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VROUWENKIESRECHT

ALETTA JACOBS
VOORZITTER 
‘Zouden de reaktionaire Kamerleden in deze 
betooging “het teeken hebben verstaan”? 
Zullen zij bijtijds inzien dat het ‘Algemeen 
Vrouwenkiesrecht in de nieuw Grondwet’ een 
onafwijsbare eisch is geworden van een snel 
aangroeiend leger Nederlanders? Wij hopen 
het voor hen!’

JEANNE VAN 
LANSCHOT HUBRECHT, 
PROPAGANDACOMMISSIE
‘Ons hoofdbureau geleek in die weken 
voor 1 Juni veel op een expeditiekantoor, 
de bestellingen voor strooi· en aanplakbilletten, 
vlaggetjes enz. stroomden binnen; 
duizend adressen werden geschreven, 
uitnoodigingbrieven tot deelname gevouwen 
en in enveloppen gestopt, en zonder de hulp 
van de trouwe schaar van vrouwen, jonge en
oude, die in tijd van groote actie altijd tot helpen 
klaar staan, waren wij niet gereed gekomen.’

SOPHIE WICHERS, 
REGELINGSCOMMISSIE
‘Zonder eenige moeite, als een goed 
gesmeerde machine, ging de geheele optocht 
van +/- 18000 menschen op weg en ook daarna, 
dankzij de uitnemende voorbereiding van politie 
en tram, ging alles als van een leien dakje.’

COR VAN DER MEER 
VAN KUFFELER
‘Een dag als 18 Juni moge het bewijs zijn, 
dat de stem der nieuwe wereld tot veel vrouwen 
heeft geklonken. Laten wij over alle verschillen 
heen elkander de hand reiken (…) totdat wij 
de volle vrijheid, de algeheele erkenning 
onzer rechten verkregen hebben.’

CLARA MULDER 
VAN DE GRAAF-DE BRUYN
‘Wij zullen niet tot opstanden komen 
als in Engeland, daarvoor leent zich niet 
het Hollandsche karakter maar een hevige 
bitterheid zal worden ingegeven, 
zoo men ons uitsluit.’

  GEEN 

SEKSEVERSCHIL

BIJ DE STEMBUS

‘Doeken, borden en schilden met opschriften stonden in het gras geplant of  

werden gedragen. Op één lazen wij: “Geen sekseverschil bij de stembus”.’

VEREENIGING VOOR 
VROUWENKIESRECHT

Leden van de straatpropagandaclub. 

Op de borden staat: ‘Sluit U allen aan 

bij den Optocht der Vereeniging voor 

Vrouwenkiesrecht - Zondag 18 juni 

IJSCLUB 12 uur’.

Collectie IAV, Atria

>
Propaganda affiche van de  

Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht. 

Collectie IAV, Atria

>
Association for Women’s Suffrage 

campaign poster. 

IAV collection, Atria

Members of the street campaign group. 

The signs read, “Everyone join the March 

by the Association for Women’s Suffrage 

– Sunday 18 June, ICE SKATING CLUB, 

12 o’clock”.

IAV collection, Atria

De demonstratie was een initiatief van het hoofd-

bestuur van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht 

(VvVK). Binnen één maand tijd werden door de 

propagandacommissie alle middelen ingezet om 

de demonstratie tot een succes te maken: posters, 

advertenties, huisbezoeken, flyers.

18.000 vrouwen en mannen gingen op 18 juni 1916 in Amsterdam de straat op 

om te demonstreren voor vrouwenkiesrecht. De ‘groote betooging’ begon bij 

het tegenwoordige Museumplein, toen IJsclubterrein geheten.

DE GROOTE BETOOGING VOOR VROUWENKIESRECHT 

Drietal en de Nederlandse Maagd te paard openen de stoet. V.l.n.r.: Nettie van Oven-Broese van Groenou, Dolf Broese van Groenou, Santi Schreuder van de Coolwijk. Rechts de (onbekende) Nederlandse Maagd. Collectie IAV, Atria/Vereenigde Fotobureaux

Betoging in de VS in dezelfde periode in 1916.Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/Het Leven/Fotograaf onbekend

Demonstration in the USA in the same period in 1916.National Archives of the Netherlands/Spaarnestad Collection/Het Leven, photographer unknown

Four riders lead the procession, one of whom is dressed as the Dutch 
Maiden. From left to right: Nettie van Oven-Broese van Groenou, Dolf Broese van Groenou, Santi Schreuder van de Coolwijk, on the far right the ‘Dutch Maiden’ (identity unknown).IAV collection, Atria/Vereenigde Fotobureaux

    GENOEGVAN

WE HEBBEN ER

Op het Rokin, 18 juni 1916.
Collectie IAV, Atria

Rokin, Amsterdam, 18 June 1916.
IAV collection, Atria

Vrouwen in Zeeuwse klederdracht.
Collectie IAV, Atria/Vereenigde Fotobureaux

Women in traditional Zeeland costume.
IAV collection, Atria/Vereenigde Fotobureaux

De media deden er uitgebreid verslag van.  Het katholieke dagblad De Tijd schreef:
‘Eerst politie te paard, gevolgd door een muziekkorps. Daarna volgde de echte stoet, met drie vrouwen en een heer te paard, waarvan één vrouw gekleed was als de Nederlandse Maagd, een vrouw die symbool staat voor de Nederlandse staat. Zij hielden een schild hoog met de tekst “Vrouwenkiesrecht”.’

Erachter liepen vrouwen in geel en wit, de kleuren van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, de initi-atiefnemer van de demonstratie. Daarachter volgden 
de vrouwen in het groen. Die kleur stond voor de hoop op de invoering van het algemeen vrouwen-kiesrecht. De vrouwen verbeeldden de destijds elf Nederlandse provincies en de toenmalige kolonie Nederlands-Indië.

De demonstratie werd landelijk gedragen:  vrouwen en mannen uit het hele land liepen mee. De demonstranten in lokale klederdracht trokken veel bekijks. Achteraan liepen leden van de vakverenigingen en sympathiserende politieke partijen. De stoet werd afgesloten door wagens waarin mensen zaten die niet zelf konden lopen.
De demonstratie in 1916 in Amsterdam stond niet op zichzelf: ze maakte deel uit van een brede  nationale en internationale kiesrechtbeweging.

INTERVIEW MET SADIKA ARAB

WAAROM VIND JE HET BELANGRIJK 

OM JE VOOR VROUWENRECHTEN IN TE ZETTEN?

Ik vind gelijkwaardigheid en toegankelijkheid 

belangrijk, en dat reikt verder dan mijn eigen 

handicap door mijn spierziekte. Het gaat om 

inclusiviteit en representatie maatschappijbreed. 

SPEAK is het zat dat de politiek zich wel bemoeit 

met onze persoonlijke keuzes, maar geen 

maatregelen neemt tegen de uitsluiting van 

moslimvrouwen. We willen onze eigen stem  

laten horen.

WAAR STAAN WE NU, 100 JAAR NA DE 

DEMONSTRATIES VOOR VROUWENKIESRECHT 

EN DRIE WOMEN’S MARCHES VERDER?

Na 100 jaar is de politiek nog steeds voornamelijk 

wit, mannelijk en van middelbare leeftijd.  

De seksistische en racistische uitspraken van 

Trump waren een wake-upcall voor vrouwen 

die dachten dat ze uitgeëmancipeerd waren. 

De Women’s Marches zijn het antwoord 

op het gevoel dat verworven rechten niet 

vanzelfsprekend zijn. Zoals Angela Davis zegt: 

‘freedom is a constant struggle’.

WAAR STAAT DE WOMEN’S MARCH VOOR JOU VOOR?

Bij de Women’s March in 2019 droegen we een 

leus mee: ‘All oppression is connected’. Het was 

de eerste demonstratie in Nederland waarbij 

feministen, sekswerkers en gehandicapten met 

hun eigen verhaal op het podium kwamen.  

We hebben er allemaal belang bij dat de 

politiek naar deze verhalen luistert. Onrecht gaat 

iedereen in de samenleving aan, niemand zou 

aan de zijlijn moeten staan.

Sadika Arab zet zich in voor de 

Marokkaanse Vrouwenvereniging 

Nederland, de Women’s March Nederland 

en SPEAK, een collectief voor en door 

moslimvrouwen. SPEAK organiseerde 

tijdens de Women’s March in 2019 een 

Muslim Women March. 

  ALL 

OPPRESSION

IS CONNECTED

100 JAAR ACTIVISME EN PROTEST
Een dag na de inauguratie van Donald Trump als president van  
de Verenigde Staten liepen op 21 januari 2017 wereldwijd minstens  
vijf miljoen mensen mee in een mars voor vrouwenrechten. Het mondde  
uit in een wereldwijde jaarlijkse Women’s March waarbij demonstranten 
hun stem laten horen tegen ongelijkheid.

Ook in Amsterdam wordt sinds 2017 jaarlijks de Women’s March georganiseerd, met het  
Museumplein als het centrale punt. Dit jaar liepen 15.000 demonstranten mee. Meer dan 
100 jaar geleden, op 18 juni 1916, verzamelden zich op datzelfde Museumplein 18.000 
demonstranten. Vrouwen én mannen eisten de opname van het algemeen kiesrecht 
voor vrouwen in de grondwet. Een demonstratie met een enorme historische waarde. 



Wat betekent 100 jaar vrouwenkiesrecht voor jou? 

Loop mee in een protestmars voor vrouwenkiesrecht in Amsterdam. 
Vrouwen en mannen uit het hele land gingen de vorige eeuw massaal 
de straat op om actie te voeren voor vrouwenkiesrecht. 

In deze tentoonstelling komt de strijd van activisten van toen en nu tot leven. 
Centraal staan de gebeurtenissen in de kiesrechtstrijd en de verhalen van de 
vrouwen en mannen die zich hier tijdens de eerste feministische golf voor 
inzetten. Activisten van nu blikken terug op de strijd van toen en vertellen 
waarvoor we in de toekomst de straat op moeten.

Deze PDF is gebaseerd op Atria’s tentoonstelling De straat op! 100 jaar 
vrouwenkiesrecht en activisme die van 28 september 2019 t/m 12 januari 
2020 te zien was in de OBA Oosterdok in Amsterdam.

DE STRAAT OP! 
100 jaar vrouwenkiesrecht en activisme

Sharing the past, debating the present, creating the future: 
de bron voor deze tentoonstelling is de Collectie IAV 
(Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging) van Atria. 
Atria verzamelt, beheert, en deelt het erfgoed van vrouwen.
Als nationaal kennisinstituut voor emancipatie en 
vrouwengeschiedenis zet Atria zich op basis van onderzoek 
en feiten in voor gelijke behandeling en gendergelijkheid.

https://atria.nl




http://atria.nl/nieuws-publicaties/vrouwen-in-de-politiek/een-betoging-voor-vrouwenkiesrecht/
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http://atria.nl/aletta-jacobs/


POORT!

DOE OPEN DE

Toen het er in 1892 op leek dat de regering het algemeen mannenkiesrecht 

zou doorvoeren, bleken de socialisten, sociaaldemocraten en progressief  

liberalen tevreden. Toen vrouwen protesteerden omdat zij uitgesloten  

bleven, stelde de socialist Frank van Goes dat ‘de vrouwen een geschikt  

propagandamiddel waren geweest’. De beoogde kieswet werd niet door- 

gevoerd, maar het was nu duidelijk hoe veel van de politici erover  

dachten: algemeen kiesrecht ging over mannen.Wilhelmina Drucker nam daarop in 1893 met enkele 

medestanders het initiatief om de Vereeniging  
voor Vrouwenkiesrecht (VvVK) op te richten en op  

4 februari 1894 was het zover. Feminist Annette  
Versluys-Poelman zou het voorzitterschap jaren-
lang bekleden en werd bekend als de doortastende 

en bevlogen president van de vereniging. Er ont-
stonden vele afdelingen verspreid over het hele 
land. Mannen mochten meepraten, maar niet  
meebeslissen.

De vereniging werd – zeker in de beginjaren – als 

radicaal gezien, ook onder feministen. Als tegen-
geluid werd in 1907 de Nederlandsche Bond voor 
Vrouwenkiesrecht (NBvVK) opgericht, die zichzelf 

gematigd noemde ten opzichte van de ‘ultra’s’ van 

de VvVK. Bij de NBvVK werden ook mannen toe- 
gelaten als bestuurslid.

In 1916 sloeg de VvVK onder het voorzitterschap 
van Aletta Jacobs de pragmatische weg in. Het  
algemeen kiesrecht maakte inmiddels deel uit van 

het politieke debat en de VvVK zette in op de aan-
passing van de kieswet. Wilhelmina Drucker bleef 

principieel inzetten op grondwettelijk gelijkstelling. 

Zij richtte in datzelfde jaar haar eigen vereniging 
op: de Neutrale Vereeniging voor Vrouwenkies-
recht.

STEMMEN UIT DE BEWEGINGDe kiesrechtstrijd werd breed gedragen, door  
allerlei sociaaleconomische groepen en lagen heen, 

en van stad tot platteland. De beweging bestond 
natuurlijk niet enkel uit de VvVK. Er waren  
vrouwenafdelingen binnen politieke partijen en  
feministen die zich om uiteenlopende redenen  
afzetten tegen de VvVK en een eigen vereniging of 

bond oprichtten.

DE ULTRA'S EN DE GEMATIGDEN

In een ‘Veteranenenquête’ uit de jaren 
dertig en veertig werd door het Interna-
tionaal Archief voor de Vrouwen- beweging (IAV) aan de ‘veteranen’ van 

de eerste feministische golf gevraagd: ‘Wanneer en om welke redenen trad  
U toe tot de vrouwenbeweging?’

Deelnemers aan het congres van de Wereldbond 
voor Vrouwenkiesrecht juni 1908 in Amsterdam. 

Staand v.l.n.r.: Wilhelmina Drucker, H. Heineken-Daum, Jeanne van 

Lanschot Hubrecht, Aletta Jacobs, Betsy Bakker-Nort. Zittend v.l.n.r.: 

Elise Haighton, Jo van Buuren-Huijs, Anna van Hogendorp, Anna Howard 

Shaw, Bientje Clifford Kocq van Breugel-Roelofs, Elizabeth Baelde. 

Zittend op de voorgrond: mejuffrouw Macdonald en mejuffrouw 

Van Manen, orde-commissarissen.Collectie IAV, Atria/Nico Schuitvlot

Openbare vergadering in Bellevue georganiseerd door afd. Amsterdam VvVK, 1910. 

Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/Het Leven/Fotograaf onbekendPublic meeting at the Bellevue theatre, organised by the Amsterdam branch of the Association 

for Women’s Suffrage, 1910. National Archives of the Netherlands/Spaarnestad Collection/Het Leven/photographer unknown

Affiche van de Nederlandsche Bond voor 
Vrouwenkiesrecht, 1916. 

Collectie IAV, Atria

Affiche van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht uit 1918. ‘Laat mij binnen, ik breng nieuw licht’.Collectie IAV, Atria/Th. Molkenboer

Participants in the congress of the International Woman  
Suffrage Alliance (IWSA) in Amsterdam, June 1908.

Standing, from left to right: Wilhelmina Drucker, H. Heineken-Daum, 

Jeanne van Lanschot Hubrecht, Aletta Jacobs, Betsy Bakker-Nort. 
Sitting, from left to right: Elise Haighton, Jo van Buuren-Huijs, Anna van 

Hogendorp, Anna Howard Shaw, Bientje Clifford Kocq van Breugel-Roelofs, 

Elizabeth Baelde. Sitting in the foreground: Ms Macdonald and Ms van Manen, 

congress stewards.
IAV collection, Atria/Nico Schuitvlot

Dutch Women’s Suffrage League poster, 1916. IAV collection, Atria

Association for Women’s Suffrage poster, 1918. “Let me in, I bring new light.”
IAV collection, Atria/Th. Molkenboer

Wilhelmina Drucker (1847-1925) was een radicale feminist en een pionier 

binnen de vrouwenbeweging. In 1889 stond zij aan de wieg van de Vrije 

Vrouwenvereeniging (VVV) en vijf jaar later werd onder haar leiding de 

Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht opgericht.

In een congresboekje van de Internationale Vrouwenraad te Londen 

uit 1899 typeerden de auteurs Drucker als volgt: ‘May be called the mother 

of feminism in Holland’.

DE MOEDER VAN FEMINISME IN NEDERLAND

Drucker groeide op als dochter van een naaister, 

een alleenstaande moeder. Ze werd al vroeg gecon-

fronteerd met onrecht als ‘buitenechtelijk kind’ van 

een rijke bankier. Bij zijn overlijden besloot ze haar 

halfbroer af te persen om alsnog haar recht te halen, 

namelijk een eerlijk deel van de erfenis. Dit lukte: 

ze was voor de rest van haar leven financieel onaf-

hankelijk. Ze stelde het geld volledig in dienst van 

het feminisme.

‘Ik zag onrecht, dan strijd je,’ stelde ze later in een 

interview met Wilhelmina van Itallie-van Embden, 

terugblikkend op haar leven.

Drucker was als uitgesproken feminist zowel  

beroemd als berucht; geliefd en gehaat. Zo was ze  

in 1890 de eerste vrouw die in het openbaar pleitte 

voor vrouwenkiesrecht.

‘’k Was een van de eerste vrouwen die vragen  

durfde te stellen in een vergadering. Ik zie nog de 

consternatie van al die heeren! En toen ik zelf  

optrad als spreekster (…) de mensen kwamen naar 

me kijken als een curiositeit. ’k Wou dat u mijn 

speeches uit die tijd nu lezen kon. Ze waren tam.  

’t Publiek kon niets verdragen. (…) een paar maal 

zijn we begooid met rotte appelen. Toen trokken we 

katoenen jurken aan. Die kun je uitwasschen.’

Wilhelmina Drucker wordt 

in 1917 ter gelegenheid van 

haar zeventigste verjaardag 

geportretteerd door Truus Claes.

Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/

Het Leven/Fotograaf onbekend

Wilhelmina Drucker sits for 

a portrait by Truus Claes to mark 

her seventieth birthday, 1917.

National Archives of the Netherlands/

Spaarnestad Collection/Het Leven, 

photographer unknown

IK ZAG 

    ONRECHT,

DAN STRIJD JE

In 1970 verbrandt actiegroep Dolle Mina een kor-set voor 

het standbeeld van Wilhelmina Drucker aan de Churchilllaan 

in Amsterdam. De actiegroep heeft zich naar deze feministe 

vernoemd. 

Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/ANP/Jacques Klok

Feminist action group Dolle Mina (‘Mad Mina’) burns a corset 

in front of the statue of Wilhelmina Drucker on Churchilllaan in 

Amsterdam, 1970. The group named itself after this feminist. 

National Archives of the Netherlands/Spaarnestad 

INTERVIEW MET ANJA MEULENBELT

HOE KIJK JIJ TERUG NAAR DE STRIJD 
VAN FEMINISTEN UIT DE EERSTE GOLF?Mijn definitie van feminisme? Eerlijk delen en 

niet slaan. De belangrijkste waarden van de 
eerste golf werken nog steeds door: dat vrouwen 
zelfstandige personen zijn, en niet alleen een 
dienende functie hebben voor man en kinderen. 
Vrouwen eisen het recht op om zelf te beslissen 
over hun leven, en daar zijn we anno 2019 nog 
steeds mee bezig. 

WAT ZIJN VOOR JOU NU DE BELANGRIJKSTE 
SPEERPUNTEN BINNEN HET FEMINISME?Feminisme is meer dan gelijk loon en meer 

vrouwen op belangrijke posities. We mogen niet 
vergeten dat de meeste vrouwen van hun leven 
niet in de buurt komen van een glazen plafond. 
Dus vind ik, als oude socialistische feminist, dat 
we klasse niet mogen vergeten, net als kleur 
niet. En vind ik het een schande dat zoveel 
alleenstaande moeders met hun kinderen in 
armoede leven, dat schoonmaaksters ook met 
een volle baan niet voldoende verdienen om er 
zelfstandig van te kunnen bestaan.

We horen meer waardering te hebben voor al het 
onbetaalde zorgwerk dat vrouwen doen. Het gaat 

niet langer alleen om gelijkheid voor vrouwen, 
maar om de vraag: in wat voor wereld willen 
we leven? Een wereld van gelijkwaardigheid en 
rechtvaardigheid.

Anja Meulenbelt is een bekend feminist. 
In 1976 publiceerde zij het baanbrekende 
boek De schaamte voorbij, waarin zij 
beschrijft hoe haar liefdesleven en politieke 
bewustwording haar tot het feminisme 
brachten. Meulenbelt is senator geweest 
voor de SP en is nu actief voor de politieke 
partij Bij1.

EERLIJK DELEN
&NIET SLAAN

Santi van den Toorn is een van de 

oprichters van het feministische platform 

De Bovengrondse en projectleider 

bij Bureau Clara Wichmann. Ze is een 

achterkleindochter van Santi Schreuder 

van de Coolwijk, een direct familielid 

van de feministische familie Broese van 

Groenou. Haar overgrootmoeder opende 

de stoet van de demonstratie voor 

vrouwenkiesrecht op 18 juni 1916.

LULLEN

DOEN
NIET

MAAR
INTERVIEW MET SANTI VAN DEN TOORN

OP DEZE FOTO STAAT JOUW OVERGROOTMOEDER. 

WAT BETEKENT ZIJ VOOR JOU?

Door mijn overgrootmoeder is de geschiedenis 

van de vrouwenkiesrechtbeweging voor mij 

minder abstract. Ik ben vernoemd naar de vrouw 

die op de foto staat. Ik vind het ook echt heel 

cool om te lezen wat zij allemaal heeft gedaan. 

Mijn vader, die door haar is opgevoed, is ook 

feminist. Ik heb deze familiegeschiedenis en 

het feminisme dus met de paplepel ingegoten 

gekregen.

HEEFT DE VERBONDENHEID MET DEZE GESCHIEDENIS 

ER OOK TOE GELEID DAT JE DE FEMINISTISCHE ACTIEGROEP 

DE BOVENGRONDSE HEBT OPGERICHT?

Jazeker. Ik voel een verantwoordelijkheid 

om door te gaan met de strijd waaraan deze 

vrouwen begonnen zijn. Ik zag dat er heel 

veel feministische energie is, maar ook veel 

versnippering. Mensen van mijn generatie 

willen graag iets doen, maar weten niet waar 

te beginnen. We dachten: we beginnen 

een platform waar iedereen kan aanhaken. 

Toegankelijk, met realistische doelstellingen. 

Zo is De Bovengrondse ontstaan.

     MAKES LIFE 

WORTH LIVINGFIGHTING 

   FOR WHAT IS RIGHT,

‘In een der eerste dagen van April 1871 kwam uit Den Haag het bericht,  

dat mij vrijstelling werd verleend (…) om gedurende één jaar de lessen aan de  

Groningsche Universiteit te volgen. Na afloop van dat proefjaar (…) zou een aan-

vrage voor de definitieve toestemming om te mogen studeeren, moeten worden 

ingediend. Van mijn gedrag zou het dus afhangen of de Nederlandsche univer- 

siteiten toen reeds voor goed voor de vrouwen zouden worden opengesteld.’

Aletta Jacobs (1854-1929) was in Nederland op vele 

vlakken de eerste: de eerste vrouw in Nederland die 

een hbs bezocht, de eerste vrouw die afstudeerde 

aan een universiteit, de eerste vrouw die arts werd 

en de eerste vrouw die promoveerde.

Ze groeide op in een Joods-liberaal gezin met  

elf kinderen. Net als haar broers wilde ze medicij-

nen studeren. Ze diende een verzoek in bij  

minister-president Thorbecke die haar – via haar 

vader – berichtte, akkoord te gaan. 

‘Een strijdster voor de rechten der vrouw ben ik  

pas later geworden, toen de studentenjaren reeds 

tot het verleden behoorden.’

KIESRECHT

‘“Als de wet ons het uitoefenen van het kiesrecht 

niet belette”, redeneerde ik bij mijzelf, “waarom  

gebruiken wij dat recht dan niet?” Waarom werd 

mij, die voldeed aan alle den toenmaligen kiezers 

gestelde eischen, geen stembiljet thuis gezonden?’

In 1883 probeerde Aletta Jacobs zich als kiezer te 

registreren voor de gemeenteraadsverkiezingen in 

Amsterdam. Vrouwen werden in de grondwet en 

in de kieswet niet expliciet uitgesloten. Ze had ‘de 

letter der wet voor zich, niet de geest der wet’ was 

echter de redenering van het college van burge-

meester en wethouders. Jacobs procedeerde tot 

aan de Hoge Raad, maar ook hier werd haar  

verzoek afgewezen. Deze oordeelde:

‘dat onder "Nederlander en ingezetene" alleen  

de man moest worden verstaan, want ware het  

anders, dan zou dat uitdrukkelijk zijn vermeld’

VOORLOOPSTER ALETTA JACOBS

Studioportret van Aletta Jacobs met achterop een 

handgeschreven bericht: 'Fighting for what is 

right, makes life worth living. Aletta H. Jacobs'. 

Collectie IAV, Atria

Studio portrait of Aletta Jacobs with a message in her 

own hand on the back: “Fighting for what is right, 

makes life worth living. Aletta H. Jacobs.” 

IAV collection, Atria
De regering paste vervolgens 

de grondwet in 1887 aan door 

in de kiesrechtartikelen diver-

se keren het woord ‘mannelijke’ 

en ‘mannen’ in te lassen, waar 

eerst werd gesproken over 

‘ingezetenen’ of ‘Nederlanders’. 

De uitsluiting van vrouwen 

van het kiesrecht werd zo een 

voldongen feit.

Voor 1915 stond een bijeenkomst van de Wereldbond 

voor Vrouwenkiesrecht in Berlijn gepland, maar vanwege 

de Eerste Wereldoorlog kon die niet doorgaan. 

VREDE

     VROUWENVOOR

VREDE EN PACIFISME

Daarop organiseerde Aletta Jacobs samen 
met enkele uiterst bekwame organisatoren uit 
de VvVK, Rosa Manus en Mia Boissevain, een 
‘Vrouwencongres’ in Den Haag. 1.100 vrouwen uit 
12 verschillende landen kwamen in het neutrale 
Nederland bijeen om over vrede te spreken.De eerste doelstelling van het congres luidde: ‘(…) de Regeeringen van de wereld te bewegen 

een einde te maken aan dit bloedvergieten en 
een rechtvaardigen en duurzamen vrede tot 
stand te brengen…’

Dat mensen uit de verschillende, met elkaar 
oorlogvoerende landen samenkwamen was 
bijzonder. Sommige vrouwen kregen te maken 
met tegenwerking en verdachtmaking van verraad. 

De inlichtingendiensten hielden de deelneemsters 

en organisatoren in de gaten. Ook Aletta Jacobs’ 
naam komt voor in de archieven van de Engelse 
en de Duitse geheime dienst.

Visum Aletta Jacobs. Op 6 mei 1915 (tijdens WOI) krijgt Jacobs dit visum om 
door Duitsland en het toenmalige Oostenrijk-Hongarije te kunnen reizen. Collectie IAV, Atria

Visa issued to Aletta Jacobs on 6 May 1915 (during the First World War), allowing her  to travel through Germany and the Austro- Hungarian Empire. 
IAV collection, Atria

Delegatie uit de Verenigde Staten op weg naar het Internationaal Congres van Vrouwen in Den Haag 1915.
Collection Library of Congress/Bain News Service, Publisher

Delegation from the USA travelling to the International Congress of Women in The Hague, 1915.
Collection Library of Congress/Bain News Service, Publisher
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http://hdl.handle.net/11653/arch48
http://atria.nl/nieuws-publicaties/feminisme/feminisme-20e-eeuw/dolle-mina-actiegroep/


https://soundcloud.com/atria-gendergelijkheid/interview-met-wilhelmina-drucker




http://atria.nl/nieuws-publicaties/feminisme/feminisme-20e-eeuw/de-schaamte-voorbij/


http://hdl.handle.net/11653/arch81


http://hdl.handle.net/11653/arch461
http://hdl.handle.net/11653/arch295




http://atria.nl/nieuws-publicaties/feminisme/bekende-feministen/wie-was-rosa-manus/




http://atria.nl/nieuws-publicaties/feminisme/bekende-feministen/rosa-manus-de-grootste-petitie-allertijden/


http://hdl.handle.net/11653/arch108
http://atria.nl/nieuws-publicaties/overig/atria-berichten/geroofde-archieven-in-tweede-wereldoorlog/








http://hdl.handle.net/11653/per602014




http://atria.nl/nieuws-publicaties/mannen-van-nederland-opent-de-oogen/












http://hdl.handle.net/11653/arch167
http://atria.nl/nieuws-publicaties/feminisme/bekende-feministen/willemijn-posthumus-van-der-goot/


http://atria.nl/aletta-jacobs/de-koloniale-stem-van-aletta-jacobs/










http://atria.nl/nieuws-publicaties/bijzondere-vrouwen/vrouwelijke-pioniers/sophie-redmond/


http://atria.nl/nieuws-publicaties/vrouwen-in-de-politiek/suze-groeneweg-eerste-vrouw-in-tweede-kamer/




MORE INFO

https://soundcloud.com/atria-gendergelijkheid/speech-van-aletta-jacobs






http://atria.nl/nieuws-publicaties/feminisme/bekende-feministen/corry-tendeloo/
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AMSTERDAM CENTRUM

Concept, realisatie en organisatie
Atria, kennisinstituut voor emancipatie 

en vrouwengeschiedenis

Samenwerkingspartners
Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam

Justin Zijlstra

Inhoud en uitvoering
Van Gisteren onderzoek en tekst

BUROBRAAK vormgeving

Justin Zijlstra virtualrealitybeleving

Els Zweerink fotografie

UvA Talen vertaling

COLOFON

Kennisinstituut 
voor Emancipatie en 
Vrouwengeschiedenis 

Disclaimer tentoonstelling
Atria heeft zijn uiterste best gedaan rechthebbenden van de getoonde 
werken in de tentoonstelling ‘De straat op! 100 jaar vrouwenkiesrecht 
en activisme’ te achterhalen. Hoewel er zeer zorgvuldig te werk is
gegaan, kunt u contact op nemen met info@atria.nl indien u als recht-
hebbende van mening bent dat gebruik in strijd is met uw rechten.

Met speciale dank aan

Prof. dr. C.W. (Mineke) Bosch

Met dank aan

Allard Pierson, Universiteit van Amsterdam, TiN 

Dineke Stam

Eye Filmmuseum 

Groninger Archieven 

De Groene Amsterdammer

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 

Joods Historisch Museum 

Koninklijke Bibliotheek 

Library of Congress, Washington DC, VS

Nationaal Archief

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid 

PostNL 

Spaarnestad Photo

Stadsarchief Amsterdam 

Wikimedia 

En beneficiënten

Mede mogelijk gemaakt door
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