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Het jaar 1994 is voor de politieke praktijk
Nederl.and een uitermate Pelangqk
Nederland
belangrijk jaar:
Jaar: zowel
gemeentelijke, landelijke als
als Europese
Europese verkieverkiezingen vragen de aandacht van de Nederlandse
burgers. Programma’s worden aangeprezen,
personen presenteren zich en wij, wij mogen
allemaal kiezen! Dat is niet altijd vanzelfsprekend geweest, en mede daarom is 1994 een
gedenkwaardig jaar: het is 7.5 jaar geleden dat
vrouwen het kiesrecht kregen - slechts drie jaar
na het algemeen mannenkiesrecht - en het is
100 jaar geleden dat de ‘Vereeniging voor
Vrouwenkiesrecht’ werd opgericht. Ook in
Gouda was de vrouwenkiesrechtbeweging actiefi bijna 11 jaar heeft de Goudse afdeling van
de ‘Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht’ activiteiten ontplooid. En daarmee is meteen de complexiteit van de kiesrechtstrijd getekend. Naast het streven van de
arbeiders voor algemeen kiesrecht bestonden er
twee organisaties voor vrouwenkiesrecht: de
‘Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht’ (189419 19) van Aletta Jacobs en de ‘Nederlandsche
Bond voor Vrouwenkiesrecht’ (1907- 19 19).
Dit artikel behandelt de Goudse geschiedenis
voor vrouwenkiesrecht. Opgericht in 1909,
heeft hier een afdeling van de ‘Nederlandsche
Bond voor Vrouwenkiesrecht’ activiteiten ontplooid, tot in 19 19 het doel bereikt was. Het
verhaal is gebaseerd op de stukken die - ais
onderdeel van het complete archief van de Bond
- bewaard worden in het Algemeen Rijksarchief
te ‘s-Gravenhage. De uitgebreide verslagen in
de Goudsche Courant bleken waardevolle, aanvullende informatie te verschaffen. Voor een
goed begrip van de Goudse ‘petite histoire’ zal
zij vergeleken worden met de activiteiten van de
twee landelijke organisaties voor vrouwenkiesrecht. Daaraan voorafgaande zal de vrouwenkiesrechtbeweging als geheel geplaatst worden
in het krachtenveld van de sociaal-politieke en
cultureel-maatschappelijke bewegingen van het
einde van de 19de eeuw. Tenslotte wil ik terugkeren naar het jaar 1994 en trachten de vraag te
beantwoorden of de historie van de vrouwenkiesrechtbeweging de staatsburgeressen en
-burgers van nu ‘wijzer’ kan maken.
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Ongenoegen met politieke structuren is een
verschijnsel van alle tijden. Ook aan het einde
van de 19de eeuw wordt daarover druk gediscussieerd. Via particulier uitgegeven pamfletten
of brochures worden wereldbeschouwingen
gekoppeld aan staatsvormen en aangeprezen als
hét antwoord op alle vragen, De schrijvers publiceren à titre personel; politieke partijen zijn
er nog niet, of zijn nauwelijks gestructureerd.
Bovendien, de politieke personen worden tot
19 17 gekozen door een district, en zijn dus als
persoon bekend en belangrijk. De discussie gaat
over kwesties als: Wat is de beste vorm voor
een parlementaire democratie, het districtenstelsel, dan wel evenredige vertegenwoordiging?
Of: Welke burgers zijn verkiesbaar, en wie zijn
kiesbevoegd? En: Op basis van welke argumenten worden mensen toegelaten, dan wel uitgesloten van het staatssbestuur? Nog fundamenteler gaat het over de vraag: Is de parlementaire
democratie wel de meest gewenste staatsvorm?
Zowel het syndicalisme als het anarchisme
presenteren zich tegenover het parlementarisme.
In heel deze discussie is Nederland geen geïsoleerd eiland. De anarchistisch-socialistische
beweging in Nederland is sterk georiënteerd op
buurland Duitsland. Terwijl de links-liberale
beweging zich heeft laten inspireren door de
Engelse ‘Fabian Society’, waar ook kunstenaars
toe behoorden. Het syndicalisme vindt in Frankrijk veel aanhang, maar heeft in Nederland niet
echt wortel geschoten. Vanaf 1848 is de stand
van zaken dat het Koninkrijk der Nederlanden
geregeerd wordt door mannen, die gekozen
worden door mannen welke een bepaald bedrag
aan belasting betalen. Bij herhaling wordt door
partijen over de hoogte van de ‘census’ gesproken, pogend daarmee kiezersaantallen ten eigen
gunste te beïnvloeden.

Politiek ongenoegen
Wanneer in 1849 de Kamer aan Thorbecke
vraagt naar zijn program luidt zijn antwoord:
‘Wacht op onze daden’. Deze afwezigheid van
een richtinggevend idee en onvrede over gebrek
aan daadkracht leidt in de jaren 70 tot scheiding
der geesten onder de liberalen. Volgens de
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links-liberalen heeft de Staat tot taak belangrijke
maatschappelijke vraagstukken daadwerkelijk
ter hand te nemen. Zo dient de democratie bevorderd en de emancipatie van geest en volk ter
hand genomen te worden. Onderwijs, verheffing
van het volk, is in hun ogen het middel om de
sociale problemen op te lossen. In een lang proces van volksonderwijs en volksontwikkeling
zien de links-liberalen het algemeen kiesrecht
als de natuurlijke laatste fase van die weg; zij
denken hierbij in generaties.
In de jaren 80 worden de links-liberalen ingehaald door een groep personen die de verzamelnaam ‘radikalen’ draagt. Het is een nieuwe
politieke en vooral letterkundige voorhoede, die
gelooft dat de evolutie van de maatschappij uiteindelijk zal leiden tot gelijkheid onder de mensen. Zij beschouwen het als hun taak, als politicus en als kunstenaar, deze evolutie te begeleiden. Het hoofddoel van hun streven is invoering
van het algemeen kiesrecht, en wel op korte
termijn.
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Naast de links-liberalen en de radikalen komen
arbeidersorganisaties tot ontwikkeling. Verschillende vakverenigingen worden opgericht
ter verbetering van de arbeids- en Ieefomstandigheden van de arbeiders. Hun doeleinden zijn
nog in zuiver liberale termen geformuleerd:
zedelijke, stoffelijke en politieke verheffing der
werklieden door middel van uitbreiding van het
onderwijs, verkorting van de arbeidsdag en uitbreiding van het kiesrecht. Maar eind jaren 70
vindt in hun kringen het gedachtengoed van het
socialisme vruchtbare bodem: de heilloze hegemonie van de census-bourgeoisie zal plaats
moeten maken voor een socialistische maatschappij. Er is een klassestrijd gaande, maar het
perspectief is een nieuwe wereld. Dat is de
onontkoombare uitkomst van de maatschappelijke ontwikkeling. De Sociaal-Democratische
Bond, opgericht in 188 1, heeft als hoofddoel de
totale hervorming van de maatschappij; het
middel is algemeen kiesrecht. Eigenlijk laat zij
de beslissing aan de heersende klasse: of zij
geeft de arbeiders algemeen kiesrecht, of zij
roept over zichzelf de revolutie af. De linkerzijde van Nederland organiseert in 1885 een demonstratieve bijeenkomst in Den Haag onder
het motto: ‘Wij willen óf stemrecht óf revolutie!’

arbeid behoorden zij al helemaal niet te denken.
Zij leefden een leven als een ‘afgodsbeeld onder
de stolp’ zoals Jan Romein het uitdrukt: aanbeden, maar handelingsonbekwaam. Buitengesloten van elke maatschappelijke participatie,
zonder enige eigen verantwoordelijkheid: een
leven achter glas. Door een aantal vrouwen
wordt deze situatie als zeer onrechtvaardig
ervaren en gedefinieerd als onderdrukking. De
ongehuwde vrouwen, die voor hun levensonderhoud van de liefdadigheid van familie afhankelijk waren, verdienden in stilte of openlijk wat
geld met handwerken, het enige wat ze konden
en mochten doen. De verenigingen ‘Maria Tesselschade’ en ‘Arbeid Adelt’ dateren respectievelijk uit 1872 en 187 1, en hebben tot doel: het
lot der onvermogende vrouwen te verbeteren
door aanmoediging en bevordering van haar
kunst- en arbeidszin.
Daartegenover zijn de leefomstandigheden van
arbeidersvrouwen totaal anders: werken buitenshuis, werken binnenshuis, veel kinderen ter
wereld brengen, slechte woningen en slechte
gezondheidszorg. Ook onder de arbeidersvrouwen zijn er die zich bewust worden van de
onrechtvaardigheid van hun situatie, maar zij
benoemen hun nood als de gemeenschappelijke
nood van de arbeidersklasse. Zij beschouwen
het niet in de eerste plaats als een vrouwenprobleem.
De vrouwen uit de gegoede stand vragen en
krijgen (Aletta Jacobs - 1870) toegang tot het
universitair onderwijs en langzaam maar zeker
stappen individuele vrouwen uit hun geprogrammeerd bestaan. Zij zetten zich in voor
liefdadigheid, met name voor vrouwen. Zo
trachten zij het lot van vrouwelijke gevangenen
te verbeteren, hoofdzakelijk prostituées, en trekken zij ten strijde tegen de dubbele zedelijke
moraal. In het verlengde van deze activiteiten
richten zij zich op de bevordering van vakopleidingen voor meisjes, en vervolgens verschuift
hun aandacht van personen naar maatschappelijke en politieke omstandigheden. Aletta Jacobs
heeft de discussie over de kiesrechtkwestie
gevolgd. Zij heeft haar opleiding voltooid, oefent het beroep van arts uit en betaalt belasting.
Aan het links-liberale kamerlid Van Houten
richt zij de vraag: Hoe kom ik op de kiezerslijst.
Op zijn advies volgt ze de juridische weg die in
1883 eindigt met een afwijzing door de Hoge
Raad.

Vrouwelijk ongenoegen

Geestelijke stromingen

De inhoudsloosheid van hun leven vormt het
grootste ongenoegen voor de vrouwen uit de
gegoede stand. Hoger onderwijs en boeken
waren niet toegankelijk voor vrouwen, en aan

In alle hiervoor genoemde bewegingen zijn
trekken van de grote geestelijke stromingen van
de 18de en 19de eeuw te herkennen. De liberalen van Thorbecke - door Kossmann doctrinair-

Sociaal-economisch ongerkoegen
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liberalen genoemd - beschouwen hun politieke
opstelling als positivistisch, met als belangrijkste kenmerken: onpartijdigheid en kritische en
praktische zin. Toch valt een romantische trek te
bespeuren, omdat zij in een volkssouvereiniteit
geloven, waarbij echter het op censuskiesrecht
gebaseerde parlementaire stelsel beschouwd
wordt als uitdrukking van de publieke opinie.
Het rationalisme van de Verlichting is richtinggevend voor de links-liberalen, Hun hoofddoel,
ontwikkeling, wordt geillustreerd met een citaat
uit 1870 van ene V. (mogelijk Versluys, zie
hierna). Hij stelt dat de kieswet, die gebaseerd
is: ‘... niet op ontwikkeling maar op de domme
kracht van den geldbuidel dier kiezers, herziening behoeft. Verpligt volksonderwijs, kosteloos door de staat te geven, dáár, waar onvermogen blijkt, is de enige zuil voor een gezonde
staatsinrichting’.
In de groep, genaamd radikalen, zijn verscheidene stromingen te herkennen. Zij zijn diep
beïnvloed door het Franse naturalisme van
Rousseau, en tevens vertalen zij Darwins evolutie-theorie naar de historische ontwikkeling van
de maatschappij.
De invloed van het evolutionisme is nog duidelijker aanwezig bij de socialisten. Tevens zijn
christelijke noties van heil en verlossing voor de
verdrukten aanwezig; vooral herkenbaar in de
persoon Domela Nieuwenhuis, aanhanger van
het modernisme, een wetenschappelijke theologische beweging.
De vrouwenbeweging staat aan het begin van
haar ontwikkeling en heeft nog geen uitgekristalliseerde wereldbeschouwing. De individuele
vrouwen handelen in eerste instantie uit christelijke motieven, terwijl ook bij hen ontwikkeling
bovenaan staat,
Tenslotte laten de bourgeoisvrouwen en de
arbeiders zich beiden inspireren door de trefwoorden van de Franse Revolutie: vrijheid,
gelijkheid en broederschap.

De grondwetsherziening van 1887
Alle strevingen tezamen hebben in 1887 geleid
tot een fundamentele verandering in het denken.
‘De bestaande orde, van God gegeven of in de
natuur verborgen, blijkt veranderbaar met de
hoogte van de belasting . ..’ ‘De volkswil blijkt
in de realiteit anders te zijn dan in de hoge gedachten van de regeerders i. i’ en ‘Ontwikkeling,
als voorwaarde voor zeggenschap, blijkt in de
praktijk een dekmantel te zijn ten bate van eigen
voordeel . . .’ . Erkend wordt dat belangenstrijd
de kern van alle politiek is. Daartoe moet algemeen kiesrecht mogelijk gemaakt worden.
In de nieuwe grondwet wordt het censuskiesrecht afgeschaft, en wordt het kiesrecht gekop-

peld aan ‘kenteekenen van geschiktheid en
maatschappelijken welstand’, die in een kieswet
nader zullen worden bepaald.
Op de vraag van één vrouw, Aletta Jacobs,
toegang tot het staatsbestel te krijgen, reageren
de mannen met een reactionair antwoord. Werd
tot toen toe in de grondwet over de Nederlandse
burgers gesproken als over ‘ingezetenen’, met
ingang van 1887 is daaraan het woordje ‘mannelij ke’ toegevoegd.
De tijd is nog niet rijp.

111 DE VROUWENKIESRECHTBEWEGING
De jaren van opbouw: 1894 - 1903
Op 5 februari 1894 wordt in Amsterdam de
‘Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht’ opgericht. Wegbereidster was de ‘Vrije Vrouwen
Vereeniging’ (1889) van Wilhelmina Drucker:
ter bevordering van het maatschappelijk belang
der vrouw en haar geestelijke en staatkundige
ontwikkeling. Het doel van de ‘Vereeniging
voor Vrouwenkiesrecht’ is kortweg: het verkrijgen van het kiesrecht voor de vrouw. Eerste
presidente is Annette Versluys-Poelman, dochter van een kamerlid en echtgenote van een
boekhandelaar te Amsterdam, en uitgever van
onder andere De Nieuwe Gids. Zij zal negen
jaar deze functie op haar wijze uitoefenen. Bij
de oprichting van de Vereeniging wordt, niet
zonder discussie, besloten dat uitsluitend vrouwen lid kunnen worden. De argumenten zijn dat
vrouwen de gelegenheid moeten krijgen zich te
scholen, en dat mannen geen al te grote, directe
invloed moeten hebben.
Annette
Versluys’ opstelling is dat het kiesrecht
een onderdeel is van een groter geheel van
vrouwenbelangen, zoals onderwijs, arbeid en de
vrouwelijke rechtspositie. Zij stelt dat het kiesrecht middel is om de maatschappij als geheel te
dienen. Daarom is haar eerste zorg: een krachtig
opgevoed en zelfbewust geslacht van vrouwen.
De Vereeniging zal een tweesporenbeleid volgen: werken voor het vrouwenkiesrecht én
meisjes en jongens opvoeden tot medestrijders.
In het verlengde hiervan ligt de decentrale organisatie van de Vereeniging: het hoofdbestuur
dient te zorgen dat er afdelingen komen, en de
afdelingen moeten de propaganda voortzetten en
direct inspelen op wat er plaatselijk met betrekking tot vrouwenbelangen aan de orde is. Deze
ideeën worden niet door iedereen gedeeld. Met
name de afdeling Amsterdam is van mening dat
de Vereeniging zich uitsluitend op de verwerving van het stembiljet dient te richten, Vanaf
1897 wordt een Maandblad uitgegeven, en een
bibliotheek opgezet.
De open en algemene formulering van het doel
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- het verkrijgen van het kiesrecht voor de vrouw
- leidt na vijf jaar tot een discussie over de aard
van de Vereeniging. De SDAP - ook opgericht
in 1894 - pleit opnieuw voor grondwetsherziening en betrekt de ‘Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht’ bij haar streven. Welk soort stemrecht
zal nu voorrang krijgen: algemeen mannenkiesrecht of beperkt vrouwenkiesrecht? Hier lopen
de belangen van socialisten en feministen uiteen. Het hoofdbestuur haast zich te zeggen dat
de Vereeniging neutraal is, noch democratisch,
noch aristocratisch, en zij laat de afdelingen vrij
een eigen standpunt in te nemen.

De

arbeidersvrouwen

Als woordvoerster voor arbeidersvrouwen treedt
Henriëtte Roland Holst op. Zij formuleert heel
scherp de tegengestelde belangen van de vrouwen uit de drie standen. De upper ten-thousand
women beschouwen arbeid als tijdverdrijf, en
zullen alleen feministe zijn wanneer zij het
eigen kapitaal moeten beschermen tegen de
man. De vrouwen uit de middelstand zien arbeid
als middel om geld te verdienen, en verstaan
onder feminisme: gelijkheid in beroep en bedrijf, voor burgerwet en zedenwet. De arbeidersvrouwen leveren arbeid voor geld, zijn dus
onafhankelijk van hun mannen, maar slaaf van
hun patronen die de arbeid van mannen, vrouwen en kinderen tegen elkaar uitspelen en hen
uitbuiten. De arbeidersvrouwen hebben met de
upper ten-thousand women niets gemeen, en
zolang de burgervrouwen uit de middelstand
geen inzicht tonen in de sociaal-economische
vraagstukken, zolang is van socialistische zijde
weinig toeschietelijkheid te verwachten om
samen voor het kiesrecht te gaan.
In Duitsland bestaan twee organisaties naast
elkaar, een van burgervrouwen en een van arbeidersvrouwen. Dat inspireert mevrouw Wibaut in Amsterdam tot oprichting (1905) van de
‘Sociaal-democratische Vrouwen-Propagandaclub’. Na Amsterdam volgen andere steden,
zodat een landelijke ‘Bond van Sociaal-democratische Vrouwenclubs’ (1908) tot stand komt.
Hun standpunt is gelijk aan dat van Troelstra;
hij ziet mogelijkheden voor algemeen mannenkiesrecht, maar acht de tijd voor vrouwenkiesrecht nog lang niet rijp.

ta Jacobs is tegelijk presidente en hoofdredactrice van het Maandblad, zodat haar stem een
duidelijk stempel drukt op de gehele Vereeniging.
Een samenspel van factoren - wat ons hier te
ver zou voeren deze hier te bespreken - leidt in
de Vereeniging tot een scheiding der geesten.
Het gevolg is dat op 27 februari 1907 de ‘Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht’
wordt opgericht. In de polemieken die volgen
spreekt men over de Vereeniging en over de
Bond van ‘IJltra’s’ en ‘Gematigden’. Dit met
het oog op de sympathie van Aletta Jacobs voor
de acties van de Engelse suffragettes, waar de
Bondsleden hun afschuw over uitspreken.
Als de eerste opwinding wat geluwd is, zet de
presidente van de Bond de beweegredenen
uiteen. Zij onderscheidt in de vrouwenbeweging
tweeërlei stroming: een feministische en een
humanitaire. De eerste is terug te voeren op het
rationalisme van de Franse Revolutie. Abstract
redenerend over mensenrechten is de man een
tiran en een onderdrukker; het program van
vrouwen een strijdprogram. Anderzijds wordt
de beweging gevormd door vrouwen die zich
losmaken van dogma’s en systemen, naar het
Individualisme van de 19de eeuw. Zij zijn voortaan aangewezen op eigen kracht, wat leidt tot
grote behoefte aan geestelijke ontwikkeling, om
haar eigen wezen als vrouw vrij te ontvouwen.
Het feminisme heeft het recht daartoe voorbereid, het humanisme wil het abstracte recht
invullen. Hun doel is de invloed van het vrouwelijke te laten gelden in de samenleving, nodig
daarvoor is het stemrecht.

Tweeërlei stroming: 1903 - 1907
In januari 1903 neemt Aletta Jacobs het presidium van de Vereeniging over. Direct zijn veranderingen merkbaar. Over de toekomst van de
Vereeniging wordt besloten alle krachten te
wijden aan het doel: vrouwenkiesrecht, terwijl
de activiteiten van de afdelingen in het land
voortaan centraal zullen worden bestuurd, Alet-

Zij heeft geen enkel sieraad aan
van schuwheid,en geen enKlen waan

Vrouwen tussen Ontwikkeling en Democratie
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IV DE LNEDERLANDSCHE BOND voor
VROUWENKIESRECHT afdeling- GOUDA
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De Goudsche Courant van 30 januari 1909
opent de rubriek ‘Stadsnieuws’ met de mededeling: ‘Gisteravond had de vergadering van de
Nederlandsche Bond van Vrouwe nkiesrecht in
de benedenzaal van de Réunie plar $ts’. Dat leest
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doel van de Bond?’ ‘De Vrouw wakker maken.
Wakker, opdat zij belang zal gaan stellen in wat
er om haar heen in de maatschappij gebeurt’.
En: ‘Wil de Bond nu dat vrouwen gekozen
kunnen worden of ook zelf kiezen?’ Duidelijk
stelde de spreekster dat de Bond politiek neutraal is, maar dat zij - sprekende als vrijzinnig
democrate - van mening is dat vrouwen, óók de
gehuwde vrouwen, stemrecht krijgen. ‘Was een
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de discussie over algemeen kiesrecht en/of
vrouwenkiesrecht
_heeft
- de_ scheuring
_ . landelijk
. - -_ nieuws,
. . Verder
in de ‘Vereeniging T
voor
Vrouwenkiesrecht’ heel wat stof doen opw raaien, en beide groepen zijn druk doende h u n
aanhang uit te breiden, respectievelijk op te
bouwen. En ook dat verloopt niet zonder geharrewar, want de Vereeniging verwijt de E bUIlU
--1
haar vliegen af te vangen.
In een briefwisseling tussen de presidente en de
secretares
van de Bond trachten zij hun houding
te bepalen: ‘Zulk een opzij zetten - verloochenen wil ik ‘t nog niet noemen - van eigen overtuiging (in casu: beginselen) om e :en anaer
’ nier
’ ’
te krenken is echt Nederlandsch e n vooral echt
nxrrnlm,ill~nde
Ned.-liberaal . . . een ons zeer ollw~lwlllI
duitser heeft zeer terecht gezegd: ‘Sein (des
Niederländes) Freiheitssinnheisit nämlich: sich
selbst die Freiheit einschränken urn denen, die
Freiheit fordern, nicht im Wege 711 c+bn
in een
Samen komen zij tot de conclusi-ie____,dat.___
plaats waar de V&eeniging geen afdeling h eeft,
zij gewoon propaganda kunnen maken.
Zo komt het dat op 29 januari 1909 in de ‘1 Réunie’ een avond georganiseerd wor‘dt, weliswaar
in
door het hoofdbestuur van de Bond, . maar
1
samenwerk;- R
mité’. Het I
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doen verge ten’. Wilde Boñd het zogenaamde
dameskiesrecht? Dat wijst de spreekster beslist
van de hand. Alleen al door de lage contributie,
50 cent per jaar, kan iedere vrouw lid worden.
Tenslotte beantwoordt mevrouw Francken de
vraag ‘Waarom vrouwenkiesrecht’ met de
woorden: ‘Om de maatschappij een stapje verder te brengen, om onrecht te herstellen’.
Er is ‘een tamelijk talrijk publiek’ aanwezig,
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van wie zich meteen 29 personen als lid opgeven. Zo kan onder leiding van mevrouw Francken ook de eerste ledenvergadering worden
gehouden en een bestuur worden gekozen. In
een eerstvolgende bestuursvergadering worden
de functies als volgt verdeeld: mw, L.,Prince-Schimm van der Loef - voorzitter,
de heer C, Witte van de Velde - ondervoorzitter,
mejuffrouw N. Brouwer - le secretares;
de heer J.L, Belonje, - 2e secretaris,
jonkheer H.A.A. Meijer- le penningmeester,
mw. IJssel de Schepper-de Ridder
- 2e penningmeesteres,
mw. Halewijn-Westeneng - lid ,”
;
Het correspondentie-adres is: Gouwe 26. ’ ’
\
\
\,\
\
Met dex bijeenkomst, met de rede van mevrouw Francken en de oprichting van de Goudse afdeling, zijn doel en middelen van de Bond
in de praktijk geillustreerd.
In de statuten is het
doel als volgt omschreven:
1. het vormen van een verenigingspunt~
voor
allen, die vrouwenkiesrecht hetzij actief
alleen, hetzij actief en passief beide, voorstaan;
2, het doen ingang vinden van de‘mening dat
het,kiesrecht
niet mag onthouden worden op’
,grond van sekse-verschil; \
3. het bestuderen van, en het verspreiden van
kennis omtrent het vraagstuk van het vrouwenkiesrecht;
4. het voorlichten der vrouw ten aanzien van
alle vraagstukken die voor haar met het oog
op haar toekomstige burgerschapsrechten
,van belang zijn.
De middelen zijn:
1. elke man of vrouw in de gelegenheid te
stellen zijn instemming met-het-Vrouwenkiesrecht overeenkomstig zijn politieke
inzichten kenbaar te maken, door hetzij als
lid, hetzij als voorstander der vereniging toe
te treden;
2. het houden van lezingen, cursussen en vergaderingen en het uitgeven van geschriften.
Voorts is statutair vastgelegd: ‘De Bond als
zoodanig mengt zich nimmer in eenige politieke
actie. Alle leden - zowel bestuurders als gewone leden - zijn persoonlijk geheel vrij te propageren voor eene politieke partij. Alle leden
verbinden zich bij hun propaganda zich te onthouden van wanordelijke en gewelddadige
middelen’, Met dit laatste wordt, zelfs in de
statuten, afstand genomen van de activiteiten
van de Engelse suffragettes die door Aletta Jacobs in de kring van de Vereeniging verdedigd
worden.
Ook opvallend is de aanwezigheid van heren in
de kring van de Bond; zij zijn steeds, hoewel in

de minderheid, aanwezig in hoofd- en afdelingsbesturen. Tevens afwijkend van de centraal
geleide Vereeniging, is de zelfstandigheid van
de Bondsafdelingen; zij geven slechts kennis
van hun activiteiten en lengen achteraf verantwoording af aan het hoofdbestuur.
\ \,
\ \
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De jaren van opbouw: 1909 - 1913
\
Tijdens de eerste bestuursvergaderingen worden
allerlei ideeën geopperd en besproken. Vermeldenswaard is dat al in deze fase de oprichting
van een openbare volksleeszaal ter sprake komt.
Met elkaar ziin
., de bestuursleden van mening dat
zoiets van gemeentewege zou moeten gebeiren,
‘..& maar misschien zouden wij er mettertijd de
stoot aan kunnen geven’.
Er wordt zoveel informatie-materiaal ontvangen
van het hoofdbestuur dat besloten wordt het
over enkele portefeuilles te verdelen, die dan.
zullen rouleren. Daar is een bode voor nodig,
Twee personen melden zich van wie de heer H.
Wulffraat wordt gekozen. Uit de financiële
administratie blijkt dat hij ook de kwitanties int
en de convocaties rondbrengt. Hij ontvangt
daarvoor respectievelijk f 1,25 en f 2,75 per
jaar.
Het eerste winterprogramma
In samenspraak tussen leden en bestuur wordt
nog voor de zomer het winterprogramma
1909/1910 vastgesteld. Geheel in de geest van
de ontwikkelingsgedachte worden twee lezingen
over inhoudelijke onderwerpen én een aantal
cursussen afgesoroken.
De eerste lezing wordt

\
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door een der bestuursleden zelf verzorgd; jonkheer Meijer spreekt over: ‘De beginselen onzer
politieke partijen’. Ter afsluiting van het winterseizoen komt een Duitse spreekster, Frau Dr.
Käthe Schirmacher een inleiding houden over
het thema: ‘Zwischen Schule und Ehe’, ,De
hoofdbestuursleden van de Bond hebben namelijk volop internationale contacten via de ‘We&
reldbond voor Vrouwenkiesrecht’, die in 1904
in Berlijn is opgericht. Elk seizoen nodigen zij
een buitetilandse voorvechtster voor een aantal
weken naar Nederland, die dan als gastspreekster verschillende afdelingen bezoekt.
Als belangrijkste activiteit organiseert de afdeling Gouda die winter een cursus staatsinrichting. Uitgenodigd daarvoor wordt mr. L.N.
Roodenburg uit ‘s-Gravenhage, die tien maandagavonden om de veertien dagen naar Gouda
komt. Opgetogen vermeldt het jaarverslag dat
bijna alle leden en enkele niet-leden aan de
cursus hebben deelgenomen.
Intussen zijn jonkheer Meijer en mevrouw Halewijn verhuisd, zodat in hun plaats in het bestuur
gekozen worden de heer Adolf van DY+~;~ nn
mejuffrouw C. van Reedt Dortland, d
wonende aan de Westhaven.
E e n
propagùnda-avhd
Voor het tweede seizoen ‘tiorden vier bijeenkomsten geprogrammeerd achtereenvolgens
over: buitenland, cultuur, politiek en één voor
propaganda. De buitenlandse gast die Gouda
bezoekt is de Noorse mevrouw Hanna Isaachsen-Drammen. Zij spreekt over ‘1 Die Frauenbewegung in Norwegen, 11 Die Frauenbewegung
und der Knlturfortschritt’. Voortkomend uit een
persoonlijk contact van \ de secretares
mejuffrouw Brouwer wordt~de schrijfster Annie Salo=
mons uitgenodigd. Afgestudeerd in de Nederlandse letteren, spreekt zij over: ‘De vrouw en
de literatuur’. De politieke ontwikkelingen
worden toegelicht door jonkheer mr.dr. B. de
Jong van Beek en Donk. Hij is advocaat in Den
Haag en een van de voormannen in links-liberale kring, die invoering van het algemeen kies&
recht in hun program hebben. De titel van zijn
voordracht luidt: ‘Wat zal bij de aanstaande
grondwetsherziening ter sprake komen?’
Het seizoen wordt op 3 mei 1911 afgesloten met
een propaganda-avond. In verband met het
kleine toneel in sociëteit de ‘Réunie’ wordt de
avond gehouden in ‘Concordia’. Want ‘na de
pauze zouden eenirte dames en heeren dilettanten een (zomediestukje opvoeren, en de spelers wilden gaarne de meerdere kosten voor hun
rekening nemen’. Als gast komt de landelijk
presidente, mevrouw M. Boissevain-Pijnappel,
spreken over - hoe kan het anders - ‘vrouwen-
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doet verslag: ‘Het zwaartepunt v: an het vrouwenkiesrecht ligt hierin, dat het algemeen belang vraagt samenwerking van de twee elementen der menschheid, van man en vrouw’. En de
spreekster schetst hoe in Australië, Denemarken
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en Noorwegen verschillende vormen van vrouwenkiesrecht hun nuttige werking reeds bewezen hebben. ‘Door eenige dames en heeren werd
daarna een aardig blijspel opgevoerd, dat zeer
den lachlust der aanwezigen opwekte, Het bestuur van de afd; Gouda en Omstreken van den
Ned. Bond voor Vrouwenkiesrecht heeft door
de indeeling van dezen avond het noodige met
het aangename afgewisseld’.
Als de Afdeeling Gouda en Omstreken eind
1911, 78 leden telt, schrijft de secretares verheugd: ‘Wij kunnen constateeren dat het woord
“vrouwenkiesrecht” lang niet meer bij zoo
velen in onze stad die ongunstige klank heeft,
als dit vroeger het geval was, maar dat velen,
die er vroeger niets van wilden weten, nu reeds
lid zijn geworden, of er reeds ernstig over denken, en er voor opkoomen als dit noodig mocht
zijn’.
M i n e u r \
Echter, het voìgende jàar is de toon geheel in
mineur. ‘Nu ik mij neerzet om een jaarverslag te
schrijven, doe ik dit niet‘ met dezelfde opgewektheid, als waarmee ik de 2 vorige verslagen
maakte. . . . dat onze afd. lang niet in die mate
gegroeid is, als ‘t vorig, jaar . . . dat de eerste
warme belangstelling wat minder wordt en dat
alle leden, die we hier in Gouda zouden kunnen
winnen, voorlopig nagenoeg allen reeds gewonnen zijn. Ook een voorname oorzaak van de
minder opgewekte stemming van ondergeteekende is, dat dit ‘t laatste jaar geweest is, waarin
we mevrouw Prince in ons midden hadden. Bestuursleden zoowel als gewoone leden en ook
buitenstaanders betreuren het artikel in het
reglement, waarin staat dat de aftredende bestuursleden niet terstond herkiesbaar zijn’.
Hier wordt gedoeld op een artikel uit het Goudse huishoudelijk reglement, dat aansluit bij een
artikel uit de landelijke statuten. Als reactie op
de monopolistische rol van het hoofdbestuur
van de Vereeniging - in de persoon van Aletta
Jacbbs - is bij de oprichting van de Bond statutair voorkomen dat bestuursleden een te persoonlijk stempel op de organisatie als geheel, of
op een afdeling zouden drukken. Een tweede
argument is dat zoveel mogelijk leden in ,de
gelegenheid dienen te worden gesteld zich te
oefenen in het besturen v a n een organisatie. De
vertrekkende Goudse presidente verwoordt het
als volgt: ‘&.. en zeide overtuigd te zijn, dat het
de afd. ten goeden zou komen, dat er nu weer
nieuwe krachten in het bestuur zouden komen.
Als die bepaling in ‘t reglement niet ‘was gemaakt, dan zou alles misschien te veel bij ‘t
oude blijven en zou men zoo licht geneigd zijn
een beetje in te dommelen’.

Het bestuur op pad _
In het winterseizoen \ ï911/1912 worden Opnieuw ,vier lezingen gehouden. Twee daarvan
worden weer door Annie Salomons verzorgd;
zij behandelt ‘De beweging van “80”’ en ‘De
nieuwste Nederlandsche literatuur’. Door middel van aanpl.akbiljetten
en van advertenties in
de Goudsche Courant en in het Dagblad van
Gouda werd steeds bekendheid gegeven aande
bijeenkomsten van de Bondsafdeling voor vrouwenkiesrecht. Omdat echter de spontane belangstelling voor de lezingen begint te verminderen,
besluiten de bestuursleden, persoonlijk, kaarten
te gaan verkopen, ieder tien. Ook toen moest gewoekerd worden met \ het \ beschikbare geld,
zodat men besluit in verband met de drukkosten
van de kaarten, geen advertenties meer te plaatsen. Wel zal de secretares de redacties vragen
de lezingen op te nemen in de ‘agenda’. Enkele
jaren later wordt toch weer tot het plaatsen van
advertenties overgegaan en worden de aanplak-,
biljetten
afgeschaft.
\
Het Bestuur der‘hf;l.
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\ Ned.‘ Bond‘ voor Vrouwenkiesrecht
heeft het genoegen U het volgend werkplan~voor
te leggen voor den winter
IQll-1912.
Maandag 11 becember, Lezing van Mej. Mr. E. C. v. DOKP, over: De
arbeid riet gtihuw<Ee
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Vrijdag 5 Januari,

Lezing vau MejuIl?. ANNEE SALOMONS, o&r:
Ned. Literatux~
(De Bmq$y om ‘80).
Vrijdag 26 Januari,
\ Lszing van Mej. ANNIE
SALOMONS,
onx : .Dc
&wmte Aral. Liferatuur.
Half Maart,
Lezing van Mevr. Y. ITALLIE v. EXBLIEN, wer
een nader te bepalen onderwerp, het vrouwenkiesrechtvraagstuk
b&eRentle.
Deze lezingen hebben plaats in de Sorieteit ‘,,De Rtunie”,
aanvang half 9.
w betci l&l dient als toegangsbewijk.
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Dr Frederik van keden
Bij de voorbereiding van het wintèrprogramma
19 12/19 13 komt ter sprake dat Frederik van
Eeden in het land lezingen voor de Bond houdt.
Het zou toch prachtig zijn hem ook in Gouda te
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mogen ontvangen. Het honorarium is evenwel
een bezwaar: f 50,- kan eenvoudig niet uit de
kas betaald worden. Heel discreet wordt, zonder
vermelding van namen, afgesproken dat enkele
leden persoonlijk benaderd zullen worden om
een bijdrage. De Goudsche Courant van 5 februari 1913 doet verslag. ‘Dr. Frederik van Eeden.
De afd. Gouda van de Ned. Bond voor Vrouwenkiesrecht hield gisteren haar ledenvergadering. De zaal was geheel bezet met belangstellenden van wie de presidente verklaarde niet te
willen veronderstellen dat dit groote bezoek de
zaak van het vrouwenkiesrecht, doch meer den
spreker gold’. ‘Dr. Fr. van Eeden ving aan met
te verklaren dat hij is een vurig voorstander van
het vrouwenkiesrecht. Teneindè dat te worden \
had spr. zich alle tegenargumenten goed ingedacht en deze nu wilde spr. behandelen’. De
krant geeft vervolgens de historische lijn weer,
die Van Eeden volgt; hij begint bij de Grieken
en via de namen van vele beroemde vrouwen
eindigt hij bij de ethische rol die de vrouw te
vervullen heeft, hetgeen niet nader toegelicht
wordt. ‘Na een kwartier pauze beantwoordde de
spr. eenige tot hem gerichte vragen, waarna hij
eenige zijner sonnetten op \ indrukwekkende
wijze voordroeg. De spreker werd door luid ’
applaus gehuldigd’. De secretares
verzucht in
het jaarverslag: ‘... één van de hoogtepunten in
ons vereenigingsleven’
.
:
Met 9 1 leden aan het einde’ van het jaar 1913,
schrijft zij: ‘De Afdeling Gouda mag zich‘in een
kalme bloei verheugen’. Tevens vermeldt zij dat
het bestuur zeer gelukkig is met mejuffrouw N.
Bonte, die als presidente een ‘waardig opvolgster’ is van mevrouw Prince, In het bestuur
heeft intussen dr. P.J.A. Levedag de heer Witte
van de Velde als onder-voorzitter opgevolgd en
is de plaats van mevrouw IJssel de Schepper
door mevrouw Immink-de Lange ingenomen‘
Politiek en poifzìe
Het jaarverslag van 19 13 signaleert een herkenbaar probleem: ‘Het plan bestond, dat er nog
een lezing zou plaats hebben n.1. van mejuffrouw Staas; maar aangezien er in Gouda altijd
erg veel te doen is en daar in een kleine plaats
allerlei door ‘t zelfde publiek bezocht moet
worden, leek het ons raadzamer aan mejuffrouw
Staas te vragen, die lezing tot het volgend seizoen uit te stellen’.
Deze mejuffrouw Staas is de betaalde propagandiste in dienst van het hoofdbestuur. Zij opent
inderdaad het volgende seizoen met het onderwerp van elke propaganda-avond: ‘Vrouwenkiesrecht’. Na de pauze draagt het bestuurslid
Adolf van Dantzig verzen voor van Vondel,
Huygens en Multatuli, en mejuffrouw Staas
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verzen van Henriëtte Roland Holst-van der
Schalk.
Twee bijeenkomsten volgen nog die winter; zij
dragen het karakter van een cursus en gaan over
de Kinderwetten. Uitgenodigd is mevrouw
Drucker-Helfrich. Echter, de slechte opkomst is
reden dat opnieuw de vierde bijeenkomst wordt
verschoven naar het nieuwe seizoen.
Einde 19 13 vertrekken reglementair mejuffrouw
Brouwer en de heer Belonje, de le en 2e secretaris. Zij worden opgevolgd door mejuffrouw A.
van Iterson en de heer dr. J+W. le Grom. Bij de
vaste woorden van spijt, die in elk jaarverslag
de bestuurswisseling begeleiden ’ . . . die wij
noode zagen heengaan, maar aan’de beurt van
aftreden was . ..’ sluit de onderzoekster zich in
dit geval geheel aan. De‘ gegevens van ,de volgende jaren zijn~veel minder duidelijk en soms \
onvolledig.

’
\
\
\
\

Afdeeling GOUDA en Omstreken.

Onze Bond wil belangstelliog
wekieti voor alle vraagstukken,
het maatschappelijk leven samenhabgen en waarover \
binnen afzienbaren
tijd ook door vrouwen mede zal moeten
beslist worden.
Eet Bestuur der Afdeeling stelt zich ober ‘de volgende
lezingen te doen plaats hebben:
\
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Men wordt Lid van den Bond tegen betaling van een
jaarlijksche
coniribntie
van f 0.50, f l.-, f 1.50 of hooger, naar
draagkracht.
Voor opgave van lidmaatschap of met verzoek om nadere
inlichtingen wende men zich tot de Afdeelings-secretaresse.
E e t .Bestuur Ualt de Afd. Qoada e n Om.&ekm,
Mej. N. BONTE, ~oorzitsfer.
D r . P . J. A . LEVEDAG, Onder-Voorzitter.
Mej. C. VAN REEDT DORTLAND, Sec&ure~&.
A. VAN DANTZIG, Pen&gwzeester.
Mevr. 23. IMMISK-DE LASGE.
Mej. A. VAN ITERSOX.
Dr. 5. W. LE GROM.
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De oorlogstijd: 1914 - 1918
Het septembermunmer van ‘De Ploeger’, het
landelijk orgaan van de Bond, meldt ‘oorlog’,
en de presidente schrijft: ‘... hoe droef is het ons
te moede . ..’ Alle activiteiten worden opgeschort, zo ook in Gouda, Er wordt geen winterprogramma vastgesteld omdat men de actualiteit
wil afwachten.
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Liefdudigheid
Toch organiseert de Bond een bijeenkomst,
maar een met een liefdadig doel. Er zal toegang
geheven worden: leden 25 cent, niet-leden 50
cent en aan de zaal 75 cent. Het batig saldo is
bestemd voor het Steuncomité. Op 11 december
19 14 komt professor Kemkamp uit Utrecht
spreken over: ‘De voorgeschiedenis van den
oorlog’. Het bestuur heeft goed reclame gemaakt en zelf zoveel mogelijk kaarten verkocht.
Er is grote belangstelling, zodat een batig saldo
van f 20,- kan worden overgemaakt.
In het bestuur heeft in het eerste oorlogsjaar
mevrouw M. de Vooys-de Lange (Markt 8) de
plaats ingenomen van de heer Van Dantzig, die
reglementair aan de beurt van aftreden was.
In het neutrale Nederland wordt een ‘Anti-oorlog-raad’ opgericht. Vele politieke partijen en
andere organisaties sluiten zich aan. Ook de
landelijke ‘Bond voor Vrouwenkiesrecht’ overweegt toetreding en vraagt de mening van zijn
afdelingen. Dat is in de eerste plaats typerend
voor de democratische geest van de Bond als
geheel. Even typerend is de wijze waarop de
afdeling Gouda deze vraag behandelt. Hoewel
uitgebreid gedachten worden uitgewisseld, blijft
er in het bestuur verschil van mening bestaan,
maar er werd besloten, de afgevaardigde
vrijheid van handelen te verleenen’. Als argument geldt dat tijdens de discussie in de landelijke bijeenkomst nog nieuwe gezichtspunten
naar voren kunnen worden gebracht, vandaar
Vlaamse poezie
Wanneer koningin Wilhelmina in de troonrede
van 19 15 aankondigt ‘dat de gewone wetgevende arbeid weer ter hand genomen zal worden, en
dat de vroeger aangekondigde voorstellen tot
grondwetsherziening weldra zullen worden
ingediend’, hervatten de politieke organisaties,
en ook de ‘Bond voor Vrouwenkiesrecht’ hun
activiteiten. De Afdeeling Gouda en Omstreken
programmeert een culturele avond, een politiekinhoudelijke en een propaganda-bijeenkomst.
Bestuurslid mr. W.J.L. van Es nodigt naar
Gouda dr. René de Clercq, afkomstig uit België,
die hij persoonlijk kent. René de Clecq is leraar
Germaanse taal en letteren te Gent, en leeft
tijdens de oorlogsjaren als politiek vluchteling
in Nederland. Hij spreekt over: ‘De Vlaamsche
vrouw en de Vlaamsche Beweging’. De secretares schrijft: ‘Doordat wij persoonlijk veel moeite hadden gedaan om kaarten te verkoopen, was
de zaal aardig bezet . . . Na de pauze las de spreker een reeks van zijn mooie gedichten voor.
Het was een heerlijken avond’.
Voor de politiek-inhoudelijke avond komt weer
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mejuffrouw Staas spreken over: ‘De voorstellen
tot grondwetsherziening’. ‘Hiervoor, wij schamen het om te zeggen, was heel weinig belangstelling . . . Naar aanleiding van de vragen die
gesteld werden was het een zeer geanimeerde
avond, al waren er niet velen’, aldus het jaarverslag.
De propaganda-bijeenkomst wordt uitgebreid
besproken in het bestuur. Men denkt aan een
toneelavond in de Schouwburg voor een liefdadig doel, bijvoorbeeld voor de ‘Melk- en Eierenvereeniging’, die dan gegeven wordt onder
auspiciën van de Bond. Zo meent het bestuur
mensen te bereiken die het anders nooit bereikt.
Echter, in het jaarverslag schrijft de secretares
dat wordt afgezien van de plannen een grote
propaganda-avond in de Schouwburg te organiseren. Bij te weinig belangstelling kan de kas
dat niet dragen; het ledental is wel groeiende,
maar er is geen geestdrift, zo verzucht zij.
In het bestuur treffen we als nieuwe leden aan
mejuffrouw J.Hartkamp als le penningmeesteres, mejuffrouw R. van Wijnbergen en de heer
mr. W.J.L. van Es.
Een Pro- en Contra-avond
In het jaar 19 16 is mevrouw Prince-Schimm van
der Loeff terug in het bestuur en neemt de functie van presidente weer over van mejuffrouw
Bonte. Nieuw zijn mejuffrouw A. Diestelharst
en de heer mr. M.W.G.van der Veur. Voortaan
is het correspondentieadres: Krugerlaan 14. Om
wat meer leven in de brouwerij te brengen, stelt
mevrouw Prince voor een vriendschappelijke
debatavond tussen Vereeniging en Bond te
organiseren en de beide landelijke presidentes
uit te nodigen. De brief van Johanna Westerman, presidente van de Bond, is heel terughoudend. Zij komt liever niet en zij geeft daar geen
nadere uitleg aan. De diepe kloof, om niet te
spreken van vete, tussen Vereeniging en Bond is
tot op dat moment aan de afdeling Gouda voorbijgegaan.
Toch krijgt mevrouw Prince haar propagandaavond. In de bestuursvergadering van 7 februari
1916 besluit het bestuur een Pro- en Contraavond te organiseren ‘... naar aanleiding van de
actie tegen vrouwenkiesrecht van gereformeerde
zijde . ..’ Aan het hoofdbestuur van de Bond zal
gevraagd worden wie uit te nodigen het Pro te
verwoorden; ds. Sap zal men polsen het Contra
te vertegenwoordigen. Als datum wordt 30
maart 1916 vastgesteld.
Dan doet zich echter een ‘quaestie’ voor. In de
Goudsche Courant van 18 maart 19 16 verschijnt
een advertentie van de ‘Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht’, die uitnodigt tot het bijwonen
van een Openbare Vergadering in de ‘Réunie’
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avond in de Goudsche
Courant van 18 maart 1916
op vrijdag 24 maart 1916. ,Als het bestuur van
de Bondsafdeling in aller ijl dinsdag de 21e bij
elkaar komt, hebben zij een echt probleem.
Tussen de Vereeniging en de Aafdeeling Gouda
van de Bond was afgesproken dat de Vereeniging haár bijeenkomst te Gouda zou beleggen
veertien dagen na de Pro- en Contra-avond van
de Bond; nu blijkt deze zes dagen eerder dan de
30e te zijn. Met het hoofdbestuur is al overlegd;
zij adviseren actie te ondernemen, door middel
van huisbezoeken, vóór de gewraakte 24e
maart. Dat vinden de Goudse bestuursleden
echter ongepast. Zij besluiten een circulaire op
te stellen, die ingaat op de politieke stand van
zaken met betrekking tot het vrouwenkiesrecht.
Daarmee gaan de beide dames Breebaart en de
dames Van der Straaten-Spruyt en Diestelharst
inderdaad op huisbezoek, maar, in de dagen
volgend op de vergadering van de Vereeniging.
Ook verschijnen er twee advertenties in de
Goudsche Courant, één in de editie van 25
maart - dezelfde editie als waarin het verslag
van de verenigingsavond verschijnt - en één in
die van 30 maart 1916.
Ds. Junod, evangelisch-luthers predikant te ‘sGravenhage, is de spreker Pro. Hij gaat in op
bijbelteksten uit het Oude en uit het Nieuwe
Testament die betrekking hebben op de positie
van de vrouw en geeft theologische argumenten
voor het vrouwenkiesrecht. De spreker Contra is
de heer Kolijn, raadslid van een der christelijke
partijen te Gouda. Hij is de tweede spreker en
opent met te zeggen dat hij niet op de christelijke
aspecten van de zaak in zal gaan, maar de staatsrechtelijke kant uiteen zal zetten. Tot slot krijgen
beide sprekers nog gelegenheid voor repliek. Het
resultaat van alle inspanning is dat de zaal bijna
te klein is: er worden in een keer 35 nieuwe leden ingeschreven. Aan het einde van deze affaire
wordt besloten een propagandacommissie van
jonge meisjes op te richten ‘als middel om mensen wakker te maken. Want, in geestdrift voor
het kiesrecht die hen zeker een betere toekomst
brengen zal, dat zijn de vrouwen nog niet’.
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Advertentie ‘Pro en Contra’ in de Goudsche Courant
van 25 maart 1916. In deze courant staat ook het
verslag van de verenigingsavond van 24 maart 19 16
\
NED. BOND VOOR VROUWENKIESRECHT.
AFD. GOUDA EN OMSTREKEN.
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Circulaire ‘Pro en Contra’ 19 16
De Afdaling Gouda van de ‘Vereeniging voor
Vrouwenkiesrecht ’
Niet onvermeld mag blijven dat er ook in Gouda
een afdeling van de Vereeniging is geweest. De
Goudsche Courant van 25 maart 1916 meldt in
een klein berichtje, volgend op het verslag van
de propaganda-avond van de Vereeniging, het
volgende: ‘Naar wij vernemen hebben zich 27
nieuwe leden voor de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht opgegeven en is daarop een Af-
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dekling Gouda opgericht. Reeds’werd een bestuur gekozen,‘bestaande
uit mej. P.A, Snoep,
presidente, mevr. Spijer, mej. Prins, mej. T. IJsselstein en mej. E. de Ven’.
\

,

,
:I
t
1
y

‘*

*”
:
.;
/;:
i
1
i,
\
‘b
;

Waddinxveen
Op de bestuursvergàdering
v& 5 november
19 17 komt een ingekomen brief van het hoofdbestuur ter sprake. Het verzoekt Gouda en Omstreken drie personen uit Waddinxveen aan te
nemen als lid. Zij zijn lid van de afdeling Boskoop die in 19 11 is opgericht. Een reden voor
de overstap wordt niet gegeven. Dit brengt het
bestuur van Gouda op het idee te trachten een
afdeling Waddinxveen op te richten. Een brief
gaat uit naar mevrouw Lindeman te ,Waddinxveen, maar het jaarverslag meldt dat daarop
geen antwoord is ontvangen.
Leeskringen
’
‘Daar het reizen in‘ verband met de tijden zoo
lastig is’, wordt besloten zoveel mogelijk lezind
gen te laten verzorgen door mensen uit de eigen
stad. Dr. H.M.R. Leopold, leraar klassieke talen
aan het Gymnasium, wordt uitgenodigd te spreken over Italië, over de toestand daar en over de
vrouwen. Na de pauze vertoont hij lichtbeelden
naar schilderijen van Italiaanse meesters.
Bij het bestuur leefde al eerder het plan leeskringen op te richten. Dat vindt nu uitvoering in
de vorm van leesavonden, die vanaf januari
iedere week gehouden worden onder leiding van
de heer J.H. van den Bosch, leraar Nederlands
aan het Gymnasium en de R.H.B.S. Gesproken
wordt over ‘moderne poëzie’, De avonden worden bezocht door leden en niet-leden en vallen
bij ieder ‘bijzonder in de geest’.
\
Intussen hebben de ontwikkelingen in dk landelijke politiek niet stil gestaan. De voorstellen tot
grondwetswijziging zijn aangenomen en hebben,
vrouwen het passief kiesrecht gegeven. Echter,
de tevredenheid van mevrouw M. de Vooys-de
Lange betreft een ander terrein. Zij sluit het
jaarverslag van de afdeling Gouda af met de
woorden: ‘Dit jaar dat in de kiesrechtbeweging
van de vrouwen zulk een groote plaats inneemt
door het tot stand komen van de grondwetsherziening heeft ook dat andere doel, de ontwikkeling van de vrouwen, niet verwaarloosd’.

Goudse

namen

\

\

In een aantal jaarverslag& staat het :ledental
vermeld, zodat de groei ,van de eerste jaren
gevolgd kan worden; het laatst-vermelde aantal
is 124. In de administratie van de landelijk
secretares
wordt de afdeling Gouda in 1919
echter afgesloterrmet 146 leden.
Helaas zijn geen ledenlijsten bewaard gebl&en.

Tijdens een bestuu&,vergadering
in ,19 15 wordt
voorgesteld de geschreven ledenlijst, te laten
drukken, maar ‘de meerderheid bleek er het nut
niet van in te zien’. Een aantal namen van leden
kon achterhaald worden; het zijn namen van
personen die in de bestuursvergaderingen \ genoemd word& als kandidaat-bestuursleden. In
de onderstaande lijst zijn de met * achter de
naàm daadwerkelijk verkozen:
19 10 de heren Schouten, Van Dantzig* en
Montagne, mej. Van‘Reedt Dortland* en
de beide dames Breebaart.
19 11 \ dr. Levedag* en de heer Kortenoever:
1912 ‘mej. Bonte* , mw. Immink-de Lange*,
mw. Burgersdijk, mej. Vd Torren, mej.
Geitel e n m e j . V . IJzendijk, \
19 13 dr. J.W. le Grom* en mr. E. Kortenoever, mej. A. van Iterson*, mw. ~Vd Velde-Burgersdijk, mw. Granpré-Moliere,
mej. M. Lambrechtsen v Ritthem, mej.
M.
Bokhoven.
\
19 14 mw. Vd Torren, mw. van Eldik Thieme,
mw.de Vooys-de Lange*. \
1915 mej. R. van Wijnbergen”, mej. J. Hartkamp*, zr. Van den Burg, Mr.vti Es*.
1916 : ds. Van Assendelft, mr. Vd Veur*, del
heer J.H.Kook.
1917 mw. Dorré, \
1918 mej. C. vd Torren*, mej. L. Brouwer en
mw. Börger, de heren Versfelt, Schouten
\
en Weyer* _
‘_

Financiën
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De contributie is in 1907 vastgesteld: 50 cent
per jaar. Met een zekere regelmaat wordt daarover gediscussieerd, ,zowel over de hoogte van
de minimum contributie als,over de hoogte van
de afdracht per lid aan het hoof
t
beleid van ‘de afdeling Gouda i
.
Wanneer in 1912 de afdeling Nacu
1
voorstelt de contributie te verhGsbll
cents, wordt,dit ‘... door het Goudsche bestuur
niet wenschelijk geacht, omdat een te hooge
contributie geen beletsel mocht zijn om lid te
worden’.
De uitgaven zijh heel,gevarieerd. Aan de bode,
het is al genoemd, f 4,- per jaar. Het hoogst
betaalde honorarium voor een,lezing is ,daarentegen f 50,-, uitbetaald aan de heer Fr. van
Eeden. Maar ook in de honoraria is verschil te
onderkennen: professor Kernkamp ontvangt f
30,-, Annie Salomons f 20,- en ds. Junod f
15,-. Het rijtuig van J. Weurman kost in 1912
85 cent. Later wordt aan stalhouder Langerak f
1,45 betaald.
Een aantal namen staan in de jaarrekeningen
vermeld; aan hen zijn kleine bedragen uitbe-\
taald. Het zijn mogelijk namen van de Goudse
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middenstand: D. van”Hensbergen,
Edauw~ 8z
Johannesen, Starreveld, Cambier van Nooten,
Van de Hondel, Van Burk, N.V. Koch & Knuttel enBrinkman & zoon. _

ZICH+

V HET DOEL IN
EN BEREIKT ’
De grondwetsherziening van 1917
De Staatscommissie tot herziening der grondwet
komt in 1912 met voorstellen, maar is daarin
niet unaniem. Daarop hebben de SDAP en de
links-liberalen gezamenlijk, door middel van
veel politieke actie en opnieuw grote kiesrechtbetogingen, de kwestie weer in het centrum van,
de publieke belangstelling geplaatst. De verkiezingen van 19 13 leveren grote winst op voor de
linkse partijen,, en de regering die aantreedt
heeft drie hoofdpunten op haar program.
‘Grondwetsherziening tot toekenning van het
kiesrecht aan alle mannelijke Nederlanders, en
tot wegneming der grondwettelijke belemmeringen tegen het toekennen van kiesrecht aan vrouwen’. Daarnaast staan ook het hete hangijzer
van de subsidiëring van het bijzonder onderwijs,
en invoering van het staatspensioen op de rol.
Het uitbreken van de eerste wereldoorlog doorkruist de nationale politiek. Wanneer vervolgens
‘de gewone arbeid weder ter hand genomen is’,
is er eigenlijk niemand meer die de vooroorlogse discussie over deze zaken wil voortzetten.
November 19 17 wordt de grondwetsherziening
afgekondigd in het Staatsblad: invoering van
algemeen mannenkiesrecht en wegneming‘van
het grondwettelijk bezwaar tegen vrouwenkiesrecht, invoering van evenredige vertegenwoordiging en gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs.
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Reactie 1van de, ‘Nederlandsche Boud voor
Vrouwenkiesrecht’
Als reactie op de voorstèllen tot grondwetsherziening schrijft het Bondsbestuur: ‘Er is reden
tot tevredenheid, wanneer men zich rekenschap
geeft van de politieke verhoudingen. Een grond-,
wetsherziening is moeilijk en de politieke partijen moeten aansturen op het bereikbare’.
\ Juni 19 17 opent het Bondsblad met: ‘Aan onze
vrouwelijke leden. Nu de voorstellen tot wijziging van de grondwet zijn aangenomen kunnen
vrouwen gekozen worden. Vrouwen, overwin de
schroom iets te doen, wat ge nog nooit gedaan
hebt: Sluit U aan bij eene politieke partij!’
De statuten worden herzien: voortaan is de
Bond verenigingspunt voor allen die actief
vrouwenkiesrecht voorstaan. :De Bond wil het
verkiezen van vrouwen bevorderen en - nog
steeds - vrouwen voorlichten. Als beginsel
wordt uitgesproken dat actief vrouwenkiesrecht
zo spoedig mogelijk wordt ingevoerd en niet
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afhankelijk mag zijn‘ ,van maatschappelijke
welstand, dus geen census-vrouwenkiesrecht;
De ontwikkelingsactiviteiten dienen met her-~
nieuwde ijver ter hand te worden genomen. ‘\

\
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Reactie van i?Le ‘Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht’
In de Vereèniging is absoluut geen sprake van ’
tevredenheid. Zij dient een protest in bij de
Tweede Kamer om uiting te geven aan haar
gevoel van verontwaardiging: ‘Zij (de vrouwen)
worden nu genoodzaakt de strijd te hervatten,
een strijd die zwaarder en bitterder zal zijn dan
\ ‘1,
ooit tevoren’. Daar was dan ook een en ander
aan vooraf gegaan. In tegenstelling tot de Bond,
die zich als organisatie statutair onthouden heeft
van elke politieke actie, heeft de Vereeniging
vanaf 1913 de vrouwen opgevoed tot ‘activistes’. In 19 13 wordt een protestmeeting gehouden in de ‘Dierentuin’ in Den ,Haag. In
19 14/19 15 wordt een volkspetitionnement gehouden onder het motto ‘grondwettelijke gelijk\
stelling van man en vrouw’ met als resultaat
164.696 handtekeningen. En in 19 16 wordt in
\ \’
Amsterdam een grote demonstratie georganiseerd. Op basis van ‘het algemeen kiesrecht
voor mannen en vrouwen in de grondwet’ wordt
\
samenwerking gezocht met andere organisaties.
Dat wordt door Wilhelmina Drucker en de afdeling Amsterdam opgevat als een politieke stel-,
lingname, door een Vereeniging die politiek
neutraal zegt te zijn. Met de haven in zicht komt
het toch nog tot een tweede breuk in de Vereeni-,
‘,
ging. Wilhelmina Drucker richt met haar mede\
standers alsnog een eigen ,organisatie op ‘De
Neutrale’. De demonstratie is een groot succes;
\
deelnemers zijn, behalve de Vereeniging: de
Vrijzinnig Democratische Bond, de SDAP en de
\ \
Bond van Sociaal Democratische Vrouwenclubs, en nog dertien andere verenigingen of
organisaties. Tijdens ‘de behandeling van de,
wetsvoorstellen komen de vrouwen naar Den \
Haag en staan er steeds groepjes van 20-30
1’
vrouwen onder de kolonnade van het Binnenhof.
Na de toekenning van het passief vrouwenkies’
\\
recht bepleit Aletta Jacobs de statuten’zodanig
te veranderen dat de Vereeniging bij de verkie\
zingen van 1918 kan uitkomen met een eigen
lijst. Want, in het geval dat vrouwen toetreden
\
tot een politieke partij geldt in, Vereenigingskring ‘dat vrouwen geen goede feministes kun- \
nen blijven’. Echter, met 34 stemmen voor, 105
tegen en acht blanco haalt haar voorstel het niet.
Het jaar 1 9 1 8
\ \ \
Wanneer in 19 18 de verkiesbaarheid van vrouwen wettig van kracht is, stellen de politieke
,
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partijen in totaal 22 vrouwen kandidaat. Acht
van hen zijn actief in de vrouwenkiesrechtbeweging, vier in de Bond en vier in de Vereeniging. Echter, als eerste en enige vrouw wordt
gekozen Suze Groeneweg, onderwijzeres te
Rotterdam en lid van de SDAP. Het Maandblad
van de Vereeniging stelt vast dat zij ‘... niet als
vrouw gekozen is. Waar slechts één vrouw het
tot een overwinning heeft gebracht, mogen wij
ons verheugen dat het mevrouw Suze Groeneweg is, al hadden wij liever gehad dat een onzer
eigen vrouwenleden die plaats had ingenomen.
Wij hadden het minder kunnen treffen’.
In datzelfde jaar doen zich de november-woelingen voor. Troelstra spoort de arbeidersklasse
aan de macht te grijpen. Een week later moet hij
erkennen dat hij zich vergist heeft. Direct daarop dient mr. H.P. Marchant, lid van de Vrijzinnig Democratische Bond, het kieswetvoorstel in
voor algemeen vrouwenkiesrecht. In mei 1919
wordt de initiatiefwet-Marchant aangenomen en
in september in het Staatsblad gepubliceerd.
Opnieuw zijn de reacties van Bond en Vereeniging volstrekt tegenovergesteld. De Bond, in de
persoon van mevrouw Wijnaendts FranckenDyserinck, schrijft: ‘De cursussen, dit voorjaar
nog met veel animo aangevraagd, gaan niet door
omdat - o bittere ironie - het vrouwenkiesrecht
een feit geworden is en er in de afdelingen
weinig belangstelling meer blijkt te bestaan. En
dát in onze Bond, voor wien de verkrijging van
het stembiljet slechts denkbaar is geweest met
gelijktijdige ontwikkeling.
In het Maandblad van de Vereeniging lezen we:
‘Behoeven wij het hier nog afzonderlijk te vermelden, hoe wij ons van ganscher harte verheugen, dat de krachtige democratische strooming
die thans door gansch Europa gaat, ons vroeger
dan wij verwacht hadden, het kiesrecht zal

Ook in de bestuursvergadering van de afdeling
Gouda en Omstreken wordt de grondwetsherziening van 19 17 besproken: ‘Na eenige discussie over het al of niet zich begeven van de vrouwen in de politiek, gaf de heer van Es een goeden raad en wel om aan alle kiesvereenigingen
in de stad een schrijven te richten met het verzoek bij de a.s. verkiezing voor de gemeenteraad op de lijsten een vrouw te plaatsen’.
Daar blijft het bij en, als tevoren, worden lezingen georganiseerd. Het bestuurslid mr. M. van
der Veur spreekt over ‘De distributie-regeling

De heer Herckenrath houdt een lezing over ‘De
gevaren van een spoedige vrede’. De secretares
verzucht: ‘Het bestuur had gaarne meer lezingen
willen organiseren, maar was hierin door gebrek
aan geld verhinderd’. Wel heeft de heer Van
den Bosch weer twaalf leesavonden geleid over
‘Modern proza en moderne poëzie’.
Nieuwe namen in het bestuur zijn mejuffrouw
C. van der Torren en de heer P. Weyer. Aan het
einde van het winterseizoen 19 18/19 19 telt de
afdeling 124 leden.
In oktober 19 19 hebben de landelijke ontwikkelingen de afdeling Gouda ingehaald. Op de
laatste bestuursvergadering, 16 oktober 1919,
wordt overlegd hoe verder. Nu het kiesrecht er
is, kan men weinig meer doen. Echter: ‘Mevrouw Prince stelt voor een Volksuniversiteit op
te richten om daar in hoofdzaak cursussen te
laten houden waar vrouwen veel aan hebben
kunnen en dan met onze middelen te steunen.
Dat vindt veel bijval. Toch is men van oordeel
met dat plan te wachten tot wij iets naders weten’.
De laatste algemene ledenvergadering wordt
gehouden op 29 dember 19 19. ‘Wij zijn niet
gewoon dat onze ledenvergaderingen druk
bezocht zijn, maar nu was het toch al heel erg.
Alleen drie bestuursleden waren aanwezig. De
voorstellen van het landelijk bestuur te komen
tot een fusie met de ‘Vereeniging Rechtstoestand’ en tot oprichting van ‘De Nederlandsche
Unie voor Vrouwenbelangen’ worden besproken en goedgekeurd. ‘... er kwam nog even ter
sprake wat er nu gebeuren moest of onze Afdeeling een onderafdeeling zou worden van ‘De
Unie voor Vrouwenbelangen’ of dat wij zouden
opheffen. Wij besloten dat op een volgende
bestuursvergadering te overleggen’. Niets meer
aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten. En dat is het einde van de Afdeeling Gouda
en Omstreken van de ‘Nederlandsche Bond
voor Vrouwenkiesrecht’.
Vermeldenswaard is tenslotte dat in 1923 te
Gouda een onderafdeling van de Volksuniversiteit van Rotterdam wordt opgericht.

VI SAMENVATTING EN CONCLUSIES
Het doel, het vrouwenkiesrecht, is bereikt. Maar
de vraag dringt zich op of, en zo ja in hoeverre,
de vrouwenkiesrechtbeweging daaraan bijgedragen heeft. Om die vraag te kunnen beantwoorden, is het nodig nader te definiëren wat
voor soort bewegingen de Vereeniging, de Bond
en de Goudse afdeling van de Bond precies
waren. Aanknopingspunt daartoe zijn hun,
onderling zeer verschillende, activiteiten.
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De Bond
De activiteiten van de Bond zijn ook wel op
vergroting van de aanhang gericht, maar zij
houden in de eerste plaats bijeenkomsten ter
ontwikkeling van hun leden. In de cursussen
staat de inhoudelijke kant van het stemrecht
centraal. Het is een staatsrechtelijk middel om
vorm te geven aan de maatschappij als geheel.
Daarbij zijn principiële keuzes aan de orde, die
door de verschillende politieke partijen op uiteenlopende gronden gemaakt worden. Vervolgens stelt de
de Bond
Bond dat
dat de
de politieke
politieke keuze,
keuze bebehoort tot het privéterrein van elk individu. De
Bond, als organisatie, spreekt zich daar niet
over uit.

De Afdeeling Gouda
De,Afdeeling
Gouda en
en Omstreken

Jacobs alle activiteiten gericht op haar doel: het
verkrijgen van
verkrijgen
vanhet
het kiesrecht
kiesrecht voor
voor de
de vrouw.
vrouw. ,Dat
Dat
betekende in concrete: wijziging van de grondwet. Zij trachtten dat ~te
te bereiken door middel
van adressen aan de Tweede Kamer,
Kamer, of
of aan
aan
kamerleden persoonlijk, zodra daar in de politieke sfeer maar enigszins aanleiding voor was.
Later gingen zij ook de straat op; weliswaar in
navolging van de socialisten, maar voor de
vrouwen van die tijd een hele stap. Daarnaast,
even belangrijk, maar nog steeds in het kader
van het hoofddoel, voerden zij voortdurend
propaganda ter vergroting van de
,de aanhang.
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De \ tien
tien jaren
jaren overziende, heeft
heeft de
de afdeling
afdeling ‘\
Gouda in de eerste jaren activiteiten
activiteiten ondemoondernomen die aansluiten bij de bedoelingen van de
landelijke organisatie.
organisatie. Inhoudelijke
Inhoudelijke lezingen
lezingenenen
cursussen op het terrein van politieke en maatschappelijke vraagstukken; daarnaast
daarnaast\ elk
elk jaar
jaar
een propagandabijeerikomst. Wanneer de belangstelling voor die onderwerpen afneemt,
komen culturele onderwerpen op het programma. De belangstellingswereld van de Goudse
leden wordt in hoofdzaak bepaald door de literatuur. Het vrouwenkiesrecht willen zij wel, en
het moet er ook wel komen, maar zij houden
zich er niet echt mee bezig. Wanneer in 19 16 en
1917 eerst de grondwetswijziging en later de
kieswetvoorstellen aan de orde zijn, vraagt de
Bond aan de afdelingen daarover hun oordeel te
geven. De Goudse notulen melden ons: ‘... wist
niemand een voorstel te doen en werd besloten,
aan het hoofdbestuur te schrijven om te vragen
iemand te zenden om ons voor te lichten . ..’ en
‘... wij waren het erover eens dat de Vragenlijst
wel akelig en ingewikkeld was . . . , graag nog een
lezing, maar dan een, niet enkel over kiesrecht
maar meer op literair gebied’.
Maar dan komt
komt in
in 19
1917
17en
en1918
1918dedepraktijk
praktijkvan
van
het kiesrecht echt dichtbij. Het wordt deel van
de eigen
,eigen leefwereld.
leefwereld. In het bestuur komt het
voorstel ter tafel ‘... of het mogelijk zou zijn dat
iemand ons
ons, iets kwam vertellen over politieke
partijen in
in verband
verband met
met evenredige
evenredige vertegenvertegenwoordiging, omdat het zoo nuttig zijn zou als
we daar wat meer van te weten kwamen’.
\

”
1

,\
\
\_

Conclusies
Conclusies
De diverse atitiviteiten
activiteiten in
in ogenschouw
ogenschouw nemend,
kan de Vereeniging onder Aletta Jacobs een
pressiegroep genoemd
,genoemd worden,
worden, die
die uit is op \
democratische verandering ten behoeve van
vrouwen; zij is ook een emancipatiebeweging,
maar op een beperkt gebied. Als organisatie is

\
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zij een factor geweest in het politieke en maatging was; De SDAP, evenals de Vèreeniging in
schappelijke krachtenveld, en heeft zij bijgedra1894 opgericht, had,al in 1896 een afdeling, te
gen aan het tot stand komen van het vrouwen
\ Gouda. Het kan niet anders of die moet zich \
’
kiesrecht.
geroerd hebben, maar bij de Goudse Bond is dat
\
Tijdens het gehele ,proces is ‘Aletta ~Jacobs een
(nog) niet gehoord. Jaren later, in 1927, geeft de
C
politiek stratege van de eerste orde geblekenzij
SDAP een boekje uit ter gelegenheid van de \ \
\
heeft zich steeds aangesloten bij die persoon of \ Gemeenteraadsverkiezing . . . het secretariaat: E. \
groep, die op enig moment haar doel het beste \ ’ \ van Dantzig, Kleiweg 76; dezelfde naam als de
diende. Dat heeft bij socialisten en liberalen \
\ penningmeester uit 1910. Het verdient zeker
onzekerheid en wrevel gewekt. Want de vraag \
aanbeveling dergelijke relaties nader te onder\’
bleef onbeantwoord of de Vereeniging, stond \ ‘zoeken.
\,\
voor algemeen kiesrecht voor mannen en vrou\’
\
wen, of voor beperkt mannen- en vrouwenkies- \ VU LIJNEN
AR NU , ~:“ , \\ ~,1 \
recht, Aletta Jacobs had iets van de doctrinair-’ \
Het stembiljet moest voor socialisten en femiliberalen in zich: haar doel was het doel van de’
nistes de hemel op aarde brengen. De realiteit
,van het o zo gecompliceerde politieke raderVereeniging; het (on)rechtgevoel
deelt zij met
de socialisten en haar ongeduld komt overeen
\ zwerk heeft anders uitgewezen. Daarmee is een
met dat van de Radikalen. Zij is de verpersoon- \
hoge verwachting de bodem ingeslagen, en ligt \
een nieuwe, veel moeilijker opdracht klaar. De
lijking van een, zij het beperkt, vrouwen.beZan.g.
De Bond is een sociaal-culturele hervormings- ‘, ’ geschiedenis van de Afdeeling Gouda en Ombeweging. De organisatie kenmerkt zich door \ ‘streken kan ons daarbij wijzer maken.
een hoge mate van interne democratie. Als’
Eerst zullen politieke partijen én belangengroegeheel zijn zij uit op mentaliteitsverandering, in
pen - dezelfde als 100 jaar geleden en nieuwe de eerste plaats met betrekking tot het kiesrecht,
de mogelijkheden en de beperkingen van het \
stemmen als middel duidelijk moeten‘ maken.
maar tevens ten aanzien van vele andere sociale
Dat inzicht was bij de Vereeniging niet aanwe-‘
problemen. In de kring van de Bond vinden we
het gedachtengoed van de links-liberalen terug:
zig, bij de politiek-betrokkenen in de Bond wel
de ontwikkelingsgedachte, het idee van de gel.ei\ bekend. Vervolgens zullen de politieke partijen
\
delijkheid, de sociale betrokkenheid en de afwede belangen die zij dienen, moeten duidelijk
zigheid van een ‘leider’. De afstand tussen de
maken en de keuzes die daaraan vooraf gingen
Bond, als organisatie voor een breed vrouwenmoeten verantwoorden.
belang, en de diverse politieke partijen, die
Hoe verschaf je die duidelijkheid? Ook daarvoor kunnen wij bij de geschiedenis van de
afstand moeten de vrouwen in eigen verantwoordelijkheid overbruggen. Mr. Elize van
Afdeeling Gouda en Omstreken te rade gaan.
Die leert ons dat een maatschappelijk probleem
Dorp, de eerste presidente van de Bond wordt in
1922 lid van de Tweede Kamer voor de Vrijdat om een politieke oplossing vraagt, pas als
heidsbond, en Welmoet Wijnaents Franckenzodanig wordt onderkend, als het deel gaat
Dyserinck komt uit voor haar keuze: de Vrijzinuitmaken van de persoonlijke leefwereld van
nig Democraten. Deze vrijheid en de vooronder- \ mensen. Dan zullen mensen ontdekken dat in
stelling van de persoonlijke keuze zijn de zwakeen georganiseerde samenleving alles ‘politiek’
te van de Bond gebleken. Want niet iedereen
is, ook al is politiek niet alles.
maakt die stap.
De afdeling Gouda illustreert deze zwakte. De
Bronnen
staatsinrichting komt wel aan de orde maar blijft
Algemeen Rijksarchief te ‘s-Gravenhage (Atheorie, omdat het niet vertaald mag worden
RN.
naar de fundamentele keuzes van de politieke
- Vereeniging tot verbetering van den Maatpraktijk. De sociale betrokkenheid blijft nog
schappelijken en den Rechtstoestand van de
steken in liefdadigheid. De ontwikkeling van de
Vrouw 1894- 1920;
leden wordt nagestreefd, maar het is verdieping
- Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesvan een reeds aanwezige interesse, zonder uitrecht 1907-1920;
breiding naar nieuwe sferen. Deze geslotenheid
- Invnr. 2.19.20.
wordt geïllustreerd met de reactie van het beInternationaal Informatiecentrum en Archief
stuur op de oprichting van Provinciale Raden.
voor de Vrouwenbeweging te Amsterdam (IIGouda besluit niet deel te nemen ‘... het wordt
AV).
niet van veel belang gevonden’.
- Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht 1894Tijdens de jaren 1909 - 1919 is geen spoor
1919;
gevonden van contact met andere kiesrechtorga- Invnr. 47 Bibliotheek nr. 6.1.
nisaties, terwijl op dat terrein zoveel in beweStreekarchiefdienst Hollands Midden te Gouda
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Literatuur

1;
/

/-

Voor een volledig overzicht van geraadpleegde
bronnen en literatuur wordt verwezen naar mijn
doctoraalscriptie ‘Vrouwen tussen Ontwikkeling
en Democratie’, die geraadpleegd kan worden
bij de Streekarchiefdienst Hollands Midden te
Gouda.

G e d e n k b o e k bij het 25jarig bestaan van de
Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht 1894-1919
(Amsterdam 1919).
Jacobs, Dr. Aletta H., Herinneringen (Amsterdam 1924).
Kossmann, E.H., De lage Landen 178OA980.
Twee eeuwen Neder land en België (2dln; Amstc :rdarn en Brussel 1986).
M ulder, Mauk, Omeaan met macht. 0ns gedrag
met elkaar en tegen elkaar (Arnsterdam en
Brussel 1982).
Naber, Johanna W.A., F da XXV jaren 18981923. Het feminisme ~iti zijnen bloei en zijne
voleinding (Haarlem 1923).
Posthumus-van der Gooti Dr.W.H. en dr. Anna
de, Waal, Van moeder op dochter (Utrecht en
Antwerpen 1968; eerste druk 1948).
Romein, Jan, Op het breukvlak van twee eeuwen. De westerse wereld rond 1900 (Amsterdam 1976).

VEFCENIGINGSNIEUWS
Bolwerklocatie.
In de Tidinge van juli 1993 hebben wij bericht,
dat ‘Die Goude’ de plannen van de g gemeente
Gouda voor het bebouwen van de Bols lerklocatie nauwlettend volgt. De werkgroep, voor dat
doel opgericht heeft inmiddels Contact gezocht
met andere belangstellenden en gezamecjk met
hen een verzoek gericht tot het College van B.&
W. om in onderlinge samenwerking te komen
tot een verantwoorde architectuur van de te
realiseren bebouwing.
De centrale doelstelling van de monumentennota, ‘Gouda, stad vol cultuurhistorische
kwaliteiten.‘, zou daartoe als leiddraad moeten
dienen. \ ’
Voor de volledigheid citeren wij deze doelstelling.

\
Wijnaendts Francken-Dyserinck, E.W., De
strijd voor het vrouwenkiesrecht herdacht (z.p.
1954).~
\
\
\
\
\

NEDERLANDSCf~~
n BOND

VOOlt

VROUWkNIKIESRECHT,

=~Zorg voor behoud en‘versterking
van de historische~continuïteit
en kwaliteit vang Gouda. De
zorg~duarvoor
strekt zich~niet alleen uit tot de
zichtbare gebouwen en structuren, maar ook tot
de onzichtbare, ondergrondse, historische re.+
ten, het ‘bodemarchief ‘. =
_’

STAAT \ PAL!
‘!YIJZE:

\ - - - \
In naam i&&anji, ‘doe open de poort!

In naam van de vroùwen, doe open de ! p o o r t !
De Bond staat gereed voor uw wal.
Hij geeft ,gecn pardon en hij maakt gec !n accoord,
Hij vordert ‘van allen: “Staat pal 1”
Staat pal voor uw rechten, staat pal VOI: )r uw
‘uw zaak;
zaak;
Steunt allen de vrouw in haar heerli: ike ,taak
taak:: :
En werkt met haar mcê overal! (bis).
En vraagt soms een enk’le: *Wat wil toch uw
.wBoad?”
Bond?”
Waar strijdt gij zoo lange reeds voor?
.Onlwikk’ling der vrouw!” is ons antwoord terstond
Gelijkheid van recht staan wij voor!
Wij willen geen macht en. wij wenschen geen eer;
Slechts vrijheid van arbeid; geen onrecht thans
[meer :
Komt, helpt ons, want ,Eendracht maakt macht!”
(bis).
G, M.

TER

HEEOE-EOGINK.

Dit lied is verkrijgbaar
verkrijgbaar bij
bij de
de Secretaresse
Secretaresse van
de afdeeling Hillegom.
\
‘Geen Macht’ (Landdagen 19 16)

Het verzoek aan het College is vastgelegd in een
lange brief, waaruit hieronder zeven belangrijke
punten worden geciteerd. Het antwoord op onze
brief geven wij echter onverkort weer. Wij citeren:
”\
”

Deze voo&tehen
voorstellen zijn:

Ln,
a. het
opstellen
-pstellen van
van een
een nauwkeurige
nauwkeurige definitie
van het
et gewenste
gewenste eindresultaat.
Een aanzet hiertoe zijn o.a. de volgende
voorwaarden:
vaarden:
* het karakter
arakter moet passen in de aard van de
bebouwing
luwing zzoals
o a l s omschreven
omschrèven iinn de
‘de
‘beschikking
hikking tot
tot aanwijzing
aanwijzing van
van een
een bebeschermd
md stadsgezicht
stadsgezicht in
in Gouda’;
Gouda’;
handhaving
~~~~~_~~~aving van de regels van het bestemmingsplan Binnenstad-West;
mingsplan
Binnenstad-West; \
. een passend volume van de bouwmassa’s;
0,
een juiste keuze
keuze van’
van schaal en maat, met
voldoende
voldoende differentiatie
differentiatie in
in de gevelwanden
en met veel aandacht voor de detaillering;
l

l
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