
100 JAAR GELEDEN: Boeken van en over 

vrouwen. 

De Vrouw. Vrijgemaakt door den Zoon des Menschen, door Johanna 

Breevoort. - J.H. Kok, 1918. Kampen. 

Met de meeste aandacht en belangstelling heb ik dit boek gelezen. De wat eenzijdig gekozen titel zou 

niet doen vermoeden, dat dit werk een interessante historische beschouwing geeft over het vrouwen-

vraagstuk, van de vroegste tijden tot op heden. De verschillende toestanden weliswaar van uit Christe-

lijk standpunt bezien, maar Johanna Breevoort is ruim en verstandig genoeg, om haar werk ook voor 

andersdenkenden lezenswaard en zelfs belangwekkend te maken. Openlijk erkent zij het goede in an-

dere richtingen, en bestrijdt het, haars inziens, verkeerde in de Christelijke levensopvatting. Daarom 

maakt dit boek een aangenamen, oprechten en verstandigen indruk; en niemand, wie het vrouwen-

vraagstuk ter harte gaat, behoorde het ongelezen uit de hand te leggen. 

De schrijfster heeft een uitgebreide studie gemaakt van het leven der vrouw, en vele autoriteiten op dit 

gebied geraadpleegd. En welk een zware taak moet het voor haar geweest zijn, om de overweldigende 

massa stof te rangschikken, en te beknoppen tot het volumen van één enkel deel! Vandaar dan ook, dat 

de stijl wel eens wat droog, wat telegramachtig aandoet, maar, daar wij hier niet te maken hebben met 

een roman, maar met een grondig historisch overzicht, waarbij het dus niet op de fantasie, maar op de 

feiten aankomt, niet op den vorm, maar op den inhoud, mogen wij daarop eigenlijk geen aanmerking 

maken. 

Het boek is uit zes hoofdstukken (in vele afdeelingen onderverdeeld) samengesteld: De vrouwenwe-

reld voor Christus; In den aanvang der nieuwe bedeeling; In de opkomst der Kerk; In de Middeleeu-

wen; De eeuw der hervorming; In het nieuwe tijdperk. Het eerste hoofdstuk omvat: In het oude Grie-

kenland; Onder het Romeinsche Recht; De vrouw in Israël. En zoo volgen wij de ontwikkeling der 

vrouw schrede voor schrede, totdat wij komen aan de evolutie der moderne tijden; de Vrouw, dokter, 

advocaat of ingenieur, de vrouw.... kamerlid! 

Zeer eigenaardig en hoogst interessant is het, de schrijfster de stelling te hooren ontwikkelen, dat in 

het Christelijk geloof niet de opvatting, als zou de vrouw den man onderdanig moeten zijn, de juiste is, 

maar deze: dat vrouw en man naast elkander behooren te staan in gelijke rechten. Velen zullen altijd 

van meening zijn geweest, dat volgens de Christelijke ordonnantiën de vrouw den man behoort te 

gehoorzamen, te dienen, en te volgen. Johanna Breevoort bepleit en verdedigt integendeel de opvat-

ting, dat man en vrouw ondeelbaar één behooren te wezen, en zij brengt tot staving dezer bewering 

menigvuldige argumenten bij. Het gezegde: de vrouw zal vader en moeder verlaten, en haren man 

aanhangen, staat in werkelijkheid niet in den bijbel, merkt zij terecht op. (Inderdaad, er staat: Heneken 

toutou kataleipsei anthroopos ton patera kai tèn mètera kai proskollèthèsetai tei gunaiki hautou: 

Hierom zal de man vader en moeder verlaten en zijne vrouw aanhangen.) De man moet in het leven 

het verstand vertegenwoordigen, de vrouw het hart, en door beider samenwerking wordt op deze wijze 

het mooiste, het gunstigste, het meest harmonische resultaat bereikt. De apostel Paulus, zegt Johanna 

Breevoort, heeft het in zijne leeringen aldus bedoeld. Op bldz. 72 bestrijdt zij krachtig de opvatting als 

zou de vrouw den man in alles onderdanig moeten zijn. ‘Op dat in alles is in den loop der eeuwen veel 

te veel nadruk gelegd’, betoogt de schrijfster. ‘In alles kon nooit beteekenen, dat er geen terrein be-

staat, waarop de man zijn vrouw niet bevelen kan. Integendeel. Het beeld van hoofd en lichaam (de 

man het hoofd, de vrouw het lichaam J.K.) sluit zulk een volstrekte onderworpenheid uit.’ 



‘Geen eisch van der mannen kant, dat de vrouw alles voor hen zij. Volstrekt niet. Vlak er tegenover. 

Voor den man de zelfverloochening, de overgave, het strijden van den bangsten strijd, het geven van 

heel zijn ziel. De vrouw ontvangt, de man geeft.’  

Deze opvatting van een christelijke schrijfster verdient wel zeer, dat er met nadruk de aandacht op 

gevestigd wordt. 

Maar Johanna Breevoort geeft natuurlijk toe, dat de natuur der vrouw zich gewillig buigt voor den 

man, dien zij liefheeft. Met strenge woorden laakt zij de tweeërlei moraal, die den man toestaat, wat zij 

der vrouw verbiedt. En krachtig roept zij uit: ‘Vervloekt is deze tweeërlei moraal, vaak zelfs door 

vrouwen goedgekeurd!’ 

En met strikte rechtvaardigheid erkent de schrijfster, dat de Kerk, al heeft zij veel gedaan voor de 

vrouw, ook veel heeft nagelaten; dat het Huwelijksformulier een ‘onzegbaar grooten domper op het 

vrouwenleven heeft gezet’, en dat, hoe groot ook de cultiveerende macht van het Calvinisme is ge-

weest, het aan de vrouw niet heeft gebracht, wat het haar, bij volle aanvaarding van al hare conse-

quentie had kunnen brengen. Ook zegt zij, en haar mooie oprechtheid hierin is te bewonderen: 

‘Wij erkennen gaarne, dat de onchristelijke vrouwen verder op de baan van de vrijmaking der vrouw 

zijn voortgeschreden.’ Maar, vraagt zij, en dit dunkt ons een zeer billijke eisch: ‘laat dan de onchriste-

lijke vrouwenbeweging, ook dankbaar erkennen, wat vele Christinnen, gedreven door haar warm ge-

voel en intuïtieve wijsheid voor de vrouw hebben gedaan’. En zij verhaalt ons van Elisabeth Fry, de 

hervormster van het gevangenis-wezen; de grondlegster der georganiseerde ziekenverpleging Florence 

Nightingale; de strijdster tegen de gereglementeerde prostitutie Josephine Grey Butler; de kampvecht-

ster in den strijd tegen de slavernij, Harriet Beecher Stowe; en anderen; zij wijst op de Hollandsche 

Christelijke schrijfster Johanna J.W. Naber. 

Met dankbaarheid maakt Johanna Breevoort gewag van den vooruitgang, die de vrouwenbeweging in 

Nederland heeft gemaakt. Wij zijn thans vrouwelijke professoren rijk, hoofdambtenaren, ingenieurs en 

architecten, notarissen en griffiers. Op het passieve kiesrecht zal straks het actieve kiesrecht volgen.... 

en Johanna Breevoort pleit er met warmte voor, dat de vrouw ook eerlang als predikster den kansel zal 

mogen bestijgen. 

In het hoofdstuk ‘In de Middeleeuwen’ leek mij De vrouw in het klooster bizonder interessant. En 

evenzeer is merkwaardig: Het oordeel der Kerkvaders over de vrouw. Even verwonderde het mij, 

hierbij te zien ontbreken het woord van Augustinus in De Civitate Deï (de Stad Gods), dat bovendien 

zoo allervoortreffelijkst zou hebben gepast in Johanna Breevoort's pleidooi: 

‘Als God de vrouw bestemd had, om meesteres over den man te zijn, dan zou Hij haar uit het hoofd 

des mans genomen hebben; ware zij verordineerd tot zijne slavin, Hij zou haar uit zijnen voet hebben 

geformeerd, maar daar zij zijne levensgezellin en zijns gelijke moet wezen, nam Hij haar uit zijne 

zijde.’ 

(Op bldz. 234 lezen wij de verschrijving: Mirabeau, Danton, Robespierre, voor Marat, Danton, 

Robespierre. En op blz. 217 heb ik het zinnetje: Doch Christus, die een vloek voor ons geworden is.... 

niet goed begrepen. Misschien komt dit door de ietwat elliptische schrijfwijze der auteur. Maar mocht 

zij deze bespreking lezen, en mij even nader willen inlichten, dan zou ik dit zeer gaarne hebben). 

In het voorwoord van Ds. Zijlstra vind ik, en ik vermeld ze met instemming, de volgende woorden: 

‘De moderne vrouwenbeweging, die ijvert voor de politieke en economische gelijkstelling der vrouw 

met den man wordt ook in ons vaderland met groote energie en ongeëvenaard talent gepropageerd, en 



niet dan tot groote schade van den zegenenden invloed van het Christendom op het menschelijk leven, 

zullen wij Christenen de oogen voor die machtige beweging sluiten.’ 

De Vrouw door Johanna Breevoort is een boek, waarvan de lezing ons wijzer maakt, ons inlichtingen 

geeft over heel veel dingen waar wij vanzelf, omdat wij vrouwen zijn, belang in stellen, en dat ons 

opheldering verschaft op velerlei punten. Om zijn doorwerktheid, zijn studieusen ernst, zijn objectieve 

eerlijkheid, zijn warme gevoeligheid en zijn verstandige critiek, wensch ik dit werk een uitgebreiden 

lezerskring toe. 

De Vrouw in de hedendaagsche Maatschappij, door Dr. H. Bavinck.  

Uitg. J.H. Kok, Kampen 1918. 

Het is wel zeer toevallig, dat deze beide boeken, ongeveer eenzelfde onderwerp behandelend, ook on-

geveer tezelfder tijd zijn verschenen. Maar niemand meene, dat hij, het eene boek bezittende, het nu 

wel buiten het andere stellen kan. Integendeel. Want deze twee werken vullen elkaar op gelukkige wij-

ze aan; wat in het eene onvermeld bleef, kan men in het andere vinden; terwijl Dr. Bavinck nog een 

apart en lezenswaardig hoofdstuk wijdt aan een beschouwing over het kiesrecht, en aan de vrouw en 

het burgerlijk recht. De hoofdstukken over De vrouw en de arbeid, De vrouw en het beroep, De vrouw 

en de staat, zijn hoogst belangrijk, omdat zij in een kort bestek al het wetenswaardige daarover samen-

vatten; (en bovendien verwijzen naar andere geschriften, die erover verschenen zijn, waar men zich 

uitgebreider kan renseigneeren) de stijl van Dr. Bavinck is vlot en kort en krachtig, en ook dit maakt 

zijn werk tot een zeer aangename lectuur. De schrijver is van meening, ‘dat het vrouwenkiesrecht, in-

dien het door een steeds grooter deel der bevolking en met klimmenden ernst wordt begeerd, door de 

mannen in den tegenwoordigen tijd en bij het vigeerende kiesstelsel niet behoort, en ook niet op af-

doende gronden kan geweigerd worden.’ En Dr. Bavinck spreekt precies uit, wat ik altijd heb gedacht 

over de inconsequentie van het feit, dat men ‘de vrouwen toelaat in fabrieken en werkplaatsen, kanto-

ren en magazijnen voor haar opent, haar den toegang tot alle scholen en stichtingen ontsluit, geen en-

kel bedrijf of beroep meer voor haar gesloten houdt, zelfs voordeel van haar diensten trekt en haar 

krachten exploiteert, - maar haar den toegang weigert tot de politiek, wanneer zij, op grond van het 

voorgaande, en als logisch gevolg daarvan, recht tot stemmen komt vragen, - waar hij zegt, dat men 

het kiesrecht op den duur niet aan de vrouw zal kunnen weigeren. 

Het geschrift van Dr. Bavinck ontleent zijn waarde vooral ook hieraan, dat de auteur de zaken van alle 

kanten beziet, het voor en tegen overweegt, en zijn oordeel zoo objectief mogelijk te houden tracht. In 

wat hij zegt over het studeeren der vrouw, en dat er tegenwoordig zooveel ‘mode’ bijkomt, is veel be-

hartigenswaardigs; het is waar, dat er vele meisjes niet afstudeeren, dus niets feitelijk ‘bereiken’; maar 

het studeeren-kunnen aan een hooge-school, de eventueele mogelijkheid, om advocaat of dokter te 

worden, het oogenblikkelijk een ‘doel’ hebben in het leven, is toch voor vele vrouwen een vervulling, 

een bevrediging van geestelijke verlangens, die vroeger voor haar niet bestonden. Het volwassen meis-

je behoeft tegenwoordig niet meer thuis te vegeteeren, al wachtend op een huwelijk, zij mag thans óók 

‘hinaus ins feindliche Leben’, - en het is nog de vraag, welk leven haar ‘feind-licher’ is, het stille, 

thuis-zittende, als elk. talent latent blijven moet, of het leven ‘in de wereld’, waar ze haar krachten, 

door ze te beproeven, ontwikkelen kan.... 

In de tegenwoordige tijden, nu het vrouwenkiesrecht the topic of the day is, is de verschijning van dit 

boek van Dr. Bavinck een gebeurtenis, die voor voor- en tegenstanders beide van zeer veel belang 

moet worden geacht. 



Bron: De Nieuwe Gids. Jaargang 33(1918)  p. 605- 608 , auteurs Jeanne Reyneke van Stuwe 

en Jan J. Zeldenthuis 
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