Clara Meijer-Wichmann en de vrouwenbeweging.
In tegenstelling tot Dr. A. Lehning heb ik Clara niet persoonlijk gekend: ik was veertien jaar toen ze stierf. Maar ik heb nog wel een
persoonlijke herinnering aan haar: de ontsteltenis van mijn moeder bij
het bericht van haar overlijden. Mijn moeder en Clara moeten elkaar
vrij goed hebben gekend, maar de periode waarin ze intensief hebben
samengewerkt lag in 1922 al weer een aantal jaren achter hen. 7e
waren beiden lid van de Bond voor Vrouwenkiesrecht en omstreeks
1913 schreven ze allebei veel in de tijdschriften en blaadjes, die toen
door vrouwen werden uitgegeven en gelezen. Clara schreef zelfs heel
veel. Maar de naam van mijn moeder, Lena Jonker-Westerveld, vond
ik ook nog meermalen terug in de tijdschriften, die ik geraadpleegd
heb.

Wat ik nu ga vertellen heb ik voornamelijk uit die tijdschriften. Van
mijn moeders deelname aan die Vrouwenbeweging heb ik uiteraard de
invloed in mijn opvoeding ondergaan, maar in de periode waarover wij
hier spreken was ik veel to jong om to begrijpen wat er zich allemaal
afspeelde.

In de tijd, waarin Clara belangstelling kreeg voor die Vrouwenbeweging - omstreeks 1907 - was deze al haar tweede fase ingegaan. Daarvoor - tussen 1870 en het einde van de negentiende eeuw - was het
vooral gegaan om het recht van vrouwen op goede opleidingen en op
toelating tot verschillende vormen van geschoolde beroepsarbeid. Men
streed voor toelating tot de universiteiten en de gymnasia, maar ook
voor betere opleidingen op lagere niveaus: voor de oprichting van
scholen, waar vrouwen een good vak zouden kunnen leren, zoals
coupeuse of linnennaaister, voor een verpleegsteropleiding en voor
verbetering van de scholen voor onderwijzeressen, opdat vrouwen niet
altijd aangewezen zouden blijven op de slecht betaalde ongeschoolde
beroepen. Helaas is er van een deel van die vakopleidingen niet zoveel terecht gekomen doordat in diezelfde tijd de confectie-industrie
opkwam die de bekwame naaisters verdrong.
Omstreeks 1900 was het in ruime kring geaccepteerd, dat meisjes een
beroep leerden en zo lang ze niet getrouwd waren dat beroep ook uit-

oefenden. Aan de ene kant werd die acceptatie bevorderd door het
grote vrouwenoverschot, dat toen nog bestond - ook in de jongere
Ieeftijdsgroepen. Ouders en broers werden ontlast van de plicht om
de vrouwen die ongetrouwd bleven to onderhouden als ze zelfstandig
een beroep konden uitoefenen. Aan de andere kant begon de maatschappij ook steeds meer behoefte to krijgen aan jonge vrouwen, die
enige opleiding hadden gehad: de telefoon had zijn intrede gedaan,
(en daarvoor waren toen telefonistes nodig, er werden lokettistes gevraagd en later typistes: voor de vele hulpfuncties in de maatschappij
achtte men jonge vrouwen bij uitstek geschikt. Intussen waren ook de
debatten over de bekwaamheid van vrouwen om in het beroepsleven to
functioneren, geluwd. De fameuze discussie tussen de hoogleraren

Winkler en Treub over de intellectuele capaciteiten van vrouwelijke
studenten vonden in 1898 plaats en daarbij leken de vrouwen toch wel
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de overwinning to hebben behaald. Persoonlijk ondervonden ze ook
minder weerstanden in hun omgeving wanneer ze lets wilden leren of
een vak uitoefenen, al moet hier de opmerking' worden gemaakt, dat
men in de middengroepen en ook in de meer vrijzinnige kringen zich
sneller bij deze ontwikkelingen heeft aangepast dan elders. Zowel
Clara als mijn moeder waren afkomstig uit de vrijzinnige middengroepen en geen van beiden hebben ze voor een eigen recht op studie
en beroepsuitoefening hoeven to vechten.-

Deze tweede generatie van ontwikkelde vrouwen ontdekte echter een
andere achterstand: zij bemerkten dat vrouwen geen politieke rechten
hadden. Een deel van de mannen had dat evenmin: men werd slechts
op de kiezerslijst geplaatst indien men een bepaalde som aan belasting

betaalde of wel een huis had gehuurd boven een bepaalde huur-

waarde, ofwel een examen had afgelegd. Aletta Jacobs, die arts was
en uiteraard die examens had gedaan, bovendien een behoorlijk huis
bewoonde en belasting betaalde, probeerde zich in Amsterdam op die
kiezerslijst geplaatst to krijgen, maar werd geweigerd omdat "het kennelijk niet de bedoeling van de wet.gever was geweest dat ook vrouwen zouden stemmen". De wetgever heeft toen bij de eerstvolgende
Grondwetsherziening toch maar het woord 'mannelijk' toegevoegd aan
'Nederlander' en verder dit stelsel - dat 'censuskiesrecht' werd genoemd gehandhaafd. Dat was in 1887. Voor de vrouwenbeweging werd

dit het sein om, evenals in het buitenland, to gaan pleiten voor
vrouwenkiesrecht en in 1894 werd door Wilhelmina Drucker de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht opgericht.

Clara werd geen lid van deze Vereniging, maar van de Bond voor
Vrouwenkiesrecht, die zich daarvan in 1907 had afgescheiden. Die
keuze was vermoedelijk niet principieel maar een gevolg van het felt
dat in Utrecht een bloeiende afdeling was van de Bond. Het verschil
in de programma's van beide organisaties lijkt achteraf niet zo groot.
Bij het zoeken naar de redenen van de afsplitsing kwam ik verschillende versies tegen, die de zaak er niet duidelijker op maken:

In 'Moeder en Dochter' 1) vind ik op pag. 142 en 143 drie verschilpunten genoemd tussen Vereniging en Bond: de leden van de Bond
zouden gematigder zijn en van oordeel, "dat vrouwen op het gebied
van het openbare leven nog veel to leren hadden". Naast het streven
naar vrouwenkiesrecht zou dus politieke opvoeding zeer essentieel
zijn. In de tweede plaats nam de Bond ook mannen als, lid aan en in
de derde plaats zou er in de Bond meer afstand worden genomen van
de acties van de Engelse suffragettes, die soms een g6welddadig karakter aannamen. Die acties zouden wij nu ten dele as 'ludiek' aanmerken (b.v. als men zich in fraaie avondtoiletten naar de opera
begaf en dan in de loge pal tegenover die waarin .de kdninklijke familie plaats nam, een doek ontvouwde met de kreet "votes for women"
er op. Maar ze werden minder onschuldig als de dames met zware
hamers in hun tasjes de straat op gingen om willekeurig winkelruiten
in to slaan. Het hoogtepunt werd bereikt in 1913 toen lady Emily Wilding Davison zich tijdens de Derby voor het paard van de koning
wierp en daarbij gedood werd. De demonstratie bij hear begrafenis
zou men bijna kunnen vergelijken met soortgelijke scenes in het
huidige Zuid-Afrika! 2)
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Van dit soort acties nu zou men zich in de Bond meer distantieren

dan in de Vereniging, waar men veel meer buitenlandse contacten onderhield. Inderdaad vinden we in bet orgaan van de Bond, Ploeger,
jaargang 1910, een motie, waarin staat, dat "wanordelijke en
geweldadige middelen" bet vrouwenkiesrecht niet ten goede komen.
Maar er is bij de afscheiding van de Bond in 1907 veel meer aan de
hand geweest:

Twee leden van de groep, die in dat jaar uit de Vereniging traden
en de Bond oprichtten, mejuffrouw E.C. van Dorp en mevrouw W.
Wijnandts Francken-Dyserinck, hebben in een brochure, getiteld 'De
knuppel in bet hoenderhok' getracht hun bezwaren tegen de Vereniging uiteen to zetten. 3) Ze verwijten bet hoofdbestuur o.a. 'mannenhaat', radicaal-feminisme en plannen om de Vereniging op to
doeken zodra bet vrouwenkiesrecht bereikt zal ziin. Maar vooral lijkt
hun actie gericht tegen de verkiezing van Aletta Jacobs als voorzitster.
Nu klopt dit wel met de herinnering van mijn moeder, die ik wel eens
naar dat onderscheid tussen Bond en Vereniging heb gevraagd. Die
zei "Aletta domineerde zo en dan: al die verkleedpartijen." Pas bij
lezing van 'Van Moeder op dochter' heb ik dat laatste begrepen: de
Vereniging liet op internationale congressen de leden opdraven in de
traditionele klederdrachten van hun provincies, dit vooral ten behoeve
van de buitenlandse gasten. Mijn nuchtere moeder vond dat onzin,
vooral omdat bet hier vrouwen betrof, die in bet normale leven nooit
in

die

kleren

rondliepen.

Ik

denk

dat

bet

vooral

dit

snort

overwegingen zijn geweest, die bij de splitsing een rol hebben gespeeld.

Bij de discussies, die inmiddels in allerlei kringen werden gevoerd
over de vraag hoe bij een toekomstige Grondwetsherziening bet kiesrecht moest worden hervormd, namen Vereniging en Bond toch wel
een verschillend standpunt in, al wordt dit zelden duidelijk omschreven 4): er waren (tenminste drie) voorstellen: de Anti-revolutionairen
pleitten voor bet 'huismanskiesrecht', waarbij in ieder gezin een persoon - bet gezinshoofd - kiesrecht zou krijgen. Een weduwe zou dus

bv. wel kiesrecht hebben evenals een zelfstandig wonend ongetrouwde
vrouw. Ook was er een voorstel om vrouwen geleidelijk kiesrecht to

geven, bv. eerst de vrouwen boven de dertig jaar (in Engeland is
bet inderdaad op die wijze ingevoerd). Tenslotte waren er de SDAP

en de Vrijzinnig Democratische Bond, die pleitten voor onmiddellijke
invoering van bet algemeen kiesrecht voor alle mannen en vrouwen.
In de Vereniging schijnen de meningen over dit alles nogal verdeeld
to zijn geweest maar de Bond nam een vierkant standpunt in: wat aan
mannen is toegekend moeten vrouwen ook krijgen! Dit leidde tot bet

verwijt, dat men in de Bond streefde naar 'dameskiesrechtl: in 'bet
bestaande stelsel immers hadden alleen de heren dat recht.

Toen in 1913 bet kabinet Cort van der Linden aantrad en voorbe-

reidingen trof voor die Grondwetsherziening zijn de discussies
verstomd. Toen immers bleek dat de SDAP alleen samen wilde werken
met organisaties, die bet vrouwenkiesrecht nastreefden als deze op
hun beurt bet algemeen mannenkiesrecht aanvaardden. Men moet daarbij bedenken dat de socialisten een zeker risico liepen als bet
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vrouwenkiesrecht zou worden ingevoerd omdat to verwachten vigil, dat

vrouwen in sterkere mate hun stem zouden uitbrengen op confessionele partijen. 5) In Belgie en Frankrijk hebben socialisten tot na de
Tweede Wereldoorlog op die grond bet vrouwenkiesrecht weten tegen
to houden!

In de loop van de besprekingen bleek, dat de confessionele partijen die ook wel gehoopt zullen hebben op die kiezerswinst - bereid waren
het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen to accepteren in ruil
voor de gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs. In principe lag hiermee de weg open voor deelname van vrouwen aan de verkiezingen. Het is dus niet juist - wat wei gezegd wordt - dat angst
voor de revolutie in 1918 dat vrouwenkiesrecht zou hebben gebracht:
bij de Grondwetsherziening van 1917 waren de belemmeringen al weggenomen en werd het passief kiesrecht aanvaard. Het actieve kiesrecht moest toen echter nog geregeld worden in een nieuwe Kieswet
en daarmee heeft de 'regering inderdaad zo lang gedraald, dat er een
initiatiefwet uit de Kamer nodig is geweest om die tot stand to brengen (de Wet Marchant). In 1919 is die aanvaard en in 1922 mochten
alle volwassen Nederlanders hun stem uitbrengen. Er zat toen al enige
jaren een vrouw in de Tweede Kamer: Suze Groeneweg, lid van de
fractie van de SDAP. Aletta Jacobs had ook op de lijst gestaan van
haar partij: de Vrijzinnig Democratische Bond, maar zij was door de
mannen verdrongen van een verkiesbare plaats. In 1921 kwam de
tweede Vrouw, Joh. Westerman voor de Vrijheidsbond in de Tweede
Kamer...

In 1922 kwamen acht vrouwen in de Tweede Kamer van 100 leden. Dat
aantal is daarna tot 1940 nooit meer gehaald. Want toen het kiesrecht

eenmaal bereikt was, bleek hoe zeer diegenen gelij.k hadden gehad,
die betoogden, dat men niet alleen voor kiesrecht moest ijveren maar
ook de vrouwen moest opvoeden in politiek denken. Het bleek al spoedig dat de vrouwen binnen hun fracties maar heel weinig macht konden uitoefenen en dat hun bij voorkeur taken toevielen in wat we nu
de, zachte sector noemen: onderwijs meestal en in het geval van mevrouw De Vries-Bruins, die arts was, volksgezondheid. Bij de politiek
belangrijke discussies speelden zij Been rol. In een aantal gevallen
werden zij in de politieke colleges ook bijzonder onheus bejegend:
Kamer kwam,
toen Carry Pothuis-Smit als eerste vrouw in de
heeft de helft van de heren zich niet eens aan haar voorgesteld!
Achteraf kunnen we, denk ik, ook wel stellen dat de snelheid, waarmee het vrouwenkiesrecht tenslotte aanvaard werd d' vrouwenbeweging wat heeft overvallen. Ik kan mij nl. duidelijk herinneren, dat
mijn moeder tegen mijn zusje en mij zei: "Ik zal het niet meer beleven, dat de vrouwen mogen stemmen en jullie misschien ook wel niet,
maar jullie dochters, die zullen mogen stemmen!" Welnu, mijn moeder
was in 1922 vierenveertig jaar en ze is achtennegentig`: geworden. Ze
heeft dus nog meer dan de helft van haar leven mogen istemmen - wel
altijd op een vrouw! Mijn zuster en ik hadden stemrecht zodra we
volwassen waren en onze dochters weten al niet beter of het is altijd
zo geweest.
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Ik wil niet zeggen dat de vrouwen in het Parlement tussen 1922 en
1940 niets hebben bereikt: ze hebben zich met succes verzet tegen

het Wetsontwerp Romme van 1934, waarbij alle beroepsarbeid aan getrouwde vrouwen moest worden verboden en ze hebben gedaan gekregen dat een aantal beroepen voor vrouwen werden opengesteld. Niettemin zijn de echte emancipatorische beslissingen pas na 1945 tot
stand gekomen: de opheffing van de handelingsonbekwaamheid van de
gehuwde vrouw in 1957 en de wet op gelijk loon voor gelijke arbeid in
1976. De laatste trouwens onder druk van de EEG richtlijnen.

Van deelname aan de regering bleven de vrouwen ook tot na de Tweede Wereldoorlog uitgesloten: Anna de Waal was de eerste staatssecretaris (1953) en Marga Klompe de eerste vrouwelijke minister (1956).

Sindsdien is er altijd tenminste een geweest. Van evenredige vertegenwoordiging is echter nog geen sprake.

Terug naar Clara. Zij toonde al in haar studententijd belangstelling
voor de vrouwenbeweging: de UVSV was destijds net als de AVSV
waarschijnlijk veel meer een club van geemancipeerde vrouwen dan
nu. Ze heeft er in het jaar waarin ze praeses was, ook uitdrukkelijk
op gewezen.

In de Bond voor Vrouwenkiesrecht is ze uiterst actief geweest, vooral
in de jaren rondom 1913 toen er in het kielzog van de herdenking van
1813 ook een tentoonstelling 'De vrouw 1813 - 1913' werd gehouden.
Op die tentoonstelling heeft zij statistieken laten zien, die betrekking
hadden op de maatschappelijke positie en de beroepen van vrouwen en

ze heeft er ook een rede gehouden over 'Het vraagstuk van de bedrijfsarbeid der vrouw in Nederland'. Ze had zich dus verdiept in de
geschiedenis van de vrouwenarbeid - een vergeten hoofdstuk in de
sociale geschiedenis. 5)

Samen met de heer en mevrouw Werker-Beaujon gaf ze een
Encyclopaedisch Handboek uit: 'De Vrouw, de Vrouwenbeweging en

het Vrouwenvraagstuk', dat tussen 1914 en 1918 in delen verscheen.
6) Clara heeft daarin verschillende artikelen gepubliceerd grotendeels
over vrouwenarbeid. Opmerkelijk is, dat ze daarin zoveel oog heeft
voor de sociale verschillen tussen werkende vrouwen. Het was dikwijls
een strijdpunt in hoeverre men speciaal voor vrouwen beschermende
maatregelen moest accepteren, zoals het verbod van ondergrondse
mijnarbeid en nachtarbeid in bedrijven. In de gelederen van de vrouwenbeweging verzette men zich daartegen omdat het de vrouw als arbeidskracht minder inzetbaar maakte. Al vroegtijdig heeft Helene
Mercier, die als directrice van Ons Huis in Amsterdam de wereld van
de arbeidersvrouwen goed kende, zich tegen dit standpunt verzet.
Ook Clara zet vraagtekens bij het officiele standpunt van de vrouwen-

beweging. We vinden ook artikelen van haar hand in andere tijdschriften. Onder anderen vele discussies met Anna Polak in 'De vrouw
in de XXste eeuw' van 1911 o.a. over 'Gelijkheid en Gelijkwaardigheid'. In een 'Maandblad voor Vrouwenstudie' worden vooral twee
problemen belicht: wat doe je met je studie? In welke beroepen

hebben vrouwen entree? En: Bedrijven vrouwen de wetenschap anders
dan mannen? Voor geschiedenis en philosophie zegt ze daar ja op. We
kunnen zeggen dat die discussie nog steeds voortduurt!
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In die jaren zit Clara altijd in de redactie als er een nieuw tijdschrift
verschijnt. De meeste van hen hebben maar een kort leven gehad.

Maar we vinden haar ook in de redactie van 'Leven en Werken', onder
redactie van Emily Knappert en Annie Salomons, een tijdschrift met
een meer literaire inslag dat nog jaren lang heeft bestaan. 7)

In haar geschriften uit deze periode vinden we nog geen duidelijke
anarchistische visie. Wel een scherpe kijk op macht en onmacht en
zoals gezegd begrip voor de verschillen in sociale positie en in arbeidssatisfactie bij de verschillende lagen in de maatschappij.

Na 1916 is Clara's activiteit in de Vrouwenbeweging vrij abrupt gestopt. Waarom? We kunnen aan verschillende verklaringen denken.

In de eerste plaats was het geen uitzondering dat mensen die intensief meeleefden met het gebeuren in de Eerste Wereldoorlog minder
belangstelling gingen tonen in de binnenlandse gebeurtenissen. Ik
denk dat het bij mijn ouders, die in die jaren de SDAP verlaten hebben, ook zo is gegaan.
In de tweede plaats was Clara geen 'politiek dier'. Ze is, voor zover
bekend, toen ook geen lid geweest van een politieke partij. Ze zegt
wel dat de politiek geen 'sale besogne' is maar ze ziet die als middel
en kritisch op een afstand.

In de derde plaats: Clara dacht in ontwikkelingen, niet in concrete
problemen en incidenten, zoals die in Kamer en gemeenteraden ter
sprake komen. In dit opzicht voel ik me zelf erg aan haar verwant.

In de vierde plaats moet de sfeer van onderlinge bewondering, zoals
die langzamerhand in de Vrouwenbeweging was gegroeid, haar ook
hebben benauwd. Clara had niet alleen bewondering voor vrouwen: ze
had ook grote waardering voor mannen: Bolland, Bart de Ligt.
Misschien zou haar belangstelling voor de positie van vrouwen weer
zijn gegroeid als ze de periode tussen 1920 en 1960 verder had meegemaakt. Het moeizame proces van machtsvorming, de passieve tegenwerking van regeerders, bedrijven en vakbonden en jhet hardnekkige
verbod op arbeid van gehuwde vrouwen - met namervan ambtenares-

sen - zouden haar toch niet onberoerd hebben ge1aten. Of zij

de

samenwerking van alle vrouwenorganisaties - burg4rlijke en socialistische, confessionele en liberale - tijdens en na 'de Tweede Wereldoorlog in het Nederlands Vrouwen Comite zou hebben aanvaard
staat to bezien. Maar de ontwikkeling van de tweede emancipatiegolf
zou ze stellig hebben toegejuicht.
i

Clara heeft namelijk het uitgangspunt van die tweede golf: de achtergestelde positie van de jonge huisvrouw at veel eerder gesignaleerd
dan anderen. Ze zou ten opzichte van sommige moderne bijverschijnselen misschien wat vreemd hebben gestaan: ze zal wet eens een 'bijstandsvrouw' hebben ontmoet, at heette die toen anders, maar ze
heeft nooit kunnen vermoeden dat het aantal zo groot z'ou worden als
gevolg van de toegenomen echtscheidingsfrequentie. En we kunnen
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wel raden wat ze gezegd zou hebben van de beperkingen, die voordeurdelers en tweeverdieners nu worden opgelegd want voor alles
ging bij haar de vrijheid.

Toch zou ze haar best hebben gedaan om uit to leggen dat dit alles
maar 'tijd-problemen' zijn en dat de tijden en productieverhoudingen
blijven veranderen, zodat wellicht wij:

"zonder het verband met wat was geheel to vergeten toch weten een
vorige cultuurperiode ten grave to hebben gedragen en in een nieuwe
fris beginnende en veel belovende to staan.
(Vrouw en Maatschappij, uitg. SUN, pag. 15).

H. Verwey-Jonker
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NOTEN
1.
2.

3.

4.

5,

6.
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Van Moeder op Dochter onder redactie van dr. W. H, Posthumusvan der Goot en dr. Anna de Waal. Brill, Leiden, 1948. Herziene
druk (pocketed.) Bruna, Utrecht 1968.
Illustraties in: 'Shoulder to shoulder', a documentary by Midge
MacKenzie. Pinguin Books 1975.
Tjeenk Willink, Haarlem 1907. Een 'Verweerschrift' van het

Hoofdbestuur van de Vereniging kwam ook in 1907 uit bij F. van
Roon, Amsterdam.

De vrees van de SDAP leek bewaarheid bij de verkiezingen van
1922: terwijl in 1917 52,3% van de gekozenen tot de confessionele
partijen konden worden gerekend, was dat in 1922 58%. De liberalen, vrijzinnig democraten en sociaal democraten kregen in
1917 47,7%, in 1922 40,2%. Er kunnen echter ook verschuivingen
zijn opgetreden in het mannelijke deel van bet kiezerscorps.
Bij de uitgeversmaatschappij H.J. van der Garde en Co. in Zaltbommel zijn alle lezingen, die tijdens die tentoonstelling gehouden
werden, waaronder die van Clara, gepubliceerd. 'Het vraagstuk
van de bedrijfsarbeid' was een speciale uitgave, waarin alle door
haar verzamelde statistieken zijn opgenomen.
Uitg. Mij. Elsevier, Amsterdam.
Leven en Werken, Maandblad voor meisjes en vrouwen, kwam van
1916 tot 1933 uit to Amsterdam. Het werd daarna opgenomen in
_

het Maandblad voor Volkscultuur.
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