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Aletta Kaiser ca. 1881. (Foto uit: G.L. de
Haas-Lorentz (ed.), H.A. Lorentz)...----._-....,..--......--- ----_ .....---._---



AGNES VAN STEEN

'vol moed en blakende van ijver'

ALETIA LORENTZ-KAISER EN DE VROUWENBEWEGING IN LEIDEN

(1881-1912)

Inleiding

B
IJ mijn onderzoek naar de vrouwenkiesrechtstrijd in Leiden maakte ik
kennis met vele interessante vrouwen, die nog niet eerder een plaats

in de geschiedschrijving van Leiden hadden gekregen.! Een van deze
vrouwen was Aletta Lorentz-Kaiser, van wie ik wel meer wilde weten, vooral
omdat zij op meer terreinen actief bleek dan alleen op het gebied van het
vrouwenkiesrecht. Dit vrouwenkiesrecht was namelijk niet het enige strijd

punt van de vrouwenbeweging in haar tijd , het ging ook om betaalde arbeid
voor vrouwen uit de hogere kringen, om meer onderwijs voor meisjes, om
een opheffing van het verbod op het onderzoek naar het vaderschap, en meer.

Op mijn zoektocht naar Aletra belandde ik in het Noord-Hollands Archief
in Haarlem, waar het 'wetenschapsarchief' van haar man, de wereldberoem
de hoogleraar natuurkunde en Nobelprijswinnaar Hendrik Antoon Lorentz
wordt bewaard. Dit archief bevat wel foto's en documenten over het echtpaar,

zoals over hun verloving en trouwen - het stel trouwde in 1881 - en over hun
kinderen, maar niets over Alerta's eigen activiteiten. Zelfs in de biografie die
dochter Geertruida Luberta (Berta) over haar vader schreef, meldt zij wel iets
over haar jeugd en het gezinsleven en over het sociale gevoel van haar ouders,
maar niets over haar moeders inzet voor de vrouwenemancipatie. In de vele
andere publicaties over het leven en werk van Lorentz krijgen Aletra'sverdien

sten hooguit een enkel zinnetje, zoals in het artikel van de natuurkundige dr.
A.D. Fokker, die het stel heeft gekend: 'Aletta was een ingetogen vrouw, iet
wat streng misschien in haar opvattingen. De opkomende stroming voor de
emancipatie van de vrouw vond in haar een overtuigde voorstandster en ver
dedigsrer. " Zij is verder in de bronnen alleen terug te vinden in een afgeleide
identiteit, dus als de vrouw van Lorentz, als de nicht van de eveneens beroem-
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de sterrenkundige Frederik Kaiser - via zijn zoon heeft het latere echtpaar
elkaar leren kennen -, als de dochter van de latere directeur van het
Rijksmuseum en ontwerper van de eerste postzegel Jan Willem Kaiser en als
moeder van Berta , de oudste dochter, die als natuurkundige in het voetspoor
van haar vader treedt.

Het is maar goed dat Lizzy van Dorp een uitgebreid archief heeft nagela
ten zodat we Aletta Lorentz-Kaiser meer recht kunnen doen.' Van Dorp, de
eerste vrouw die rechten ging studeren - in Leiden - haalde Aletta in 1900
de vrouwenkiesrechtbeweging binnen .' Niet lang daarna verhuisde Van Dorp
naar Den Haag, maar de twee onderhielden contact via brieven. Deze brie
ven van Aletta hebben vooral betrekking op organisatorische zaken rond de
kiesrechtstrijd, maar terloops komen ook wat andere zaken aan de orde, zoals
de 'Vereeniging van Vrouwelijke Studenten te Leiden' .

Bij dit archief van Van Dorp is een geweldige tweede (aanvullende) bron
gekomen, niet alleen om Alerta en haar activiteiten beter in beeld te krijgen,
maar ook de vrouwenbeweging en alle andere vrouwen die daarin op de voor
grond traden. Deze bron is het digitaal krantenarchief van het Regionaal
Archief Leiden, waarin op naam of organisatie gezocht kan worden . Uit deze
bron blijkt dat de vrouwenbeweging uit deze tijd, die we achteraf de eerste
feministische golf zijn gaan noemen, een belangrijke rol speelde in de maat
schappelijke discussie.' Ieder initiatief op het gebied van de vrouwenemanci
patie in Leiden kon rekenen op ruime aandacht. Daarbij zal geholpen heb
ben dat het ini tiatief vaak uitging van vrouwen uit de hogere kringen. De
Leidse vrouwenbeweging werd voor een belangrijk deel gedragen door de
vrouwen uit kr ingen van hoger geschoolden, hoogleraren en fabr ikanten,
tevens vaak politici, veelal van progressief liberale snit. Dit wordt ook wel de
'burgerlijke' vro uwenbeweging genoemd, ter onderscheiding van de emanci
patoire activiteiten van de vrouwenclubs van de SOAP, de socialistische vrou
wenbeweging." Die laat ik hier buiten beschouwing, al moet gezegd dat ook
in deze beweging vrouwen uit hogere kringen opereerden alleen deden zij dit
vanuit een bepaalde partij-ideologie," De burgerlijke vrouwenbeweging was
niet partijgebonden.

De burgerlijke vrouwen - zeker de getrouwden - hoefden doorgaans niet
in hun eigen onderhoud te voorzien en beschikten over personeel. D it gaf
hen de tijd om emancipatieactiviteiten te ontplooien en geld om activiteiten
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te ondersteunen. Hun initiatieven gingen verder dan de traditionele liefda
digheid, al of niet uit christenplicht, vanouds een belangrijke taak van vrou
wen uit de betere kringen. Liefdadigheidswerk lenigde doorgaans de nood

waar nodig, zonder naar een verandering te streven. De vrouwenbeweging
daarentegen bestond uit organisaties die een structurele verbetering wilden
bewerkstelligen in de positie van vrouwen , vaak door invoering van nieuwe
wetten of wijziging in de bestaande wetgeving. Zij richtte zich dus op de poli
tiek, al konden de vrouwen daar zelf zonder kiesrecht nog niet aan deelne
men. De steun van mannen was daarom onontbeerlijk.

Dit artikel wil niet alleen meer licht werpen op Aletta Lorentz-Kaiser en
haar activiteiten, maar wil ook een completer beeld schetsen van de burger

lijke vrouwenbeweging zoals die zich manifesteerde in de periode dat zij in
Leiden woonde, van 1881 tot 1912. Daarmee is het een aanvulling op eerde
re artikelen die ik schreef over de vrouwenkiesrechtstrijd in Leiden en over de
'vrouwenstudie' aan de Leidse universiteit." De eerste vrouwenorganisatie die
in Leiden tot de vrouwenbeweging gerekend kan worden, is 'Tesselschade ' .
Voordat deze en een aantal andere vrouwenorganisaties in Leiden aan bod
komen, eerst iets over de betrokkenheid van Aletta Lorentz-Kaiser bij Leidse

moeders en kinderen.

Vereeniging tot verzorging van kleine kinderen

Aletta Catharina Kaiser is geboren in 1858 in Amsterdam." Haar vader is Jan
Willem Kaiser, haar moeder Johanna Buisman. Het gezin telt acht kinderen .

Aletta is de jongste dochter. Zij trouwt op 15 juli 1881 in Amsterdam met
Hendrik Lorentz en het paar gaat in Leiden wonen, eerst aan de Hooigracht
nummer 60, vanaf 1886 aan Hooigracht 48 . Hier is een gevelsteen aange
bracht met de naam Lorentz. In 1885 toont Aletra al haar eerste maatschap
pelijke betrokkenheid. Zij wordt benaderd door de textielfabrikant e H .
Krantz - die later het Volksbad sticht aan de Oude Singel - en zijn echtge
note E.M .H . Krantz-van Dijk. Dit echtpaar zoekt steun voor hun initiatief

om een kinderbewaarplaats te openen voor de kinderen van werkende vrou
wen, zoals in hun eigen fabriek. De bewaarplaats , ook wel crèche genoemd,
is bedoeld voor kinderen van zes weken tot drie jaar. Het echtpaar Krantz
vindt gehoor bij het echtpaar Lorenrz en Aletta treedt onmiddellijk toe tot
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het bestuur als secretaris van de nieuwe 'Vereeniging tot verzorging van klei
ne kinderen'. Zij staat als zodanig ook in de adresboekjes van Leiden vermeld.
Voorzitter van de 'Vereeniging' wordt Suzanne Librechr Lezwijn-Nierstrasz. "
Zij is de tweede echtgenote van mr. r.e. Librechr Lezwijn. Hij had zitting in
het bestuur van Elise van Calcars Opvoedingshuis. 1I Dit Opvoedingshuis was
opgericht na twee lezingen die Van Calcar in 1865 in Leiden had gehouden
om de ideeën van de Duitse pedagoog Friedrich Fröbel te propageren. Hij
wilde de kinderen opvoeden door ze eigen activiteiten te laten ontwikkelen.
Kinderen moesten op een bewaarschool dus niet alleen 'bewaard' worden,
maar moesten bezig zijn met werkjes zoals het matjes vlechten. "

Waarschijnlijk is ook de 'Vereeniging tot Verzorging van kleine kinderen'
geïnspireerd door de fröbelrnerhode, gelet op het doel van de crèche, al zijn
deze kinderen - onder de drie jaar - nog wel wat jong. De crèche wil name
lijk aandacht besteden aan ontwikkelend spel en doelmatige opvoeding, iets
wat kinderen op andere bewaarplaatsen zouden ontberen. De crèche is
bedoeld voor kinderen van werkende of zieke moeders, die nu vaak aan de
zorg van oudere zusjes of broertjes worden overgelaten, of aan familieleden
die ook niet al te ruim behuisd zijn. Zij moet daarom een veilige en frisse
omgeving bieden en zorgen voor goede voeding en kleding. Ook is er aan
dacht voor de gezondheid van de kinderen; er is geneeskundig toezicht en zo
nodig kan medische hulp worden ingeroepen. De dames in het bestuur van
de 'Vereeniging' die de crèche beheren, worden daartoe bijgestaan door de
arts dr. A. Nijkamp. Daarnaast krijgen zij bijstand van een financieel advi
seur, de heer H.F.e. Gerlings. Het geld voor de crèche komt van leden van
de vereniging en donateurs en af en toe uit een andere bron. Zo is er op
5 februari 1886 een benefietvoorstelling door studenten in de Schouwburg
die netto f 390,87 opbrengt voor de 'Vereeniging'. De crèche wil echter meer
zijn dan een instelling van liefdadigheid. Daarom zal van de ouders een klei
ne bijdrage worden gevraagd van f 0,10 .

Eerst gaat de 'Vereeniging' op zoek naar een ruimte, die bij voorkeur in een
dichtbevolkte wijk in Leiden is gelegen. Ze vindt deze in de Lange Schei
straat 5. Het is een gebouw met 'luchtige' vertrekken en een grote tuin.
Boven de kindervertrekken gaat de eerste directrice van de bewaarplaats
wonen, Hendrika Gilbert." Op 11 november 1885 opent de crèche haar deu 
ren; een feestelijke gelegenheid. De crèche is een dusdanig succes dat na een
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aantal jaren naar een grotere ruimte moet worden gezocht. Die wordt in
1899 gevonden in het pand Langebrug 87. Een reden voor de nodig e uitbrei
ding is dat er vaak broertjes en zusjes van de kleintjes meekomen voor of na
schooltijd of tussend oor. De maximumleeftijd van de kinderen wordt daar
om verhoogd. In dit nieuwe gebouw komt ook een 'fröbelruimte'."

Aletra Lorentz-Kaiser maakt deze verhuizing niet mee. Zij neemt in 1893
afscheid van het bestuur. Vlak na de opening van de crèche is zij bevallen van
haar eerste dochter Geenruida Luberta, in 1889 van haar tweede, Johanna
Wilhelmina. In het jaar dat zij uit het bestuur van de crèche vertrekt, bevalt
Aletra van een zoon , die echter binnen een jaar overlijdt. In 1895 komt nog
een zoon ter wereld, Rudolf. Ook deze tweede zoon is ziekelijk en heeft de
nodige extra zorg nod ig, maar hij blijft wel in leven.
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Juist in de tijd dat zij rouwt om haar eerste zoontje heeft Aletta geen aflei
ding in andere werkzaamheden, zoals haar oudste dochter Geertruida
Luberta opmerkt in de biografie van haar vader. Dit klopt wel voor dit
moment, maar het lijkt daarin net alsof haar moeder nooit andere interesses

had dan man en kinderen, al meldt de dochter nog wel dat haar ouders een
arm gezin hielpen. H aar moeder maakte flessen melk klaar voor een tweeling
die zo in leven kon blijven en haar vader zorgde dat een zoon uit hetzelfde

gezin metselaar kon worden. " O ver haar moeders betrokkenh eid bij de vrou
wenbeweging - vanaf 1900 - rept Geertruida Luberta niet.

Naast haar activiteiten voor de vrou wenbeweging blijft Aletta zich overi
gens inzett en voor Leidse kind eren . Zo geeft zij eind 1904 de aanzet tot de
oprichting van een volksspeeltuin en neemt zitt ing in het bestuur van de ver

enigin g die deze oprichting tot doel heeft. De volksspeeltuin moet toeganke
lijk zijn voor de leerlingen van de scholen voor on- en minvermogenden van

alle gezindten . De speeltuin komt op het Raamland bij de Hoge Rijndijk."
Voor we Aletra's activiteiten voor de vrouwenbewegi ng nader belichten ,

eerst iets over de eerste vrouwenvereniging in Leiden, "Iesselschade' , en het
uitgebreidere arbe ids- en onderwijsterrein voor vrouwen en meisjes uit de
betere kringen.

Betaalde arbeid voor onvermogende beschaafde vrouwen

Voor vrouwen uit de 'beschaafde' stand - of zij nu getrouwd zijn of niet - is
rond 1850 betaalde arbeid taboe. Ook als de familie verarmd is, wordt het als

een schande gezien als een vrouw zou gaan werken. De stand - de schijn 
moet worden opgeho uden. Dit is vooral ongunstig voo r vrouwen die onge
trouwd blijven en nu hun hand mo eten ophouden bij mannelijke familie
leden. In haar roman De opstandigen uit 1925 sche tst Jo van Arnmers-K üller

de afhankelijke situ atie van deze vrouwen, waart egen ze langzamerh and in
verzet kom en.'? De roman speelt zich af in Leiden en beslaat drie perioden:

de jaren veerti g en zevent ig in de negenti ende eeuw en de jaren twintig in de
twintigste eeuw. Die derde periode laat ik hier buiten beschouwing, omdat
die buiten het tijdsbestek van dit artikel valt. Van Ammers-Küller beschrijft

de situat ie van de vrouwen aan de hand van de verwikkelingen in het fictie
ve Leidse textielgeslacht Coornvelt.
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Voorkant
De Opstandigen.

In de jaren veert ig is de in Parijs opgegroeide en vrijgevochren M iebetje
Sylvain na het overlijden van haar moeder - haar vader was al dood - onder
de voogdij van haar Leid se oom Coornvelt gekomen. Zij wordt opgenomen
in diens gezin, maar ontvlucht dit op het moment dat zij te strikt aan ban
den wordt gelegd. Zij wil zelf de kost verdienen, maar zelfs het bero ep van

gouvernante wordt door haar oom rond 1840 als ongepast gezien.
In de jaren zevent ig keert Miebetje naar Leiden terug en verstoort daar een

lezing van Nicolaas Beets in het Nursgebouw - het gebouw van de Maat
schappij tot Nut van 'r Algemeen aan het Steenschuur - in die zin dat zij na
zijn anti-vrouwenemancipatiebetoog een kritisch e kanttekening durft te

plaatsen . Dit was niet gebruikelijk na een lezing, en zeker niet door een
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Boven : Leidsche Courant 24-11-1873.
Onder: Leidsche Courant 30-6-1874
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vrouw. In de roman komt het betoog van predikant Beers erop neer dat
vrouwen bestemd zijn voor het huwelijk. Maar ook vrouwen die die bestem
ming missen, dus ongehuwd blijven, moeten in financiële afhankelijkheid

gedijen. "
Miebetje is het daar nog steeds niet mee eens en is een zelfstandige journa

liste geworden. Zij is daarmee een voorbeeld voor meisjes die ook zelfstandig

willen zijn, al kunnen deze nog steeds op veel weerstand rekenen. Zij heeft
ook een eigen blad opgericht: Onze Roeping. De schrijfster Van Ammers
Küller refereert hiermee aan de realiteit, waarin de feministe van het eerste
uur, Betsy Perk, een eigen blad met dezelfde naam uitgeeft om haar ideeën te
verkondigen. Die ideeën behelzen onder meer dat vrouwen uit de betere

kringen wél in hun eigen onderhoud moeten kunnen voorzien. Daartoe richt
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ZIJ In 1871 vanuit Delft de Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging
'Arbeid Adelt ' op. I"

'Arbeid Adelt' streeft naar verbetering van het lot van de onvermogende
vrouw uit de beschaafde stand , door aanmoediging en bevordering van haar
kunst- en arbeidszin. De vrouwen - die werksters worden genoemd -leveren
borduur-, brei, naai- en haakwerk, dat door 'Arbeid Adelt' wordt verkocht.
Met de keus voor de leus 'Arbeid Adelt' geeft Betsy Perk aan dat vrouwen
trots moeten zijn op hun werk, zich daarvoor niet hoeven te schamen en dat
zij daarom hun werk niet anoniem moeten leveren. Dit gaat velen echter te
ver en nog geen jaar na oprichting van 'Arbeid Adelt' stapt een deel van de
leden op - onder aanvoering van de Amsterdamse jonkvrouw jelrje de Bosch
Kemper - en vormen een nieuwe vereniging met hetzelfde doel. Dit is de
Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging 'Tesselschade'. Net als bij
'Arbeid Adelt' wordt de anonimiteit hier een punt van discussie. Het wordt
uiteindelijk bij beide verenigingen overgelaten aan de afdelingsbesturen zelf

Aanvankelijk is het handwerk van de werksters niet altijd van goede kwa
liteit. Dit verbetert door aan de vrouwen onderwijs in deze vorm van 'kunst
nijverheid' te geven, een gezamenlijke aangelegenheid van 'Arbeid Adelt' en
'Tesselschade'. Aan de Rijksschool voor Kunstnijverheid in Amsterdam komt
in 1883 de eerste lerares; nota bene uit Oostenrijk. In 1886 behalen de eerste
drie leerlingen hun diploma.

Vrouwen uit het Koninklijk Huis treden op als beschermvrouwe van de
beide verenigingen. Voor "Iesselschade' is dit eerst 'prinses Hendrik', dat is
Maria van Pruisen, die later wordt opgevolgd door koningin Emrna, weer
later door Emma en koningin Wilhelmina samen. " Zij steunen de verenigin
gen actief door bijvoorbeeld het aankopen van handwerk op een van de jaar
lijkse bazaars - een soort markt - of, zoals in 1913, door het bestellen van
poppenkleerrjes voor de poppen van het prinsesje Juliana. In 1915, tijdens de
oorlog, koopt het koningshuis een grote voorraad wol, waarvan het soldaten
sokken wil laten breien door werkzoekende vrouwen en meisjes, aangezocht
via 'Arbeid Adelt' ofTesselschade'."

'Tesselschade' in Leiden

Van 'Arbeid Adelt' komt geen afdeling in Leiden, van 'Tesselschade' wel, in

mei 1873. Vanaf 1875 zijn de jaarverslagen van deze vereniging opgenomen
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in de Gemeenteverslagen van Leiden. Hieruit blijkt dat in 1875 het aantal

werksters 21 is, het jaar erop 24 en dat het daarna niet meer boven de twin

tig komt. Het aantal betalende verenigingsleden overschrijdt binnen enkele

jaren de 150. Het bestuur in Leiden, dat alles regelt, bestaat uit vijf vrouwen.

In 1874 zit hierin zowel de nicht van Aletta Lorentz-Kaiser, Aletra Rebecca

Maria, dochter van de sterrenkundige Frederik Kaiser, als de vrouw van haar

neef Pieter Jan, Maria Cernelia Fabius. " De voorzitters zijn achtereenvolgens

de dames A. de Frernery-Herckenrath, dan M. van der Kaaij-Biskanter en

CG.). de Goeje-Brillenburg, en vervolgens tot haar overlijden in 1929 Marie

Kluijver-Honigh." Ook de Leidse afdeling van "Tesselschade' koopt het werk

van de handwerksters en tracht dit vervolgens te verkopen door middel van

advertenties, een depot met etalage of een bestelhuis en het houden van een

bazaar.

Het depot is in november 1873 geopend en in de etalage wordt het hand

werk tentoongesteld. Deze etalage bevindt zich veelal in de voorkamer van

het huis van de depothoudster, een weduwe of ongetrouwde vrouw, zoals

eerst aan de Breesrraar 154, vervolgens op nummer 137, dan op de hoek van

de Langebrug en Diefsteeg en later aan het Steenschuur I. Een belangrijk ver

koopartikel vormt het ondergoed, zowel voor kinderen als volwassenen en

speciaal voor dienstboden , als aparte categorie, zo blijkt uit de advertenties.

Jaarlijks adverteert de vereniging ook met 'een ruime voorraad handwerk',

waaronder ook reistassen en knikkerzakjes, 'geschikt als St.-Nicolaas

cadeaux'.

Begin twintigste eeuw wordt het depot opgeheven en komt er een bestel

huis voor in de plaats in Breestraat 110. Nu wordt alleen nog gemaakt wat

besteld is, zodat de vereniging niet met een onverkochte voorraad blijft zit

ten, al probeerde ze de onverkochte handwerkproducten soms op creatieve

wijze - bijvoorbeeld door middel van een loterij - alsnog te slijten.

In 1889 wordt door het hoofdbestuur van 'Tesselschade' Leiden aangewe

zen als de plaats om een bazaar te organiseren. Deze is te bezoeken op 5 en 6

november in de Nutszaal aan het Steenschuur,

De vrouwenorganisatie beperkt zich niet tot het laten vervaardigen en ver

kopen van het handwerk van de vrouwen, maar biedt ook een opleiding in

een beroep, dat voor vrouwen in deze kringen acceptabel is. Samen met ande

re afdelingen bekostigt Leiden af en toe een opleiding, zoals in 1889 voor een
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bewerkt, Reis- eu WerktaSloheD, Toilet· eu Haar
'pelden, Kualenl, ·Nachtzakken, QWlrtellpelcn,
ICllilü:erukjes en ule andere grootere on kleinere
artikelen; ook Onderkloederon ~oor Dienstboden,
als: Bemden, Borstrokken, Broeken. TeTene is er
Dpraiming Uil artikelen tegen zeOl' TOrmioderde
prijzen. Beatel1ingen op Naai" Beel-, Bcrduue-,
Baak· en andere Handwerkeo worden op het Dopot
ilangonomen eo zoo spoedig mogelijk uitgevoerd.

meisje dat bewaarschoolhouderes wil word en of in 1893 voor een meisje dat
een akte in plant- en dierkunde wil halen. " 'Tcsselschade' levert ook een
financiële bijdrage aan de opleiding van meisjes tot kinderjuffrouw, een opl ei
ding die zeer populair wordt. Om vrouwen vervolgens aan werk te helpen
richt 'Tesselschade' een Bureau voor Arbeidsbemiddeling op, dat naast kin 
derjuffrouwen bijvoorbeeld ook bloemistes en assistentes in de huishouding
probeert te plaatsen. Naast dit Bureau komt een Bureau Voorlichting om
informatie over geschikte beroepen te verstrekken. Het loopt niet storm. In
het jaarverslag over 1896 wordt gemeld dat van het Voorlichtingsbureau
weinig gebruik is gemaakt en van het Bemiddelingsbureau geen enkel.
Direc trice van het Voorlichtings- en Bemiddelingsbureau is mejuffrouw
A.C.W. Scholten . Zij is in 1900 naast directrice van deze bureaus al 25 jaar
secretar is van 'Tesselschade', dus vrijwel vanaf het begin . Zij zal dit nog min-
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stens 25 jaar blijven. De voorzitter rond 1900 is Marie Kluijver-Honigh, die
net als haar voorgangster Van der Kaaij-Biskanter plaatsneemt in het lande
lijk bestuur van 'Tesselschade'.

Marie Kluijver-Honigh is de echtgenote van de hoogleraar wiskunde Jan
Cornelis Kluijver. Als in 1900 in Leiden de 'Vereeniging voor Vrouwen
kiesrecht' wordt opgericht , komt Kluijver-Honingh in het bestuur. Zij doet
dit wel op persoonlijke titel , niet namens "Tesselschade', want die vereniging
wil neutraal blijven in politieke kwesties. Al richt 'Tesselschade' zich niet op
de politiek en blijft het handwerk toch een beetje in de sfeer van liefdadig
heid hangen, desondanks hebben 'Tesselschade' en 'Arbeid Adelt' ertoe bijge
dragen dat vrouwen door hun handwerk op eigen benen kunnen staan en
misschien ook wel bijgedragen aan het langzamerhand verdwijnen van het
taboe op arbeid door 'beschaafde vrouwen', mits ongetrouwd. Dit is mede
mogelijk doordat er een nieuwe generatie aantreedt en er steeds meer 'respec
tabele' vrouwenberoepen bijkomen." Een balans wordt opgemaakt op de
Nationale Tentoonstelling Vrouwenarbeid in Den Haag, waar behalve over
vrouwenarbeid ook wordt gesproken over onderwijs, maatschappelijk werk
en zedelijkheid.

Beschaafde banen en middelbaar en hoger onderwijs
voor meisjes in Leiden

De stand van zaken op het gebied van vrouwenarbeid wordt duidelijk op de
Nationale Tentoonstelling Vrouwenarbeid in 1898. Deze gaat niet alleen over
de arbeid en arbeidsomstandigheden van vrouwen in de fabrieken, in de huis
industrie of als dienstbode in het huishouden. Zij richt zich ook op nieuwe
beroepsmogelijkheden en wil bovenal benadrukken dat een vakopleiding
voor meisjes van essentieel belang is, of ze nu trouwen of niet. In het tentoon
stellingsblad wordt een lijst afgedrukt met aanbevolen werkkringen voor
jonge vrouwen. Deze lopen uiteen van bijenhoudster tot elektricien, tand
heelkundige of arbeidsinspectrice, hotelhoudster of werk bij de posterijen,
drukkerijen of op kantoor. Ook uit Leiden staan vrouwen op de lijst, waar
informatie ingewonnen kan worden voor specifieke beroepen. Dit zijn Marie
Sparnaay, lerares aan de Fabrieksschool te Leiden, die informatie kan geven
over de betrekking: opzichteres of directrice in fabrieken en werkplaatsen, en
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Emilie Knappert, die meer weet over de betrekking van godsdienstonderwij
zeres; dat was zij immers zelf geweest. Knappert als vice-presidente van de
Algemeene Congres-commissie - die de lezingen organiseert - zet zich ook
in voor het zaaltje Maatschappelijk werk en trekt de bekende maatschappe
lijk werkster Hélène Mercier over de streep, die de tentoonstelling overigens
aanvankelijk 'een onbekookt dwaas plan' noemde. " Knappert heeft zich in
Leiden al roegelegd op maatschappelijk werk, waardoor zij als geschikte kan
didaar wordt gezien om in 1899 de eerste directrice te worden van het Leidse
Volkshuis .

Leiden kent rond 1900 inmiddels talloze directrices , die doorgaans leiding
geven aan vrouwelijk personeel werkzaam op het gebied van de zorg voor kin
deren zoals op de bewaarscholen - na een opleiding aan de Kweekschool voor
Bewaarschoolhouderessen - of de ziekenzorg, die langzamerhand professio
neler wordt, of het rneisjesonderwijs. " Voor een opleiding tot onderwijzeres
in het lager onderwijs is er de Kweekschool voor Onderwijzers en
Onderwijzeressen. Vanaf 1881 kunnen vrouwen ook les gaan geven op de
Hogere Burgerschool (HBS) voor meisjes - de eerste middelbare schooloplei
ding voor meisjes in Leiden." Deze school kent bij voorkeur vrouwelijke
docenten en heeft natuurlijk een vrouwelijke directeur. De eerste is Mathilda
Engelrnann." Naast haar leidinggevende taak geeft zij les in het vak Duits. De
andere docentes hebben veelalonderwijsakten gehaald aan de universiteit, of
hebben een hele studie voltooid. Een enkeling is zelfs gepromoveerd. Maar
gepromoveerd of niet, als een docente trouwt is het doorgaans gedaan met
haar loopbaan en vraagt zij ontslag.

De meisjes-HBs is geen vooropleiding voor de universiteit. Om rot de uni
versiteit toegelaten te worden, moeten meisjes voorlopig nog een diploma
halen op jongensscholen zoals het gymnasium of de HBS voor jongens, die
sinds 1864 in Leiden is gevestigd. ·lo Daar hebben zij wel speciale toestemming
van de gemeenteraad voor nodig . In 1878 melden dan de eerste vrouwelijke
studenten zich aan de universiteitspoort. Maar al neemt het aantal studentes
aan de universiteit langzaam toe, het duurt nog tot 1929 voor de eerste vrou
welijke hoogleraar hier in Leiden haar werkterrein vindt." De eerste studen
tes kiezen een studie in de letteren, de wis- en natuurkunde of de geneeskun
de. In 1897 gaat aan de Leidse universiteit de eerste vrouw rechten studeren;
dit is Lizzy van Dorp.
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Mej. M. Engelmann , eerste
directrice van de HBS voor
meisjes . (Collectie Da Vinci
College Leiden)

Rechtsgeleerden als steun voor de vrouwenbeweging

Het belang van vrouwelijke recht sgeleerden wordt geschetst 10 de roman
Hilda van Suylenburg van Cécile Goekoop-d e Jong van Beek en Donk, die
verschijnt in 1897 ,31 In deze feministische roma n trekt Hilda zich het lot aan
van een net zeventien jaar geworden arm meisje dat zwanger is geraakt van
een rijke man die beloofd had met haar re rrou wen, maar dit niet doet. Als
het kindje is geboren komt zij onder de zorg van de vrouwelijke arts Corona
en Hilda gaat mee op doktersvisire. Hilda ervaart het leed van de jonge moe
der als een grote onrechtvaardigheid, die ook nog eens in wetten is vastgelegd.
Ze wil iets do en!

'Wat moe t ik doen, Coro na!' herh aalde Hilda. 'Zal ik, zoo als jij, gaan srudeeren? voor
dokter ? Zal ik pleegzuster worde n? Zal ik .... Zeg maa r wat ik doen kan , ik wil alles! ....
Maar zeg het dan toch!'
Corona zag haar een oogenb lik erns tig aan, toen zeide ze langzaam: ' De ellende die wij
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'Hoogere Burgerschool voor meisjes
te Leiden 1883' .
(Collectie Da Vinci College Leiden)

vanmo rgen hebben gezien kan de liefdezuster en de dok ter wel lenigen, maar niet gene
zen, omdat zij grootendee ls u it wettelijke en sociale misstanden voo rtkomt. Binnen een i
ge jaren zal ons wetboek herzien worden, en waa rschijnl ijk zal er dan niet eén vrouw zijn ,
die haar stem als rechtsgeleerde daarbij kan laten hooren, en dat zou jij kunnen voor
komen, H ildy! Waarom zo u je niet in de rech ten studeeren? Natuurlijk zijn er vrouwe n
genoeg die het wetboek vrij aardig kennen, maar nooit kunnen die officieel den invloed
hebb en van haar die dezelfd e examens hebb en afgelegd en denzelfden graad hebb en
behaald als de mannelijke rechtsgeleerden. En het zal toch zoo noodig zijn dat de vrouw
bij die behandeling zich zelf vertegenwoordigt! Ze ker, er zullen knappe en edelmoed ige
mannen zijn om onze zaak te bepleiten, maar iedere soort wordt nu toch eenmaal het best
door een van zijn eigen leden gerepresenteerd en een hoogstaande vrouw kan toch altijd
beter, intenser weten dan een man, wat de vrouw verlangt, wat haar toekomt en nuttig
iS! 'J3

In de roman gaat Hilda inderdaad rechten studeren, als eerste vrouw in
Nederland. Toevallig zet in werkelijkheid de eerste vrouw deze stap in hetzelf
de jaar als de roman verschijnt. Lizzy van Dorp besluit in mei 1897 over te
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Lizzy van Dorp in toga
bij haar promot ie in
1903. (Foto: GA
Mögle, co llectie Aletta,
instituut voor vrouwen
geschieden is)

stappen van haar studie letteren naar rechten. Van Dorp promoveert in 1903
en wordt de tweede vrouwelijke advocaat. Zij is ingehaald door Adolphine
Eduardine Kok, die later dan Lizzy rechten gaat studeren, maar net een paar
maanden eerder promoveert. Van Dorp speelt een belangrijke rol in de vrou
wenbeweging, net als andere Leidse rechtenstudenten, waaronder Christina
Clasina van Bosse (na haar huwelijk Bakker-van Bosse).:14

Voordat deze vrouwelijke rechtsgeleerden er zijn, staan mannelijke
'meesters ' de vrouwen bij als het om wetskennis gaat. Een voorbeeld is
rnr, J.e. Overvoorde, eerst archivaris in Dordrecht, vanaf 1901 in Leiden. "
Hij wordt secretaris van het in 1894 opgerichte 'Comité tot Verbetering van
de Maatschappelijken en Rechtstoestand van de Vrouw in Nederland' .
Leiden is in dit Comité vertegenwoordigd door de hoogleraar mr. W van
der Vlugt, naast andere rechtsgeleerden zoals prof. mr. WL.P.A. Molengraaff
uit Utrecht en het Tweede Kamerlid mr. E. Fokker..'6 De voorzitter is jelrje

de Bosch Kemper - bekend van 'Tesselschade' - uit Amsterdam. Het
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'Comité' wil ageren tegen de lagere bezoldiging van vrouwe n, tegen het
weren van vrouwen uit bepaalde ambten en tegen het weren van vrouwen van
bepaalde opleidingen di e door het Rijk worden betaald. Verder protesteert
het tegen het feit dat er minder zorg is voor vrouwelijke leerlingen en dringt
het aan op subsidiëring van de hogere burgerscholen voor meisjes. H et
'C omité ' dat zich vooral richt op de land elijke politiek wordt in 1897 omge
zet in een vereniging . Dit om over meer financiële middelen te kunnen
beschikken , onder andere om het blad Belang en Recht te kunnen blijven uit
geven.

Overvoorde zit niet alleen in het 'C om ité to t Verbetering' maar is oo k
betrokken bij de comm issie die de statu ten opstelt van de eerste vereniging
die gaat strijden voor het vrouwenkiesrecht. Op 4 februari 1894 komt deze
'Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht ' definitief tot stand met als een van de
leidende figuren Aletra Jacobs. In Leide n komt zes jaar later, in 1900 , een
afdeling van deze vrou wenkiesrechrvereniging.

Vereeniging en Bond voor Vrouwenkiesrecht

In 1900 wordt Aletra Lorenrz-Kaiser gevraagd om toe te treden tot het
bestuur van de nieuw opgerichte Leidse afdeling van de 'Vereeniging voor
Vrouwenkiesrecht'. In het Leidse bestuur hebben al zitt ing Lizzy van Dorp als
voorzitter en Johanna H oesrra, lerares aan de meisjes-HBS, als secretaris.
Aletra Lorentz-Kaiser wordt penningm eester. Als Van Do rp naar Den H aag
verhuist , neemt eerst H oestra het voorz itterschap op zich. Zij wordt in 190 3
opgevolgd door een ande re lerares van de meisjes-HBs, Frowina Eldering. In
1907 is Marie Kluijver-Honigh - bekend van de Leidse afdeling van
'Tesselschade' - de presid ente.

Er treden direct circa twintig leden toe tot de Leidse afdeling, maar Aletra
Lorenrz-Kaiser maakt zich sterk om dit aantal te vermeerderen . Zij richt haar
pijlen op de professoren van de universiteit. Ongetwijfeld gebruikt zij hierbij
haar status als de vrouw van de gewichtige en vooral ook aimabele Lorenrz.
In 190 2 schrijft zij in een brief aan Lizzy van Dorp: 'Ik ben tegenwoordig
enkel vrouwenkiesrecht [.. .J. Zoetjes aan doortrekken we met onze denk
beelden de heele universireit.l"
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In 1907 vindt landelijk een scheuring plaats in de vrouwenkiesrechtbewe
ging, mede veroorzaakt door Aletra Lorentz- Kaiser en Lizzy van Dorp. Zij
richt en de 'Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrec ht ' Op.·IH Alerta
schroomt niet om - net als eerder voor de 'Vereeniging' - wedero m de pro
fessoren en andere bekenden te 'bewerken' , nu voor de 'Bond'. O p 5 februa
ri 1907 schrijft zij:

Lieve Lizzy,

Ik wilde dad elijk op de proffenjac ht gaan , maar zij hebben juist allen om elf uur college,
dat stel ik du s tot vanmiddag uit, later hoor je de afloop wel.
Wat zoudt ge erva n vind en als we Anna van Gog h in het corniree vroegen, zij is geloof ik
sociaal dem ocraat en sch reef mij verlede n jaar d at zij uit de vereeniging v.
Vrouwen kiesrech t gegaan is omda t het zoo'n dam es clubje was in Haarlem , als je even op
een briefkaart zet goed, dan weet ik wat te doen. Ik zal vast belet bij haar vragen in ieder
geval vraag ik haar om ons te steunen. Als zij nog maar in Sassenheim woont.")
Wat nu een comitee lid uit Leiden betreft, dat is een moeilijk geval. Ik wil het Mevr.
Kluyver wel vrage n, maar zij zal het niet doen, zij was erg onverschillig in ons bestuur en
was al afgetrede n omdat zij te veel werk heeft, zij is ene groote kracht in Tesselschade. waar
zij in het H B [hoofdbestuur] zit , eerst doo r onze circulaire en zijn gevolgen is zij ervoor
gaan voelen en zal nu wel willen steunen en in ieder geval overgaan , maar nu is zij nog lid
van de oude vereeniging.'" Als ik hier de vromven zo eens naga, dan moet ik zelf beken 
nen, dat ik er nog het meest van allen inzit met mijn gedac hten, zonder daarbij op ont
wikkelin g of int ellect te lette n, je kent me genoeg om te weten wat je aan mij hebt , vind t
je dat ik iets kan helpen in het co mitee dan wil ik er we l inko men, voora l omdat ik steeds

mijn man ach ter den rug heb om mee te overleggen, maar vind t ge het beter dat ik nog
eens verder ro ndk ijk, ik zal mijn best doen , maar misschien zal er nog wel een man te vin
den zijn, bijv. A. Fokker, maar ik vind hem niet erg sn ugger, hij is secr. van de Vrijz, Dem
kiesvereeni gin g en heeft zijn lidmaatschap van Vr, Kr. [Vereenigi ng voo r
Vrouwenk iesrecht ] opgezegd, toen verleden jaar het HB mej. Egeling heeft aanbevolen, als
zijnde dit geen dem. jocratische] daad .

De volgende dag al - 6 februari - schrijft zij verd er:

Lieve Lizzy,

Zeeeven zijn wij met on s zevencn bijeen geweest en allen vol moed en blakend e van ijver
om iets voo r de zaak te doen , we beslot en alle proffen te bezoeken, niet omdat wij denken
dat zij allen o ns zullen steunen, maar omdat wij niet licht weer zoo'n gelegenheid krijgen
om er met hen over te spreken, van een gesproken woord blijft toch altijd veel hangen en



'VOL MOED EN BLAKENDE VAN IJVER'

143

Aletta Lorentz-Kaiser
ca. 1903.
(Foto: J . Goedeljee,
collectie Noord
Holla nds Archief
Haarlem, arch ief HA
Lorentz, inv.nr. 712)

waar men eens van iets gehoo rd heeft, daarvan blijft men wel wat op de hoogte. (. .. )
Voorlopig willen steunen Nieuwenhuis, K1uyver, Eerdmans, Dr. Stigter en Lorenrz, behal
ve natuurlijk Mevr. K1uyver, N ieuwenhuis, Stigte r, mej. Hartevelt en van Dissel.
Van der Vlugt wil zich twee jaar liever geheel buiten alle publi eke zaken hou den, hij is nog
zoo zwak, maar daarn a is hij to t onzen dienst, hij denkt net als Visser over Vr.kiesr, O ort
en Heeres zullen mij antwoord sturen en zij hebben alle lectu ur om te bestudeeren . Anna
van Gogh zal mij de volgende week ontvangen, meld mi j du s voor dien tijd hoe ge over
haar als comiteelid denkt en of ge nog meer person en weer die ik dan meteen in Haarlem
kan opzoeken (zij woont nu in Haarlem).
Voor den oorspro nkelijken datum is het toch te laat maar wij zullen er spoed achter zet
ten . Ik ga naar Bolland , dat vind ik echt leuk. Iedere dag zal ik je berichten wanneer wij
nieuwe stemme n gekregen hebben.

Wees hartelijk gegroet
je Aletra Lorenrz Kaiser

Alle door Aletra aangezochte Leidse professoren , inclu sief hoogleraar wijsbe

geerte G .J .P.J. Bolland , de schrijfster Anna van Gog h-Kaulbach en Marie
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Kluijver-Honigh ondersteunen het initiatief ," De meeste ondertekenaars 
28 van de 63 - komen uit Leiden. In februari 1907 is de 'Nederiandsche
Bond voor Vrouwenkiesrecht' een feit. D e 'Bond' verschilt van de 'Vereeni
ging' in die zin dat mannen lid mogen worden van het bestuur. De 'Bond'
stelt zich verder gematigder op; zo stelt zij zich niet op achter het soms
gewelddadige optreden van de Engelse suffragettes en wenst zij niet deel te
nemen aan politi eke acties zoals demonstraties. Ook legt de ' Bond' de invoe
ring van het vrouwenkiesrecht niet als doel in de statu ten vast, om de discus
sie over wat voor kiesrecht dit zou moeten zijn - algemeen of beperkt - te
vermijden. Dat de men ingen hierover binnen de 'Bond' verdeeld zijn , blijkt
wel uit een brief van Hermine Hartevelt. Zij is een goede bekende van Aletta
en is door haar gevraagd om te helpen bij de werving van steun voor het
Bondsiniriarief In een brief van 31 januari 1907 schrijft Hermine eerst aan
Lizzy van Dorp dat zij het te druk heeft om werkzaamheden voor de 'Bond'
te doen. Hooguit kan zij mensen vragen om lid te worden, zoals haar broer
Bram , de stadsgeneesheer A.C. H artevelr, die net als zij ongetrouwd is en met
wie zij samenwoont." Zij heeft het druk met het H . Geest- of Arme Wees
en Kind erhuis. Zij is daa r regentes en wil de verouderde boel vernieuwen. Ze
vermeldt ook dat bij haar thuis een bespreking zal zijn over pupillen van Pro
juventute, Deze organi satie is in 1896 opgeri cht om de criminaliteit onder de
jeugd te bestrijden. Hermine heeft al eerder haar zorg voor kinderen getoond
en wel toen zij samen met Aletta deel uitmaakte van het bestuur van de
'Vereeniging tot Verzorgin g van kleine kinderen'. Daar kennen de twee elkaar
in ieder geval van. Ondanks haar eerste terughoudendheid is Hermine toch
op pad gegaan voor de 'Bond' , maar voorz iet wel wat problemen, aldus haar
brief van 8 februari 1907:

Lieve Lizzy,

[...]
Verder heeft Aletra Lorentz met haar bekende ijver al eenige bezoeken bij Proffen afgelegd
en hebb en wij allen beloofd en ige dier Ho og Ge l.[ee rde heren] op re zoeken . Ik ben
natu url ijk bij Holwerda absoluut niet geslaagd . Prof. van Bemmel en was uit , Prof. de
Goeje is gevallen en mag ik voo r 'r oogenblik niet lastigvallen . Prof. Uhlenbeck zal mij
morgen zijn meen ing op papi er zetren. Ik weet al uit ons gesprek dat hij voor beperkt
mann en en vrouwenkiesrecht is. Ik zal vrees ik met mevrouw Nieuwenhuis daarin op den
duur blijven verschillen. D ie is voo r algemeen kiesrech t, maar langzaam aan.



Brief van Hermine Hartevelt aan Lizzy
van Dorp. (Collectie Aletta, archief E.C.
van Dorp, inv.nr. 195)
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Juist die zoo verschillende opvatti ngen maken het in den gro nd m.i. moeilijk in een en
dezelfde Bond vereenigd te zijn. Men krijgt met een "An na van Gogh"-Kaulbach heel licht
conflicte n, ste l da t die er in kom t. Di t is moeilijk. En aan de andere kant zull en wij de
naam kr ijgen van: Bond der dames, wa t ik ook niet goed vindt. Ge weet dat Bram zijn
naam gaf, zoo ook Henriëtte [Croskarnp, getro uwd met broer Daniël] mijn schoo nzusje,
dan ben ik zeker van Mevrouw A. Cosijn, maar die zal zich wel opgeve n aan Mevr.
Nieuwenhu is en over eenigen tijd meer, maar die willen niet zo vlug. (. . .)
Je Herrninc."

Het baart H ermine zorgen dat de event uele eis voo r beperkt vrouwen kies

recht - wat de arbeidersvrouwe n uit sluit - van de 'Bond' een 'dames'clubje

maakt. G rappig is dat Anna van Gogh volgens Aletta Lorentz-Kaiser juist

zegt dat de andere club - de 'Vereeniging voor Vrouw enkiesrecht' - een

damesclubje is, althans in H aarl em waar Anna woon t, al gaat het hier voora l

om de uiterli jke verschijningsvorm, de entourage van de leden . D it elitaire
karakte r h ing over het algemeen toc h meer o m de 'Bond' dan om de

'Vereeniging' , alt hans volgens C lasina Alberta Klu ijver, de dochter van Marie

Kluijver-Honigh . Zij trouwt in 190 7 met mr. B. de Jon g van Beek en Donk

en beiden zijn actief in de vro uwenkiesrech tbeweging; zij is lid van de
'Vereeniging' , hij zit in het hoofdb estuur van de ' Bo nd' . Clasina houdt lezin

gen voo r beid e organisaties en m erkt op dat de Bondsleden zoveel ch iquer

zijn qua behuizing en kledin g dan de Vereenigingsled en, maar voegt eraan toe

dat dit standsve rschi l vooral geld t voor de gro te stede n."

Een an der aspect dat Clasina aanstipt, is da t de vermeende animosite it tus
sen 'Vereen iging' en 'Bond' is ingegeven door antisemi tische gevoelens. Aletra

Jacobs, het kopstuk van de 'Vereeniging ', is immers van joodse afkomst. Het

is waar dat haar persoon bij de 'scheurmakers' de nodige afweer oproept,

maar of dit nu samen hangt met haar joods zijn, is de vraag. Mogelijk is hier

eerder sprake van een botsing van karakters."
In Leiden we rken 'Bond ' en 'Vereeniging' in ied er geval wel same n m et als

verbindende persoon de joodse Marie van Irallie-van Ernbden." Z ij is van

1907 to t 1909 voorzitte r van de Leidse afdeling van de 'Vereeniging' en is

tevens lid van de Leidse 'Bon d'. D e Leidse Bondsafdeling is opge richt in

november 1907 , mede door toedoen van Aletta Loren rz-Kaiser, Zi j is na me

lijk vice-presidente in het hoofdbestuur met in haar portefeuille de propagan

da voor de 'Bond'. Zij reist door het land om nie uwe afdelingen op te



Het gezin Lorentz met schoonzoons.
Zittend v.l.n.r.: Geertruida, Aletta,
Hendrik, Johanna; staand: Wander de
Haas, zoon Rudolf en Heinrich
Leemhorst. (Foto: M. Kosters , collect ie
Noord-Ho llands Archief Haarlem , archief
H.A. Lorentz, inv.nr. 665)
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richten . Niet alleen de afdeling Leiden komt door haar toedoen tot stand,
maar ook die in Bloemendaal, Boskoop en Hi llegom. Ze doet ook pogingen
in Amsterdam, maar ondanks dat zij daar geboren is, kent zij daar nog wei
nig mensen. Ze steekr er veel tijd in, ma ar is toch niet echt tevreden met het
resultaat. Ze wil het in ieder geval nog vragen aan professor Pieter Zeeman,
die in Amsterdam woont en op de koffie komt, of hij mogelijk nog mensen
weet. "

Naast deze landelijke inzet wordt Aletr a tegelijkertijd de drijvende kracht
in de Leidse afdeling en is druk in de weer om bestuursleden te vind en . Zel f
wil zij geen voorzitter worden omdat zij 'al zo vaak presidieerde voor de
Vereeni ging', dus bij de ande re club, al zal ze later het voorzitterschap toch
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op zich nemen." Zij vindt Hermine Hartevelt heel geschikt, maar die heeft
een zwakke gezondheid en heeft teveel aan haar hoofd. Hermine zegt echter
toch toe, zij het tijdelijk, zo schrijft zij op 6 november 1907 aan Lizzy van
Dorp : 'Ik heb mij laten overhalen in het voorlopig bestuur te zitten, meer
niet. Ik laat me niet herkiesbaar stellen. Het is maar om A.L. [Aletta Lorenrz]
te helpen, die al zoo verbazend veel deed.'

In 1911 legt Aletra Lorentz-Kaiser het voorzitterschap van de Leidse afdeling
van de 'Bond' neer. De reden dat zij haar werkzaamheden staakt is dat zij
- in 1912 - verhuist naar Haarlem, waar haar echtgenoot een positie heeft
aanvaard als curator van het natuurkundig laboratorium van de Teylers
Stichting. Hun zoon verhuist mee. De twee dochters staan inmiddels op
eigen benen. Zij hebben beiden voor langere of kortere tijd in Leiden wis- en
natuurkunde gestudeerd. De jongste niet zo lang, de oudste, Berta, studeert
af en promoveert in 1912 bij haar vader. AI tijdens haar studie wordt zij lid
van de 'Bond voor Vrouwenkiesrecht', die mede door haar moeder is opge
richt. Des te vreemder dus dat zij hier niets over meldt in de biografie van
haar vader.

Van 1907 tot 1910 maakt Berta deel uit van het bestuur van de in 1900
opgerichte 'Vereeniging voor Vrouwelijke Studenten te Leiden' ." Haar beide
ouders zijn nog zijdelings bij deze meisjesstudentenvereniging betrokken
geweest.

Vereeniging voor Vrouwelijke Studenten te Leiden

Rond 1900 willen vrouwelijke studenten in Leiden een eigen verenIgmg
oprichten. Het Leidsch Studenten Corps laat geen vrouwen toe als lid. Het
valt echter niet mee alle studentes in een vereniging te interesseren. Zeker niet
omdat velen niet op kamers gaan in Leiden maar nog thuis wonen, bijvoor
beeld in Den Haag. Ook rust er aanvankelijk een taboe op gezelligheid en
moeten de bijeenkomsten vooral nuttig zijn. De vereniging begint dan ook
als een leesclub. Jacoba Elisabeth Vreede (studente wis- en natuurkunde), die
van 1902 tot 1904 in het bestuur van de'Vereeniging voor Vrouwelijke
Studenten te Leiden' (VVSL) zit, schrijft - in een uitgave ter gelegenheid van
het tweede lustrum van de VVSL in 1910 - over de begintijd:
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Voorblad in 'Een Wereldcorrespondentie'
met een voorwoord van Geertruida
Lorentz .

ll.i~egeven door de\f~t~g~
VroowelykeStudenten te Leiden

~ ~. ' b'9(UL~ I3russeMCNX R.0tterdarrt

Het Leesgezelschap deed een portefeuille circuleeren met literarische en femini stische tijd
schriften , waarvan de meeste welwillend waren afgestaan door Prof. Lorentz en Prof.
Drucker, die van den aanvang af een groote belangstelling in on ze club hebben getoond."
Bovendien werden er gezellige bijeenkom sten gehouden ten hui ze van Mevr. Cohen
Stu art, waar werd voorgel ezen en muziek gemaakt, maar de toenmaals heerschend e geest
leidd e er nu eenmaal niet roe, dar deze bijeenkomsten ook 'gezellig' waren." De leidster
zelve betitelde ze later als 'saai'. Gelukkig had het bestuur den mo ed, nu deze poging bleek
niet te slagen, een and eren weg in te slaan, die bet er tot het beoogde doel kon leiden . In
de laatste dagen van April werd wederom een circulaire rond gezonden en lid en niet-lid
opgeroepen tot een vergadering ten huize van Mej. Van Dorp. O p die vergadering werd
besloten een vereeniging op te richten, die geregeld bijeenkomsten zou houd en met voor
drachten enz., terwijl de portefeuille zou blijven bestaan , maar niet meer de hoofd zaak zou
vormen. Van dien dag (2 Mei 1900) dateert dus eigenlijk de v.V.S.L. , de naam zelf werd
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pas verscheidene maanden larer gekozen , nadar allerlei pogingen om fantasienamen re
bedenken - gelukkig! - gefaald hadden."

Lizzy van Dorp wordt aangezocht om in het eerste bestuur van de WSL zit

ting te nemen, maar door haar vertrek naar Den Haag is zij niet lang presi
dente. Als op gegeven moment een aantal studentes mannen wil introduce
ren, komt dit ter ore van Aletra Lorenrz-Kaiser en zij roept Lizzy van Dorp te
hulp:

Leiden 1 mei 1902 .

Lieve Lizzy,
Uit naam van eenige vrouwelijke studenten kom ik je vriendelijk verzoeken om op de
eerstvolgende clubvergadering te komen want er zijn moeilijkheden bij het vaststellen van
het reglement en zij, nl. mej. Prins en I. Muller, verwach ten dat jij met hen zult stemmen.
De zaak is, dat men heeft voorgesteld, om de leden vrijheid te geven om steeds heeren stu
denten te introduceeren. Ik was het met mijn vriendinnen eens, dat dit voor de club niet
goed zou zijn, mij dunkt, het zal ook niet strekken om de gezelligheid te vermeerderen.
Meisjes willen dunkt me, toch ook wel eens onder elkaar zijn, evengoed als de jongens.
Door eenig praten is Betry van Aken naar onze zijde overgesroken . Wees zoo goed er eens
over te denken en je licht niet onder de korenmaat te zetten, maar braaf te komen mee
strijden.
Als ge nog eens in Leiden zijt, kom dan ook eens bij ons. Je moogt gerust komen eten als
dat je het best schikt. Ik hoor met genoegen dat je prettig opschiet met je studie. Ik brand
van verlangen je proefschrift te lezen.

Ondanks het afwijzen van de herenintroductie wordt het clubleven toch
gezelliger, zo blijkt uit een andere brief van Aletta aan Lizzy van Dorp, van

21 maart 1905. Deze brief is een verzoek aan Lizzy om een lezing te geven in
Leiden, maar ook het 'clubleven' komt even ter sprake:

Wij zijn allen flink , ook Berjra] wordt dikker zoo echt gezellig zo'n groote dochter. Zij
ging mee naar Perkins Gilman in A'dam en geniet erg van haar clubleven dat tegenwoor
dig heel gezellig is." Morgen zullen er eenigen bij elkaar komen om een roeiclub op te
richten voor meisjes-studenten.

Als Lizzy van Dorp zich in een brief mogelijk beklaagt over haar zware
bestaan als alleenstaande gestudeerde zelfstandige vrouw, spreekt Aletta haar
moed in, nadat zij eerst haar gedachten uit over het studeren van haar doch-
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ters. Vooral over de tweede, Johanna, maakt ze zich wel zorgen; niet ieder
meisje is even geschikt om te studeren, want het blijft een zware klus. Op
18 december 1907 besluit zij de brief aan Lizzy:

En dat ik je als moeder vraag, geef een goed voorbeeld, overwin je en wordt het strijden
nier moe, niet alleen voor je eigen moeder, maar ook voor al die meisjes die ja kom en en
onb ewust enig szins het pad van hun voorgangsters zullen gaan. Je voor beeld zal van zoo
grooten invloed zijn en na jaren en jaren zal het je zelf rust geven als je nu overwint, maar
daarvoor heb je kracht en gezondheid noodig. Maak dus dat je goede hulp bij je werk
krijgt. Een gezonde geest heeft meer kracht naarmate het lichaam krachtiger is.
Denk om de velen die na je zullen lijden, hen kan en moet je helpen en een goeden weg
wijzen .

Lizzy moet van Alettta een voorbeeld zijn voor meisjes die na haar komen,
want nog steeds moeten de vrouwen die in deze tijd gaan studeren de nodi
ge weerstand overwinnen. Zij zijn nog steeds pioniers." In die zin zouden zij
tot de vrouwenbeweging gerekend kunnen worden, al wenst de VVSL als ver
eniging in politieke kwesties neutraal te blijven. C.L. (Berta) Lorentz recht
vaardigt die neutraliteit van de VVSL in het voorwoord bij de lustrumuitgave
uit 1910 als volgt:

Met een enkel woord wil ik nog spreken over het verwijt, dat de leidsters van de vrouwen
beweging ons meisjesstudenten zo vaak maken: nl. dat wij ons te weinig interesseren voor
politieke en sociale vragen [. .. [. Voelt ge niet , dat het vaak het verlangen is een volkomen
mens te worden, alle nu nog sluimerende vermogens te mogen gebruiken, dat ons ervan
terughoudt ons in een of andere sociale beweging te sto rten? En zo ooit, zal het dan niet
zijn in later jaren, wanneer wij vrouwen zijn geworden in den vollen zin van het woord,
wanneer ten minste onze zoekende geesten in evenwicht zijn gekomen, dat de maat schap
pij, iets van ons, vrouwelike studenten, zal kunnen verwachten ?"

Het is waar dat veel studentes na hun studie actief worden in de vrouwenbe
weging of dit op persoonlijke titel al zijn . Desondanks wil bijvoorbeeld de
vrouwenkiesrechtbeweging de neutraliteit niet altijd zomaar accepteren, zo
blijkt uit een ingezonden brief in het Leidsch Dagblad van de presidente C.
Lulofs van de Leidse afdeling van de 'Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht' ;"
In 1913 heeft de landelijke 'Vereeniging' namelijk een grote demonstratie op
touw gezet in Den Haag. De andere vrouwenkiesrechtvereniging, de 'Bond' ,
doet daar principieel - als 'Bond' - niet aan mee. Lulofs schrijft dat zij wel
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Leidsch Dagblad 4-2-1890.

studenten heeft gezien uit Amsterdam en Delft, maar tot haar spijt niet uit
Leiden. De preses van de VVSL, Catharina Hovens Gréve, schrijft daarop dat
de VVSL er inderdaad op moet letten niet te veel in eigen kringetje rond te
draaien en dat zij veel verschuldigd zijn aan voorgangsters, maar dat zij des
ondanks als VVSL geen lid zullen worden. Zijzelf staat wel, net als haar moe
der en zus - en natuurlijk op persoonlijke titel - op de ledenlijst van de
Leidse afdeling van de 'Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht'."

Nederlandsche Vrouwenbond tot verhooging
van het Zedelijk Bewustzijn "

Naast het vrouwenkiesrecht zijn er heel wat meer onderwerpen waar de vrou
wenbeweging zich mee bezig houdt. Een van die andere onderwerpen is het
verboden onderzoek naar het vaderschap. Dit is nadelig voor ongehuwde
moeders, die na de geboorte van hun kind vaak alleen de morele en financiële
gevolgen moeten dragen, terwijl de vaders nergens op werden aangesproken.
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Een dubbele moraal dus. Logisch dat deze moeders alles doen om aan de kost
te kom en en zo makkelijk ten prooi vallen aan 'vrouwenhandelaren' en zo als
'blanke slavinnen' in de pro st itutie belanden. O verigens is het on gehuwde

moederschap geen uitzonderin g; in Leiden ligt het percentage onwett ige
geboo rte n voo r de eeuwwisseling jarenlang rond de tien procent."

Voorda t de in 1897 opgerichte 'Vereeniging Onderlinge Vrouwenbescher
ming ' zich over deze mo eders en kinderen ontfermt, zijn er al christelijke
initi atieven, te beginnen met die van Ortho Heldring, van de Heldring
gestichten. Zijn eerste gesticht is 'asyl Steenbeek' in Zetten. Hij verbindt het
ongehuwd moederschap met prostitutie en wil al deze zondige vrouwen door
arbeid tot zondebesef doen komen, zodat hun ziel gered kan worden. Na zijn
overlijden wordt Heldring opgevolgd door dominee Hendrik Pierson, die

samen met onder andere predikant - en huisvri end - Nicolaas Beets
bestuurslid is van het asyl Steenbeek. Pierson raakt onder de indruk van de
Engelse christen-feministe Josephin e Butler, die een kruistocht is begonnen
tegen legalisering van prostitutie in de vorm van bordel en. Zij wil deze 'vrou
wenslavern ij' afschaffen . An aloog aan de voo rstanders van afschaffing van de
negerslavernij worden haar aanhangers daarom abolitionisten geno emd . Zij

is tevens tegen het verplicht medisch onderzoek van de prostituees, bedoeld
om de geslachtsziekten te best rijden. Ook in Nederland zijn bord elen gelega
liseerd , in Leiden vanaf 1853, en moeten de geregistreerde pro stituees zich
onderwerpen aan een 'medische keuring' . In Leiden gebeurt dit in het
Caeciliagasrhuis. De Leidse bordelen - overwegend gerund door vrouwen 
zijn in de tweede helft van de negentiende eeuw geconcentreerd in De Camp,
rond het Vrouwenkerkhof"

Pierson organiseert in 1878 een congres in Utrecht , dat leidt tot de opri ch

ting van de 'Nederlandsche Vereeniging tegen de Prostitutie' (NV"). In deze
vereniging zijn vooral christelijke mannen georganiseerd. Op een congres van
deze NV" in Den Haag, waar ook Josephine Butler aanwezig is, pleit zij voor
de oprichting van een vrouwenbond tegen de prostitutie. Na enige aarzeling
komt deze in 1884 tot stand vooral dankzij de inspanningen van de Haagse
adellijke zussen Van Hogendorp. D e vrouwenbond heet voluit de
'Nede rlandsche Vrouwenbond tot verhooging van het Zedelijk Bewustzijn'
(h ierna 'Vrouwenbond '). Naast het ' redden' van vrouwen strijdt de
'Vrouwenbond' vooral tegen de dubbele moraal, die bijvoorbeeld spreekt uit
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het verboden onderzoek naar het vaderschap . De NVP - de mannenclub - wil
aanvankelijk het verbod handhaven, omdat zij vreest voor ontwrichting van
het 'heilige' gezinsleven in het geval dat de vader van het onwettige kind
getrouwd blijkt. Later vind t zij dit echter niet stroken met het princ ipe van
gelijke zedelijke moraal voor man en vrouw en vindt dan ook een onderzoek
naar het vaderschap gewen st. De NVP en de 'Vrouwenbond' hebben verder
gemeen dat zij tegen het gebruik van voorbehoedmiddelen zijn om het
kindertal te beperken , zoa ls gepropageerd wordt door de 'Nieuw
Malthusiaansche Bond' (NMB), opgericht in 1881 vanuit liberale hoek."
Deze bepe rking van het kindertal wordt van christelijke zijde min of meer
gelijkgesteld met abortus provocatus. Verder vinden de tegenstanders dat
gebruik van voorbehoedmiddelen prostitutie in de hand werkt.

In Leiden is in ieder geval in 1914 een afdeling van de 'Nieuw
Malthusiaansche Bond' , waarvan het secretariaat is gevestigd aan de
Boisorkade 2b, maar deze Bond opereert niet al te opvallend ." Dit in tegen
stelling tot hun tegenstanders die zich orga niseren in de 'Vereeniging tot
bestrijding van het N ieuw- Ma lthusianisme', die hun standpunt zoveel moge
lijk uitdragen.

O verigens wil Pierson , in tegenstelling tot Heldring, de prostituees en de
ongehuwde moeders niet over een kam scheren. Voor de laatste groep wil hij
daarom aparte tehuizen stichten, zoals in 1882 het Magdalenahuis in Zetten.
In Leiden komt in 1883 een Doorgangshuis aan de Pieterskerkgracht 20. Het
bestuur van dit tehuis werd gevormd door drie heren, onder voorzitterschap
van dominee E.e. Segers. Zijn echtgeno te vormt samen met de echtgenotes
van de twee andere bestuursleden de directie van het hui s. Dit Door
gangshui s wordt de thuisbasis van de 'Vrouwenbond tot verhooging van het
Zedelijk Bewustzijn', die na oprichting in 1884 een afdeling in Leiden
krijgt." In het huis word en de vrouwen onder 'christelijke tucht en evangeli
sche leiding' gehouden."

In 1890 organiseert de 'Vrouwenbond' een handtekeningenactie tegen 'de
van overheidswege bescherming der ontucht' ofwel de gelegaliseerde prosti
tuti e. Ook Leiden doet mee. Voor mannen ligt een lijst ter ondertekening bij
de boekhandel van de heer Los aan de Hogewoerd, voor vrouwen bij de
boekhandel van de heer Rensink aan de Breestraat."

Voorafgaand aan de Nation ale Tentoonstelling Vrouwenarbeid voert de
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'Vrouwenbond' de discussie of zij wel moet deelnemen. Uiteindelijk valt het
besluit positief uit en op het driedaagse congres over de zedelijkheidskwestie
- ook andere onderwerpen komen ter gelegenheid van de tentoonstelling aan
de orde - spreekt Anna van Hogendorp de openings- en slotrede uit."
Uiteindelijk wordt in Leiden in 1904 de prostitutie weer illegaal, een maat
regel die vooruitloopt op de landelijke wetgeving van 1911.

In 1907 wordt door de 'Vrouwenbond' een nieuw tehuis voor vrouwen
geopend, een logement, in de Nieuwsteeg lOa om onderdak te bieden aan
reizende vrouwen. Op zondagavond zijn dienstmeisjes welkom voor een
gezellige avond. In hetzelfde jaar wordt de discussie gevoerd of de
'Vrouwenbond' zich moet aansluiten bij de 'Vereeniging voor Vrouwen
kiesrecht' . De afdeling Leiden is terughoudend. De 'Vrouwenbond' heeft
zich dan wel al aangesloten bij de 'Nationale Vrouwenraad' die is opgericht
na de Nationale Tentoonstelling in Den Haag. Deze 'Vrouwenraad' wil een
overkoepeling zijn van zoveel mogelijk vrouwenorganisaties in Nederland.

In 1910 houdt de 'Nationale Vrouwenraad' haar elfde jaarvergadering in
Leiden met een vol programma van drie dagen." Aletra Lorentz-Kaiser is
voorzitter van de Leidse onrvangsrcornmissie." Zij voert als zodanig op de
tweede dag het woord en besluit daarmee het serieuze gedeelte, waarna het
tijd is voor gezelligheid. Als deze niet onmiddellijk op gang komt, weet ze
met een kwinkslag alsnog voor een ontspannen sfeer te zorgen." Het congres
van de 'Vrouwenraad' krijgt ruime aandacht in het Leidsch Dagblad. Als leden
van de 'Vrouwenraad' uit Leiden worden genoemd de afdelingen van de al
bekende 'Tesselschade' , de 'Vrouwenbond' en de 'Vereeniging' en 'Bond voor
Vrouwenkiesrecht' en verder de 'Nationale Vereeniging voor Vrouwenarbeid',
de 'Vereeniging Vakschool voor verbetering van Vrouwen- en Kinderkleding',
de 'Algemeene Nederlandsche Bond Vrede door Recht' en de 'Vereeniging
Onderlinge Vrouwenbescherrning'." Aletra Lorenrz-Kaiser is naast bij de
'Bond voor Vrouwenkiesrecht', ook bij laatstgenoemde organisatie be
trokken.

Vereeniging Onderlinge Vrouwenbescherrning"

De duidelijk christelijke ethiek van de 'Vrouwenbond' moet voor veel vrou
wen uit liberale hoek een doorn in het oog zijn geweest. Het is daarom niet
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vreemd dat in 1897 een andere organisatie wordt opgericht die niet spreekt
in termen van zonde en verlossing. Een van de oprichters is Ann ette Versluys
Poelm an. die dan tevens voorzitter is van het ho ofdbestuur van de
'Vereen iging voor Vrouwenki esrecht' . Deze nieuwe organisatie naast de
'Vrouwe nbond' heet de 'Vereeniging Onderlinge Vrou wenbescherming'

(vov). De vov is geïn spireerd door het ad res in 1896 van het eerdergenoem
de 'Comité tot Verbetering van de Maatschappelijken en Rechtstoestand van
de Vrouw in Nederland' . Dit adres heeft betrekking op het onderzoek naar
het vaderschap en is aanvankelijk gerich t aan de koningin-regent es, maar die
wenst geen audiëntie te verlenen. Hierop richt het 'Comité' zich tot de
minister van justitie, een initiatief dat overigens wordt ondersteund door de
'Vrouwenbond' .

De 'Vereen iging Onderlinge Vrouwenbescherming' is opgericht om de
ongehuwde moeder en haar kind 'zedelijk en stoffelijk te steunen in haar
moeilijke str ijd om het bestaan' . Aanvankelijk is er wat verhullend sprake van
'steun aan kraamvrouwen en haar kinderen', want kon een fatsoenlijke vrouw

zich wel met deze problematiek bezighouden? Maar allengs verdwijnt dit
tabo e. De vov strijdt niet alleen tegen de dubbele moraal, maar ook voo r
gelijke rechten en plichten van de vader en de moeder en gelijkstelling van
het echtelijke en buitenechtelijke kind. Strijdpunt nummer één is echter de

opheffing van het wettelijk verbod op het onderzoek naar het vaderschap."
In Leiden komt in 1902 een afdeling van de vov tot stand na een werven

de toespraak door de uit Den Haag afkomstige secretaris van het hoofd
bestuur mevrou w M. Cohen Tervaert -Ïsra ëls. Aletra Lorentz-Kaiser neemt

het voorzitterschap op zich." Het doel van de Leidse afdeling is hetzelfde als

dat van de landelijke vov met speciale aandacht voor dienstboden, die in de
probl em en zijn geraakt. Vooral interne dien stboden zijn een kwetsbare groep
omdat zij vaak in één hui s wonen met mannen, de werkgevers en hun zonen,
die zich niet altijd weten te beheersen. Ter ondersteuning van het doel leest
mevrouw A. van Sandick-van Schuifgaarde op de oprichringsbij eenkorn sr in

Leiden voor uit haar brochure geschreven voor de vOV: Uitgestootenen van de
maatschappij. 74

De oprichting van de vov roept een reactie op van het Doorgangshuis,
omdat zij vindt dat de vov het doet lijken alsof er nog niets voor de onge
huwde moeders in Leiden gebeurt. Daarop reageren de bestuursleden Aletra
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Lorentz-Kaiser en E. Verdam namens het vov in een ingezonden brief in het
Leidsch Dagblad, dat zij wel degelijk van het goede werk van het Door
gangshuis op de hoogte zijn en de samenwerking zeer op prijs stellen. Deze
is goed mogelijk in hun gezamenlijke strijd tegen de dubbele moraal. In
tegenstelling tot de christelijke 'Vrouwenbond' spreekt de vov zich echter
niet uit tegen de activiteiten van de ' Nieuw-Malthusiaansche Bond' . De vov
heeft ook geen eigen tehuis, maar biedt de ongehuwde moeders onder ande
re financiële steun.

In Leiden heeft naast de 'Bond voor Vrouwenkiesrecht' , in de persoon van
Aletta Lorentz-Kaiser, ook de 'Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht' in de per
soon van Marie van Irallie-van Embden banden met de VOV .75 Mogelijk heeft
Van Itallie-van Embden het initiatief genomen tot het beleggen van een geza-
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menlijke vergadering van de twee kiesrechrverenigingen in 1908 in Leiden."
Op deze bijeenkomst leest Johan de Meester fragmenten voor uit zijn roman
Geertje (1905), over een dorpsmeisje. dat in Rotterdam als kinderjuffrouw

gaat werken en verliefd wordt op haar baas, van wie ze zwanger raakt, maar
die haar aan haar lot overlaat. Ook Cécile Goekoop-de Jong van Beek en
Donk stipt deze problematiek aan in haar roman Hilda van Suylenburg zoals
we zagen. Zij pleit in deze roman voor wijziging van de wet.

In 1909 is het eindelijk zover: de moeder krijgt het wettelijke recht om de
vermoedelijke vader aan te spreken voor de kosten van bevalling en voor een
bijdrage in de kosten van onderhoud en opvoeding van het kind. In de prak
tijk blijkt een vonnis tot onderhoudsplicht echter vaak moeilijk te verwerke

lijken." De vov blijft dan ook nog jaren na deze wet voortbestaan.

Slot

In 1912 vertrekt Aletta Lorentz-Kaiser uit Leiden. Zij vormde het uitgangs

punt van dit artikel dat niet alleen over haar gaat, maar ook een beeld wil
geven van de Leidse burgerlijke vrouwenbeweging in Aletra's Leidse tijd .

Deze vrouwenbeweging werd gedragen door vrouwen als Aletra. uit kringen
van academici, professoren en fabrikanten, veelal uit liberale hoek en zij ging

verder dan liefdadigheid. Alerta's eerste inzet betrof werkende moeders en
hun kinderen in de 'Vereeniging tot verzorging van kleine kinderen'. Vanaf
1900 zette zij zich in voor vrouwen die kiesrecht wilden, eerst in de
'Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht' en vanaf 1907 in de afgesplitste 'Neder
landsche Bond voor Vrouwenkiesrecht'. In 1902 kwam zij in het bestuur van

de 'Vereeniging Onderlinge Vrouwenbescherming' die zich ontfermde over
ongehuwde moeders. Daarmee nam zij deel aan de belangrijkste organisaties
die tot de Leidse vrouwenbeweging gerekend kunnen worden en speelde
daarin een vooraanstaande rol.

Naast genoemde organisaties waren er nog andere, zoals 'Tesselschade' , de

vereniging die werk verschafte aan onvermogende beschaafde vrouwen. Zij
kreeg allengs het tij mee; er kwamen steeds meer beroepen die voor vrouwen
geschikt werden geacht. Dan was er nog de 'Nederlandsche Vrouwenbond tot
verhooging van het Zedelijk Bewustzijn'. Deze werkte duidelijk vanuit een

christelijke optiek, wat niet altijd emancipatorisch uitpakte voor vrouwen,
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maar zij had in ieder geval de strijd tegen de dubbele moraal met de vrou
wenbeweging gemeen. Daarnaast was er nog de 'Vereeniging voor Vrouwelijk
Studenten te Leiden', al wilde deze zich niet met po litieke zaken bemoeien.

Veel studentes namen echter op persoonlijke titel wel stelling en zetten het
'goede werk' na hun studie voort.

Met Alerta's vertrek naar Haarlem in 1912 eindigde de Leidse vrouwen
str ijd niet. De eerstvo lgende mijlpaal was de tentoonstelling 'De Vrouw
1813-1913' in Amsterdam, waarvoor ook in Leiden eind 1912 een organise
rend com ité werd opgericht, onder voorzitterschap van Marie Kluijver
Honigh. Andere vrouwen die zitting namen in dit comité waren onder ande
ren Margarethe Nie uwenhuis-von Uexk üll Gü ldenbandt, Ann ie van Reedt
Dortland-Sillevis en Marie van Itallie -van Embden." Afgezien van Van

Itallie-van Em bden heb ik deze vrouwen in dit art ikel slechts genoemd in een
voetnoot, omdat ik hen al eerder in andere artikelen heb opgevoerd. In de
voetnoten noem ik echter nog veel meer vrouwen die het verdienen een plaats
te krijgen in de geschiedschrijving van Leiden, met daarbij nog de vele onge
noemde vrouwen, die actief waren in de vrouwenbeweging en het werk
voortzetten. Dit niet alleen tot 19 19, toen het passief én actief kiesrecht was

verkregen, maar ook daarna nog. De vrouwenbeweging bleef immers bestaan,
zij het minder prominent en onder andere namen van de betrokken organi
saties en met aan de tijd en omstandigheden aangepaste strijdpunten. Tot op

de dag van vandaag.
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Noten

Over de vrouwe nkiesrechtstr ijd in Leiden schreef ik: 'Vrouwenkiesrechrsrrijd in Leiden.
De knuppel in het hoend erhok', Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van

Leiden en omstreken 2 007/08 (Leide n 2008) 177-220 . Ook and ere passages in dit arti
kel met betr ekking tot de vrouwenkiesrechtstr ijd heb ik - tenzij anders vermeld - aan
dit art ikel ontleend .

2 DBNL: A.D. Fok ker, 'Hendrik Anroon Lorenrz', in: T.P. Sevensma e.a., Nederlandsche

helden der Wetenschap (Amsterda m 1946) 51-95.
3 Dit is in het voor malige Int ernation aal Informat iecentrum en Archief voo r de

Vrouwenbeweging (IlAV), dat nu 'Alerra, instituut voor vrouwengeschiede nis' heet,
uiteraard naar Aletra Jacobs. Hier bevinden zich vele arch ieven van personen en o rgani
saties die to t de vrouwenbeweging behoren.

4 De dagboeken over haar Leidse stu dietijd heb ik bewerkt tot het artikel: 'De dagboeken
(1893- 1900 ) van Lizzy van Dorp . De eerste rechrenstudenre in Nederland d ie stu deer
de in Leiden' , Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken

2007/08 (Leide n 2008 ) 221-273.
5 De eerste golf begint in de tweede helft van de negenri ende eeuw en eindigt min of

meer met het verkrijgen van het vrouwenkiesrecht in 191 9. De tweede feministische
golf beginr in 1968 met de oprichting van Man Vrouw Maatschappij , even late r gevolgd
door Dolle Mina en eindigt halverwege de jaren tach tig.

6 De Sociaal-D emocratische Arbeid erspartij kent vanaf 190 4 stedelijke afdelin gen van
vrouwenclubs, veren igd in de Bond van Sociaal-Democratische Vrouwen-Propaga nda
clubs. Deze vro uwenclubs hebben als orgaan De Proletarische Vrouw. De Leidse afdeling
wordt opgerichr in september 1907 . Zie: Joyce Outshoorn , Vrouwenemancipa tie en soci

alisme. Een onderzoek naar de houding van de SDAI' ten opzichte van het 'vrouwenvraagstuk '

tussen J894 en J9J9 (Nijmegen 1973) 96 .
7 Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan de schrijfsters H enrierre Roland H olst-van der

Schalk, Co rnélie Hu ygens en Anna van Gogh-Kaulbach die verderop in d it artikel
wordt genoemd. Verschillende SDAP-vrouwen scharen zich op persoonlijke titel achter
de vrouwenk iesrechtbeweging, omda t de SOAP het algemee n mann enkiesrecht voorop
stelt.
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8 Het artike l over vrouwensrud ie heet: 'Geschikt voor het verzamelen van srof. Annie
Sillevis contra professor Blok in het deb at over "meisjesstude nren'" , Jaarboek der
sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken 2009 (Leiden 2009 ) 135
166 .

9 Zij overlijdt in Amsterdam in 1931. Haar man is eerder overlede n, in 1928 in
H aarlem.

10 Ande re dames in het eerste bestuur, zijn naast de genoemde presidenre en Aletra
Lorcnr z-Kaiser als secreta ris: mevr. C G. Huer-Bienfair, penningmeester, mej. C ] . de
Bruyn Kops, mej. H .] . de Frernery, mevr. A. Gerlings-Krusema n, mej. H .].C
H arrevelt . mej. ] .M. H eynsius, mevr. E.M .H . Kranrz-van Dijk, mej. C W. van der
Velden Erdbrink, mevr. A. van der Vlugt-Rauwenhoff, mevr. M . E. Vos-Schaap, mevr.
I~ van Wensen-Statz.

11 De schrijfster Elise van Ca lcar-Schiotling (J 822-1904) wordt naast ond erwijsver
nieuwster gezien als een wegbereidster van het feminism e.

12 Elise van Calcar schrijft het boekje: Wilt men van eenstukjepapier al maken kan.
13 Als zij in 1888 in het hu welijk treedr, wordt zij opgevolgd door de weduwe G. van der

Waals-Wirrenaar (Leidsch Dagblad 8-4-1889) .
14 Overigens wordt deze pas expliciet genoe md in 1936 bij de viering van het 50-jarig

bestaan van de bewaarplaats. Dan is nog steeds mevr. Goudsmir-Cohen penning
meester. Dat is zij al vanaf 1913 (Leidsch Dagblad 5-2-1936).

15 G .L. de Haas-Lorenrz (red .), H.A. Lorentz. lmpressionsofhis lift and work (Amste rda m
1957) 45.

16 Leidsch Dagblad29- 12- 1904, 2-2- 1905 en 12-4-1907.
17 Deze schrijfster (J884-1966) komt in 19 12 naa r Leiden met haar twee zoons en echt

genoo t, Rudolf van Arnmers, die rot di recteur van de Stedel ijke Lichtfabrieken is
benoe md. Haar boek was een hit, al werd het door bijvoorbeeld Annie Romein
Verschoo r afgekraakt, mogelijk mede vanwege haar Duitsgezindheid . Hierdoor kreeg
Van Ammers -Küller na de oorlog een sch rijfverbod,

18 Volgens de roman herh aalt Beets de lezing die hij in 1870 hield voor het Provinciaal
Utrech tsch Genootscha p (rUG) over vrouwe nemancipatie, al merkt de schrijfster in
een noot op dat deze lezin g nooit in Leiden heeft plaatsgevonden , wel daadwerkelijk
voo r het PUG. Maar volgens een citaat hierui t, dat ]ohanna Naber geeft (zij heeft een
chro no logie van de vrou wenheweging geschreven. die is opgeno men in het 6de
Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis. De eerste ftm inistische goif\N ijmege n 1985) 192),
gaf hij ju ist aan dat de vro uw geestelijk niet onderdeed voor de man . Dit lijkt tegen
strijd ig, al kan het aan het citaat liggen , of aan de opvatting dat geestelijke gelijkheid
nog niet rot maatschappelijke gelijkheid hoeft te leiden .

19 Deze passage over het ontstaan van 'Arbe id Adelt' en 'Tesselschade' (landelijk) is - ten
zij anders vermeld - gebaseerd op: Vilan van de Loo, Toekomst door traditie. 125 jaar
Tesselschade-ArbeidAdelt (Z utphen 1996 ) en Gerard Pley, 'Uit beschaafde nood gebo
ren . De Algemeene Nederlandsche Vrouwen-Vereenigin g "Tesselschade" 1872- 1898 ',
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Jaarboek voor vrouwengeschiedenis (2) (N ijmegen 1981 ) 46-7 9. De gegevens voor

Leiden komen uir de Gemeenreverslagen van Leiden over de berreffende jaren, te
raadplegen in het Regionaal Archief Leiden , met als aanvullende bron de digitale ver

sie van Leidse kranren (Reg ionaal Archief Leiden) , waar in naast advert en ties ook af en

toe jaarverslagen van "Tesselschade ' staan. In 'Alerra' in Ams terda m is wel een archief

van 'Tesseischade/Arbeid Adelt' , maar hierin is vrijwel niets over Leid en te vinde n.

H et archief van de Leidse afdeling is (nog) niet overged ragen.
20 De eerste besche rm vro uwe van 'Arbeid Adelt' is koningin So phie, de vrouw van

koning Will em IJl. Kon ingin W ilhelmina wordt bescherm vrouwe van beide veren i

glllgen .
2 1 Aldus berichten in het Leidseli Dagbladvan 2- I I - I889, 26-3- 19 13 en 13-3 - I9 15.

22 Leydse Courant 30-6- 1874 . Bij dit echtpaar Kaiser -Fabius hebb en Alerta en Hendrik
Lorentz elkaar leren kennen . Lorenr z was bevriend met de zonen van Frederik Kaiser

(A. D . Fokker, H.A. Lorentz, 62). De dochter van Frederik Kaiser had dezelfde voo r

namen , Aletra Rebecca Maria, als haar mo eder, die verder Barkeij heette. De do chter

was van 1888 tot 1906 regenres van het H . Geest- of Arm e Wees- en Kind erhui s.

23 De fam ilie De Fremery voe rde het bewind over de Leidsche Zo ut keet; André de

Frem ery overlijd t al in 1879, zijn vrouw in 1887. Zij hebb en een dochter, Virgin ie,
die later oo k in het bestuur van "Tesselschade' komt.

CG.J . de Goeje-Brillenb urg is de schoo ndoc hte r van hoogleraar D e Go eje, van wie

de vrouw - W.H. Leembruggen - in 1874 in het bestuur zit. M. Biskanter is de vrouw
van mr . W. van der Kaai], kantonrechter in Leid en, lid van de Tweed e Kam er en van

1894 tot 1897 minister van Justitie.

24 LeidscbDagblad4-7- I 889 en 30-6-1893 .

25 Desondanks blijven zowel 'Tesselschade' als 'Arbeid Adelt' nog voortbestaan tot op de

dag van vandaag, al zijn ze in 1953 wel gefuseerd en werkten ze daarvoor al vaak

samen.
26 W.H. Posthumus-van der Goo t en A. de Waal, \/'111 moeder op dochter. De maatschap

pelijkepositie vande vrouwin Nederland vanafde Franse tijd (Nij megen 1977) I I 1, de

bero ep enl ijst op p. I 15.
27 Over de rol van vrouwe n in de ziekenzorg in Leiden en de professionaliserin g daarvan

is een apa rt art ikel te sch rijven .

28 H aarlem heeft in 1867 de pr imeur wat betreft een HBS voor meisjes. De HBS voor

meisjes in Leid en wordt in 188 3 gevestigd in een nieuw gebouw aan de Ga renma rkt.

29 In 1906 wordt zij opgevolgd door B.CG. Numan , in 1928 door J.L. (Tin e) van

Hoorn. Z ie voor een geschiedenis van de jon gens- en rneisjes-nns: A. van Steen ,

'Openbare hogere burgerscholen in Leiden: jon gens en meisjes beginnen gescheiden',

LeidsJaarboekje 2002, 83- I 18.
30 De eers te dr ie meisjes die naar de jon gens-HBS willen zijn in 1889 Em ma Kopp eschaar

en Helen a Blank enberg, die allebei het apothekersvak ambiëren en M arie Ca llenfals,

die geneeskunde wil stude ren. Marie behaalt in 1893 haar d ipoma. Ern rna in 1895 en
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gaat wis- en natuurkunde stude ren. Helena verlaat voort ijdig de schoo l en wordt

onde rwijzeres. Z ie: A. van Steen, Van Leidscbe H BS tot Rembrandt Scholengemeenschap,
1864-1999 (Leiderdorp 2002), 68, 71 en Leidsch Dagblad 15-4-1889 en 18-6-1889.

3 1 Dit is de Gri ekse Soph ia Anr oniades, die tot buitengewoon hoogleraar in het

Nieuwgrieks word t benoemd.

32 Haar echtgenoot had kosteloos een terrein ter beschikking gesteld voor de Na tionale

Tentoonste lling Vrouwenarbeid in Den Haag.
33 In de roman p. 362, 363.
34 Zij is bestuurslid geweest van de VVSl. van 1903-1905. In Van moeder op dochter (184)

wordt zij een feministe van het eerste uur genoemd , alhoewel zij volgens een brief van

Alet ra Lorentz-Kaiser aan Van Dorp van 15 decemb er 1907 (nog?) niet voo r vrouwen

kiesrecht is. Aletra vraagt Van Do rp daarom eens me t haar te gaan praten. In 1912
schri jft Bakker-van Bosse in opdra cht van de Nat ionale Vro uwenraad.

Huwelijksgoederenrecht en huwelijkse/Je voorwaarden. (De huwelijkswetgeving is oo k

een belangrijk onderwerp voor de vrouwenbeweging. ) Zij werkt in Den Haag als

advocaat en zet zich na de Eerste Wereldoorlog in voor de 'Vereeniging Volkenb ond
en Vrede ' en word t de eerste voorzitt er van de 'Vereeniging voor Vrouwenbelangen en

gelijk Staatsb urgerschap ' (Van moeder op dochter, 257).
35 Hij tro uwt in 1908 in Leiden met Joh anna Gordon. Zij raakt betrokken bij de ten

toonstelling ' De vrouw 18 13- 1913' en bij de Vakschool voo r Meisjes, die in 1917
word t opgericht.

36 Van der Vlugt trouwt in 1882 met Ann a Rauwenhoff . Z ij zit in het bestuur van de
kinderbewaarpla ats en neemt zitt ing in het organi serend com ité voor de tentoon stel

ling ' De Vrouw 1813-1913' .
37 De bri even van Aletra Lorenr z-Kaiser - waaruit dit en volgende citaten kom en 

bevinden zich in het archief van E.e. van Dorp in 'Alerra', inv.nr. 250.
38 De ande re twee hoofdro lspelers in de afsplitsin g van de ' Bond ' zijn Welmoet

Wijnaendts Francken-Dyserinck die van 1909 tot aan haar scheid ing in 1916 in
Leiden woont, en de in de biologie gepromoveerde baro nes Margareth e N ieuwenhuis

von Uexküll Güldenbandt, di e in 1902 in Leiden komt wo nen, vanwege een aanstel

ling van haar echtgenoot aan de univ ersitei t.

39 Anna van Gogh-Kaulbac h is schrijfster. Zij is in 1899 getrouwd met een bloembol

lenkweker uit Lisse, daarna kunsthandelaar in Arnhem. Z ij krijgen vijf kinderen. In
1905 verschijnt Rika, een roman over een arme doc hter van een onge huwd e moeder,

een gew ild onde rwerp .

40 Dat het hart van Marie K1uijver-H onigh bij Tesselschade ligt mag wel blijken uit het

feit da t zij tot haar dood in janu ari 1929 voor zitter van het bestu ur blijft.

41 Bollands naam is wel te vinden bij de onderteke naars van het initiatief, maar niet in
de ledenli jst. H ij wordt dus geen lid van de ' Bond'.

42 H un vader was raads lid en wetho uder H .e. H artevelt. die was getrouwd met

A.A.M .M . Leembruggen . Hermine Joh anna Cecilia is in 1855 in Am sterdam gebo-
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ren , haar broer is in 1859 geboren in Leiden, aldus het bevolki ngsregister. Er is nog
een broer Daniël, geboren in 1863, die tro uwt met Henriêtre Groska mp. Zij wordt
ook lid van de 'Bond' .

43 Ook de brieven van Hermine Hartevelt bevinden zich in het archief van E.e. van
Dorp in 'Alerra', inv.nr. 195.

44 De opmerkingen van C lasina Alberra Kluijver staan in M. Bosch, Het geslacht van de

wetenschap. Vrouwen en hoger onderwijs in Nederland, 1878-1948 (Amsterdam 1994)
289, 290. Het archief van e.A. Kluijver wordt bewaard in het Nationaal Archief in
Den Haag.

45 Vooral Welmoet Wi jnae nd ts Francken Dyserink laat zich later zeer negatief uit over
Alerra jacobs, aldus Bosch , Het geslacht van de wetenschap, 517 (noo t 77). Naast de
karakterbotsing speelde bij de scheuring voora l een verschil van menin g over de te vol
gen koers. Zie voor het verloo p van de scheuring: Van Steen, 'Vrouwenkiesrechtstrijd
in Leiden' (zie noot 1). O ver de botsing der karakters daarin p. 194.

46 Van Irallie-van Embden is in 1907 naar Leiden gekomen, vanwege een aanstelling van
haar echtgenoot aan de uni versiteit. Zij verhuist tegelijkertijd van het landel ijke
bestuur van de 'Vereeniging' naar het Leidse, dat uitgedund is door het opstappen van
de Bondsvro uwen, waaronder haar voorgangster Marie K1uijver-H on igh en Aletta
Lorenrz-Kaiser. Van ltallie-van Embde n kom t later in de Leidse gemee nte raad, vervol
gens in de Provinciale Sta ten en tot slot in de Tweede Kamer voor de Vrijzinnig
Democratische Bond. Zij is tevens journaliste/schrijfster. Zij overleeft de oorlog. Ze
leefde van 1870 tot 1959.

47 Aldus een brief aan Lizzy van Dorp van 4 novem ber 1907.
48 Citaat uit een brief van 4-11-1907 van Aletra Lorenrz-Kaiser aan Lizzy van Dorp.
49 Berra Lorenrz trouwt in 19 10 met de natuurkundige dr. W J. (Wander) de Haas, de

broer van de schrijfster Albertine de Haas . Albereine zit samen met onder andere
Joha n de Meester (schrijver van o.a, Geertje) in de redactie van de NRC. Zij word t
meteen bij oprichti ng lid van Leidse afdeling van de 'Neder landsche Bond voor
Vrouwenkiesrecht' . Berra's jo ngere zus Johann a Wilhelmina (Ha nnie of Hans
genoemd door haar moeder) tro uwt in 1912 met mr. H.e. Leemho rsr. Zoo n Rudolf
is in 1912 nog te jong om te trouwen, doe t d it later met M.e. van Vollenhoven.

50 Mr. H .L. Drucker was samen met twee andere hoogleraren H .B. G reven en W. van
der Vlugt oprichter van het Leidse Volkshuis en ook anderszins maatschappelijk
betrokken. Drucker was in 1881 getrouwd met we.s. de Koning. Zij zat in het
bestu ur van Tesselschade en kwam later dan Aletra Lorenrz-Kaiser in het bestuur van
de kinderbewaarplaats.

51 Mevr. Co hen Smart is de moeder van de preses, de 'leidster' , Nelly Co hen Stuarr, d ie
op de jongens-HBs heeft gezeten en voor arts studeert .

52 G.L. Lorentz e.a., Een wereldcorrespondentie van meisjes-studenten. Opstellen uit ver

schillende staten over vrouwenstudie. Uitgegeven doo r de Vereeniging van Vrouwelijke
Studenten te Leiden (Rotte rdam 1910) 4, 5.
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53 C harlotte Perkins Gi lma n (1860- 1935) was een Am erikaanse schrijfster en feministe.
54 AI vanaf dat de eerste meisjes gaan studeren, staat de 'vrouwenstud ie' ter discussie, een

discussie die in 1907 weer hoog oplaait naar aan leiding van een artikel van professor
P.J . Blok. Zijn artikel volgt op het verschijnen van de roman van Annie Salomons Een
Meisje-Studentje in 190 7, waarin hij zich een tegenstander van vrouwenstud ie ver
klaart . Ann ie Sillevis geeft hem weerwoord. Zie noot 8. Sillevis zit van 1903 tot 190 5
in het bestuur van de VVSL en wordt actief op vele front en van de vrouwenbeweging,
zoals in de 'Bond voor Vrouwenkiesrech t' en in de 'Vereeniging voor O nderlinge
Vrouwenbescherming' .

55 G.L. Lorentz e.a., Een wereldcorrespondentie van meisjes-studenten XIII, XIV.
56 C. Lulofs is de opvolgster van Marie van lt allie-van Embden, die in 1909 uit het

bestuur stapte.
57 C. (Toos) Hovens G réve studeert geneeskunde en zal in 1919 de eerste vrouwelijke

hu isarts in Leiden wo rde n.
58 Deze passage is - tenzij een noot anders verwijst - voor de landeli jke situatie geba

seerd op P. Koenders, Tussen christelijk réveil en seksuele revolutie. Bestrijding van zede
loosheidin Nederland, met nadruk op repressie van homoseksualiteit (Amsterdam 19% )
57-8 4 en voor de Leidse situatie op D.J. Noordam, 'Een gezond lichaam of een reine
geest. Kruistochten tegen onzedelijkheid in Leiden. 1. 1811-1889', Leids jaarboekje
1992,1 50-181 en idem 11. 1889-1912, Leidsjaarboekj e 1994,1 49-1 69.

59 B. de Vries (red.), Leiden 1795-1896. Degeschiedenisvan eenHollandse stad3 (Leiden
2004) 44 . De aantallen zijn te vinden in de Gemeenteverslagen van Leiden. Een groot
aanta l van deze ongehuwde moeders komt overigens van buiten Leiden en velen trou
wen na de bevalling alsnog ofhet kind wordt door de vader erkend (zonder huwelijk).

60 In 1889 zijn het er zeven . Zie: DJ Noorda m, Leidsj aarboekje (1992), 168.
61 O nder anderen door c.v. Gerritsen, de echtgenoot van Aletra Jacobs. H ij wordt later

Kamerlid voor de Vrijzinnig Democratisc he Bond. Zie M. Advokaat, T.Moll , J .
Ni ekus, 'Geboortenr egelin g: een vrouwenzaa k?', Jaarboek voor vrouwengeschiedenis
1980 (Nijmegen 1980) 1I 1. Op p. I 14: de voo rbehoedmiddelen in deze tijd zijn
naast coïtus interruptus, het condoom, he t spo nsje, de vrouwenspuit of -douche en
het pessarium .

62 Leidsch Dagblad 4-2 - I 9 I4. Naar aanleid ing van een gepubli ceerde vraag in de krant
naar een dergelijke afdelin g in Leiden, reageert de krant eerst met dat deze er niet is.
De NMB is blijkbaar niet erg bekend. Hierop reageert de NMB, dat er wél een afdeling
is in Leiden die over de 100 leden telt. De penningmeester is de heer D. van Leeuwen,
Mared ijk 6. In 1921 memoreert het Leidsch Dagblad (9-1I ) het 40-jarig bestaan van
de 'Bond' en schrijft dat de Leidse afdeling 12 à 13 jaar bestaat, du s stamt uit 1908
of 1909.

63 De NVP die beduidend minder leden telt dan de 'Vrouwenbond' krijgt pas in 1900
een Leidse afdeling.

64 Leidsch Dagblad24-3- 1884 . In 1912 word t het Doorgangshuis opgedoek t vanwege de
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geringe belangstelling en word r her pand verkocht. Leidsch Dagblad 22-10 -1924.
65 Leidsch Dagblad 8-2- 1890 .
66 Van moeder op dochter, 120 .
67 Een van de programmaonderdelen is een rondleiding door Leiden , langs onder ande

re twee musea, het Museum van Oudheden en de Lakenhal, langs het Tehui s voor
schoo lgaande kinderen, het Volkshuis en de crèche aan de Langebrug. Deze rond lei
ding wordt geleid door vier heren ond er wie archivaris Overvoorde en de conservator
van het Museum van O udheden, archeo loog A.E.] . Holwerda (Leidsch Dagblad 4-4 

1910).
68 Hierin zitt en verder onder and eren mej. C. Lulofs, voorzitter van de 'Vereeniging voor

Vrouwenkiesrecht ' , Welm oet Wijnaendts Francken-Dyserinck, voorzitter van het
hoofdbestuur van de 'Bond voor Vrouwenkiesrecht' , mej. T heodora Alida (Daarje)
van Eck (de zus van SOAP-voorman Dirk van Eck), voorzitter van de 'Alg. Ned. Bond
Vrede door Recht', overigens niet specifiek een vrouwenvereniging, maar vrouwen
speelden wel een belangr ijke rol in de vredesbeweging . Daatje van Eek was een goede
bekend e van Emilie Knapp ert die een In Memoriam over haar schreef in het Leidsch
j aarboekje 1945, 25-27.

69 Leidsch Dagblad 7-4-1910.
70 Leidsch Dagblad 2-4- 1910 . De vereniging die zich bemoeide met kled ing propageer

de onder andere de reformkleding voor vrouwen. Welmoet Wijnaendts Francken 
Dyserinck droeg deze kleding voor een fotoserie, te zien in haar archief in 'Alerra' ,

71 In 'Aletta' bevindt zich het archief van de 'Vereeniging Onderlinge Vrouwen 
bescherming'. Dit is van de landelijke organ isatie en van verschillende afdelingen,
maar niet van de Leidse.

n Van moeder op dochter, 180 .
73 In het eerste Leidse bestuur worden verder gekozen de dames E.T. (Berry) van Aken,

A. Goudsmit-Cohen, B. ]elgersma-Ris en E. Verdam .
74 Leidsch Dagblad 22-11-1902.
75 Er is ook een personele band tussen vov en 'Bond' in de persoon van Welmo et

Wijn aendts Francken-Dyserinck wat betreft de landelijke organ isaties. Zij zit van
1902 tot 1909 in het hoofdbestu ur van de VOV en van 1908 tot 19 10 is zij voorzit
ter van het hoofdbestu ur van de 'Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht '. Ook
C.Lulofs van de Leidse 'Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht ' raakt betrokken bij de
vov .

76 Leidsch Dagblad 8-10-1908. De bijeenkomst wordt afgesloten door mevr. Gouds mit
Cohen.

77 Van moeder op dochter, 180.
78 Leidsch Dagblad 9-1 1-1912.


