
EEN CONSERVATIEF LAND

lieken op één na stemden tegen zijn voorstel.' Maar deze zelfde minister
had nog in 1922, reagerend op klachten van ouders, Lessing's Nathan der
Weise en Goethe's Faust van de boekenlijst van de rijks-hbs in Amersfoort
geschrapt als te vrijzinnige lectuur. 2 Daarentegen bracht hij het dan weer op,
zich in '23 te doen vertegenwoordigen bij de crematie van de grote schrijver
Louis Couperus - een 'onwettige handeling', want crematie was eigenlijk
verboden. De Visser kreeg bij die gelegenheid zoveel kritiek, ook van
geloofsgenoten, dat ambtelijke autoriteiten voortaan privé naar crematie-
plechtigheden gingen, en 'dit privé wordt zo ernstig opgenomen dat de
Algemene Rekenkamer er in een harer verslagen aanmerking op moet
maken dat de kosten wegens een dergelijke particuliere reis aan het rijk zijn
gedeclareerd. '3
Vergeten wij ook niet - het past in het beeld van het conservatieve

Nederland - hoezeer de vrouwenemancipatie hier te lande met name toch
wel uit de confessionele hoek geremd werd. Ze was in de negentiende eeuw
aarzelend begonnen, 'niet zonder samenhang met de toenemende vereen-
voudiging der huishoudelijke werkzaamheden.ö Onder veel weerstand was
Aletta Jacobs, afkomstig uit een Joods gezin te Sappemeer en die als enig
meisje de lessen op een jongens-hbs gevolgd had, in 1871, zeventien jaar oud,
de eerste vrouwelijke studente geworden: in de medicijnen nog wel.
Thorbecke had daar als minister zijn goedkeuring aan moeten hechten.
Toen zij twaalf jaar later een poging deed, haar naam op de kiezerslijsten
geplaatst te krijgen, kwam men tot de verbijsterende ontdekking dat de
Grondwet aileen sprak van het kiezen door 'ingezetenen, tevens Neder-
landers of door de wet als Nederlandse onderdanen erkend'; Aletta Jacobs
werd niettemin geweerd want wat zij gewild had, werd in strijd geacht met
de geest van de wet. De letter werd haastig aangevuld: bij de Grondwets-
wijziging van 1887 werd het woordje 'mannelijke' voor 'ingezetenen' inge-
voegd. Het verdween eerst in 1919 nadat de vrouw in 1917 het passiefkies-
recht gekregen had. Maar nog in '21 deden de mannen van de Anti-Revo-
lutionaire Partij de uitspraak, 'dat God de vrouw in het algemeen een andere
taak heeft aangewezen dan haar door toepassing van het politieke passieve
kiesrecht zou worden toegedacht' en 'dat derhalve de Anti-Revolutionaire
Partij zich heeft te onthouden van het candidaatsteilen van vrouwen" -
een standpunt dat eerst dertien jaar later verlaten werd.

'En inderdaad, de vrouw ... werd in ons land nog algemeen beschouwd, enwel

1 A.v., dl. II, p. 3°1-05. 2 A.v., p. 270. 3 A.v., p. 271-72. 4 J. en A. Romein:
De lage landen bij de zee, p. 543. 5 De Wilde en Smeenk: Het volk ten baat, p. 415.
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