorstel-Amsterdam tot
afschaffing van de vrouwenverenigingen. Velen vonden het
nog moeilijk de vrouw als een politiek-georienteerd wezen
te zien, getuige een beschrijving van Henri Polak van een
vrouw, die hij - als per definitie - afschildert als een
stuk politiek onbenul" (1).

De volgende hfst. tot aan-de conclusies zijn vrnl. geba-
seerd op Tanja, B., De Ver. voor Vrouwenkiesrecht en de
Bond voor Vrouwenkiesrecht, onuitgeg.ref. Groningen 1976
(I) Vliegen, De Dageraad, II, p. 59. Zie ook Bymholt,B.
Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland ,

Nijmegen 1894,p. 243. In de bijdrage 'Uit den Oertije
in het Gedenkboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan
van de SDAP , Amsterdam 1919, schrijft Henri Polak het
volgende ,typerende stukje: "... het voorstel-Beverwijk,
luidende:'De revolutionaire tactiek blijve gehandhaafd'.
Te Beverwijk bestond toen een afdeling van den Bond, een
paar man sterk, aanwelker hoofd een vrouw stond, Mej.
Schwetzer genaamd. Op het congres zat zij aan een tafeltje
dat rechts stond van de tafel ingenomen door de afge-
vaardigden der afdeling Amsterdam. Met enige verbazing
had ik de juffrouw,welker herkomst mij aanvankelijk onbe-
kend was gadegeslagen. Zij was den middelbaren leeftijd
te boven,enigszins tanig, was ouderwetsch opgedirkt,droeg
ontzettend lange bloedkoraal-met-gouden oorbellen,een
zonderling zwart-zijden lijfje en verbazend - grote laarzen.
Heur haar glom sterk,hetgeen te oordelen naar den van
haar uitstralenden geur, te danken moet zijn geweest aan

I
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Daar het bovendien veel moeilijker zou zijn het woordje"mannelijk" uit de grondwet te krijgendan een wettelijkeuitbreiding van het kiesrecht op de bestaande grondwets-
principes door te voeren,zag het er voor de vrouwen somberuit. Hun situatie vereiste veel meer politieke actie dande mannelijk-georienteerde

ki-esrechtbeweging van planwas door te voeren.

Deze factoren droegen ertoe bij,dat een aantal vrouwenna 1887 hun machteloosheid
om iets langs wettige weg tebereiken nog scherper voelden dan daarvoor. en de behoefteaan een betere organisatie deed zich voelen.

"Johanna" beschrijft in haar brochure van 1888 de slechtewettelijke situatie van de vrouw,het aanhoudend gebrek aanonderwijs en de problemen rond de prostitutie(1), en roeptalle vrouwen op lid te worden van de Bond voor AlgemeenKies-en Stemrecht: arbeidersvrouwen en 'dames' moetensamenstrijden voor het kiesrecht om een begin te kunnenmaken met de verbetering (2).

vervolg noot (1) van de vorige pagina:
een genereuse behandeling met kokosvet. Deze juffrouw,die uitstekend in een koffiekrans op haar plaats geweestzou zijn, beyond zich niet alleen op een socialistisch
congres,doch bleek te zijn de afgevaardigde,die had aante tonen dat 'de revolutionaire tactiek moest blijven ge-handhaafd'. Hoe het goede mensch, waaraan niets revolutio-nairs te merken was aan zulk een rebellischen geest en zingekomen was mag Joost weten ..."
(1)Er werd gediscussiWerd

over de vraag of prostitutie
gereglementeerd moest worden, waarbij de overheid een inzich zelf kwalijke zaak zou sanctioneren, of geheel afge-schaft moest worden. Veel vrouwen,w.o. Johanna, ergerdenzich aan de dubbele moraal,die zo duidelijk uit de discussiebleek.

(21ohanna (Goudsmit-Polano), Een oproeping aan de vrou-
wen, 's Gravenhage 1888, p.11-12; zij is voor algemeer
kiesrecht voor mannen en vrouwen

- al.1.16161.



Het weekblad De Vrouw , dat vanaf 1888yerscheen en na
een jaar alweer ter ziele was, besteedde eveneens veel
aandacht aan de kiesrechtkwestie. De redactrice, Wilhelmina
Drucker (1847 1925), was een trouw bezoekster van de
vergaderingen van de SDB; maar zij werd pijnlijk getroffen
door het geringe belang,dat aan de vrouwen en hun kies-
recht gehecht werd. Door hear ervaringen in de Bond besloot
zij op verzoek van een aantal vrouwen ,waaronder de
gezusters Cohen, een echte feministische op te
richten (1). Wilhelmina Drucker , die in 1889 al 42 jaar
was, was een bijzonder energieke vrouw, die de rest van
haar leven door haar radikale opstelling een eigen pleats
binnen de Nederlandse vrouwenbeweging zou innemen.
Zij schreef een aantal vrouwen aan ellen lid van de SDB
om te komen tot de oprichting van de nieuwe vereniging;
tesamen besloten zij dat alleen vrouwen lid mochten
worden en dat men bij geen enkele politieke partij zou
horen, dus 'vrij' zou zijn. Na de verspreiding van een
manifest,waarin een aantal eisen geformuleerd waren,
werden op 5 oktober 1889 de statuten opgesteld.

De 'Vrije Vrouwen Vereeniging' zette zich in voor elle
punten, die de loop van de tijd naar voren waren ge-
komen: onderwijs, het onderzoek naar het vaderschap, etc.
Verder stelden zij: "De wet moet slechts erkennen
'menschen' zonder commentaren" (2).Het kiesrecht werd
niet apart genoemd. Al was de vereniging 'vrij', er waren
wel nauwe contacten met de SDB,die de leden van de VVV
gelegenheid tot spreken gaf op de door de SDB belegde
vergaderingen. Maar toen Mina Drucker,die als afgevaar-
digde van de VVV haar geloofsbrieven overhandigde op het
InternationaAl Werklieden Congres in Brussel wear de

(1) Outshoorn,J. Vrouwenemancipatie ,Nijmegen, I973,p. 18.
Drucker,W. "De VVV", in: Encyclopaedisch Handboek
p. 137 140.

(2) Van Moeder op Dochter , p. 94.Drucker,"De VVV", p. 140.
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VVV voor uitgenodigd was in augustus 1891, werd haardoor J.A.Fortuyn ,de toegang geweigerd: zij was eenbourgeoise met mannenhaat (1). Tenslotte werd zij tochtoegelaten,maar het incident
veroorzaakte wel een ver-koeling tussen de SDB en later de SDAP en de VVV.De socialist

W.H.Vliegen schreef later over haar: "Zijverkondigde geen klassenstrijd, maar een sexenstrijd, enspoedig kwam zij met hare denkbeelden
zoo openlijk instrijd met het socialisme, dat de leiders, o.a. DomelaNieuwenhuis, haar nogal hardhandig aanpakten" . Dezebotsing was overigens niet het gevolg van onenigheidover de kiesrechtkwestie,maar

vooral over de arbeids-wetgeving (2).
Het is de vraag in

hoeverre het probleem een rolspeelde,dat de vrouwenbeweging nog nauwelijks een uit-gewerkte theorie had. Vanuit ons standpunt bezien lijkthet zeer wel mogelijk
feministische eisen te laten aan-sluiten bij de

socialistische theorie,00k wat de arbeids-wetgeving betreft,mits de feministische theorie vergenoeg is uitgewerkt en de
bereid zijn eenwat minder androcentrisch

standpunt in te nemen.De indruk bestaat dat beiCe groeperingen ,die aan hetbegin van de jaren 1890 nog in de
kinderschoenen stonden,nog niet zover

waren. Uiteindelijk heeft deze controversevoor beide bewegingen nadelig en belemmerend gewerkt.
Teleurgesteld legde de VVV nu allereerst contacten metde buitenlandse

vrouwenbewegingen, met name die vanBelgie en Engeland
(3).Van die kant viel zeker welsteun te verwachten.
Toch meende Mina Drucker dat destrijd voor het kiesrecht in Nederland gezamenlijk metde mannen gevoerd moest worden en in 1891 riep zij devrouwen op lid te worden van een kiesvereniging.

(1)

(2)

(3)

Drucker,
Vliegen,
Drucker,

De VVV, p.
Dageraad ,

De VVV, p.

145, 146.
II, p. 173
146.

/174.
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Evenals vele andere groeperingen die van het kiesrecht
verstoken waren, meende de vrouwenbeweging dat het kies-
recht de belangrijkste fase in de emancipatie zou zijn.
Immers, wanneer vrouwen konden kiezen en gekozen worden
zou de discriminerende wetgeving gewijzigd kunnen worden,
zodat de positie van de vrouw in de maatschappij tenslotte
zou verbeteren. Slechts weinigen - onder hen Wilhelmina
Drucker wekken de indruk de betrekkelijkheid van het
kiesrecht voor de emancipatie van de vrouw in te zien.

Het wetsontwerp van Tak van Poortvliet

In 1891 verscheen het ministerie Van Tienhoven
Tak van Poortvliet achter de regeringstafel. Dit kabinet
leek kiesrechtuitbreiding goedgezind. De kiesrechtbeweging
kreeg hierdoor een krachtige,impuls: vrouwen en mannen
voerden gezamenlijk actie om de eis van het algemeen
kiesrecht de regering onder ogen te brengen.
De SDB hield zich echter afzijdig door de sterke invloed
van diegenen uit de Bond, die eike politieke actie
binnen het parlementaire systeem verwierpen. De tendens
binnen de SDB naar het anarchisme werd steeds sterker.

In 1892 diende Tak zijn ontwerp voor een nieuwe kies-
wet in:-Sierin maikte hij de door de Liberale Unie
aanvaarde beginselen tot zijn program (1). Het ontwerp
vroeg kiesrecht voor ellen, die konden lezen en schrijyen
en in hun eigen onderhoud konden voorzien,

laatite
af te leiden uit de omstandigheid dat zij door geen

(1) De Liberale Unie, opgericht in 1884,.verenigde
tot 1901 liberalen van verschillende richting in gen
partij.
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instelling van armenzore werden bedeeld.In de praktijk
bleek dat deze voorstellen belemmerd dool de bepaling
in de grondwet alleen betrekking hadden op mannen en
niet op vrouwen.

Nadat Tak zijn voorstel had ingediend in de Kamer,
brak het verzet van de oppositie los: het voorstel zou
ongrondwettig zijn. De Grondwet zou verlangen dat de
kiezer aan positieve eisen van geschiktheid zou voldoen;
niet-bedeeld zijn was een negatief kenmerk.
De oppositie beperkte zich niet tot "de oppositie": de
conservatief liberalen rond De Beaufort waren evenmin
van Tak's ideeen gediend.

In 1894 trok Tak zijn wetsontwerp in en Van Tienhoven
vefIiet het kabinet. Maaf Eefi kieSWet moest er komen.
Van Houten volgde Tak op als minister van binnenlandse
zaken. In 1896 wist hij ziin voorstel door de Kamer te
krijgen; nai-st census.- kiezers waren er nu ook huur,-
spaar - , loon -, examen- en woning- kiezers. Door de
ibeletselen in de grondwet bleef echter de vrouw van het
kiesrechtverstoken, en gelijkgesteld aan misdadigers,
krankzinnigen en ontoerekeningsvatbaren.
IWie dat met lede ogen aanzag, was Van Houten zelf, die aan
de vrouwen die aan de kentekenen van ge7arktheid en

1 maatschappelijke welstand voldeden, het kiesrecht wel had
willen geven (1).

(1) Van der Mandele,K.E. Het liberalisme in Nederland.
Schets van de ontwikkeling in de 79e eeuw, s.l.,s.a.,P. 145.

_... .......----

1

i



66

De repercussies van het ontwerp Tak op de verschillende

politieke bewegingen.

De agitatie rond de nieuwe kieswetten,die beperkt door

de bepalingen van
het'caoutchouc-artikel', nog steeds

sommigen te ver gingen en anderen niet tevreden konden

stellen, voerde de spanningen binnen de verschillende

politieke groeperingen op.De scheuring binnen de regering

had ook gevolgen voor de Liberale Unie: De Beaufort c.s.

scheidden zich af (Oud- Liberalen). Onder hen was ook

Van Houten: de denkwijze van deze strikt liberale pane-

ntridr maakte dat hij tegelijkertijd een voorstander

van de gelijkheid van man en vrouw, en een tegenstander

van algemeen kiesrecht kon zijn. Iedereen die aar bepaalde

eisen voldeed mocht wat hem betreft stemmen, onverschillig

vrouw of man (1).
Binnen de SDB liep de steeds groter wordende kloof

tussen anti-parlementariers en sociaal-democraten

tenslotte uit op een breuk, Op 26 augustus 1894 stichtten

twaalf parlementaire s-ocialisten de SDAP. De SDB, later

omgedoopt tot Socialistenbond,
werd-gyiTedig door de SDAP

overvleugeld.
Voor de vrouwen was het ontwerp-Tak een grote teleur-

stelling. Actief hadden zij meegewerkt in de kiesrecht-

beweging, de VVV was zelfs speciaal hiertoe uitgenodigd

door het voorbereidende comite. Al werd hun activiteit

op prijs gesteld, met hun belangen werd door de mannelijke

leden van de kiesrechtbeweging geen rekening gehouden.

Dit bleek des te meer toen de mannen zich zeer tevreden

toonden met hetontwerp-Tak, dat toch alleen algemeen

mannenkiesrecht op het oog had. Zo tevreden was men, dat

zelfs enkele progressieve
kiesverenigingen als "De Unie"

(1) Kossmann, E.H. De Lage Landen 1780-1940, Amster-

dam/Brussel 1976, p.216-217 gaat uitgebreid in op deze

liberale groepen en in het bijzonder op Van Houten.
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eraan dachten zichzelf op te heffen. De vrouwen binnen
'De Unie' waren het hiermee niet eens en drongen er bij
het bestuur op aan dat de Bond voor Algemeen Kies- en
Stemrecht (waar 'De Unie' deel van uitmaakte) een rekest
zou zenden aan de regering om op deze leemte in het ont-
werp te wijzen. "De Unie' verwierp dit voorstel, de
vrouwen waren in de minderheid."Toen een der aanwezige
vrouwen bij die gelegenheid vroeg, waarin dan het stre-
ven van de Bond voor Algemeen kies- en Stemrecht naar
vrouwenkiesrecht dan wel bestond en waarom de vrouwen
dan toch gelokt waren lid van 'De Unie' te worden,
antwoordde g6n der leiders, de heer Frank van der Goes:
"de vrouwen zijn ons een geschikt propagandamiddel ge-
weest", terwijl de heer Schröder, een arbeider, die
reeds lang in de beweging was en de opkomst van het
socialisme nog had meegemaakt, daaraan toevoegde:"Over
de vrouwen hebben wij ons niet te bekommeren; zij moe-
ten haar eigen boontjes maar doppen, dat hebben de
arbeiders ook moeten doen" (1).

Er werden toen nog enige reddingspogingen gedaan
door de vrouwen zelf: zo stuurde de Vrije Vrouwen Ver-
eeniging een adres naar de Kamer met het verzoek of
'mannelijk' niet gelezen kon worden als 'kloek', zodat
ook kloeke vrouwen in aanmerking zouden komen voor het
kiesrecht (2), maar veel zin had dit natuurlijk niet.
Ook de juridische slimmigheidjes van de liberaal

Rutgers van Rozedburg in de Kamer haalden niets uit
(hij stelde voor dat mannelijk niet 'alleen mannelijk'
hoefde te betekenen (3).

(1) EncyclopaedIsch Handboek, II p.166. In Van Moeder
op Dochter staat dat dit plaats vond in 1896, maar het
was in 1892/93 (precieze datum niet terug te vinden)
(2) Van Moeder op Dochter, p.100. Handelingen 1892/93,
p.1609. Dit standpunt lijkt ons weinig principieel; er
is blijkbaar een verschil tussen vrouwen en vrouwtjes
(3) Randelingen 1892/93, p.1673-1674. Rutgers van Rozen-
burg bedoelde dit in het geheel niet serieus, hij had
graag de lachers op zijn hand
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Evolutie sprak desondanks lovend over Rutgers (I).
Volgens mevrouw Rutgers-Hoitsema,die in haar artikel in de
Encyclopaedie vele jaren later terug keek p deze tijd,had
een scheuring voorkomen kunnen worden als de mannen van
'De Unie' iets meer aan de vrouwen tegemoet waren gekomen
en zich iets begrijpender hadden opgesteld.Maar nu was
voor de vrouwen de maat vol, en werden zij zich er eindelijk
van bewust dat er van de mannen niet veel steun te verwach-
ten zou zijn. Er diende een eigen organisatie in het
leven geroepen te worden, en zo besloten zij tot de op-
richting van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht(VvVK).

(1) Evolutie ,I,p. 23. De toon van dit blad was rationeel-
feministisch en zeer radikaal.


