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Inleiding            

Als men de Bijbel erop naslaat komt de positie van de vrouw een aantal maal ter sprake, maar 

het is geen positief beeld dat er geschetst wordt. Zo staat er in 1 Korintiërs 7:4 ‘De vrouw 

heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man’. Dat zij ook nog onderdanig 

moet zijn aan haar man blijkt uit het boek Efeziers 6:22-24, dat stelt: ‘Vrouwen weest aan uw 

man onderdanig als aan de Here, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus 

het hoofd is zijner gemeente. Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook 

de vrouw aan haar man, in alles.’ Dat deze positie van de vrouw haar leven lang niet 

verandert, bijvoorbeeld onder invloed van het huwelijk, blijkt uit een ander deel van 

Korintiërs; ‘een vrouw is gebonden, zolang haar man leeft’ (1 Korintiërs 7: 39). 

 Eeuwenlang is de wetgeving op deze veronderstellingen gebaseerd geweest, tot daar in 

de Verlichting sporadisch en in de negentiende eeuw stelliger tegen geageerd werd. Opvallend 

genoeg gebeurde dit in deze periode voornamelijk door mannen. Zij namen het initiatief in de 

discussie die ertoe zou leiden dat ik, als vrouw kan afstuderen aan de universiteit, dat ik kan 

stemmen en dat ik bij een eventueel huwelijk niet afhankelijk ben van mijn man. Vrouwen 

namen echter ook al snel zeer intensief deel aan het debat. Mary Wollstonecraft, Aletta 

Jacobs, Helena Mercier en later Joke Smit droegen in binnen- en buitenland actief bij aan het 

debat om gelijke rechten, recht op onderwijs en het vrouwenkiesrecht.  

 In Nederland is een van de bekendste voorvechters van vrouwenrechten Aletta Jacobs 

(1854-1929). Deze Groningse dochter van een heel- en vroedmeester is zelfs opgenomen in 

de Canon van de Nederlandse geschiedenis als symbool voor de strijd om gelijke rechten en 

het vrouwenkiesrecht. In maart 1870 schreef Aletta Jacobs, zonder medeweten van haar 

ouders, een brief naar minister J.R. Thorbecke met de vraag toegelaten te worden tot de 

universiteit. Nadat Thorbecke vastgesteld had dat haar vader geen bezwaren had, werd Jacobs 

op 20 april 1871 ingeschreven op de Groningse universiteit, waardoor ze als eerste vrouw kon 

afstuderen aan een Nederlandse universiteit. Na haar studie medicijnen zette ze een praktijk in 

Amsterdam op, waar ze onder andere vrouwen van lage afkomst gratis behandelde en 

voorbehoedmiddelen verspreidde in een tijd dat dit verre van vanzelfsprekend was, en wat 

veel kritiek opleverde. Al tijdens haar studie werd ze gegrepen door de strijd om gelijke 

rechten voor vrouwen en de strijd om het vrouwenkiesrecht. Voor dat laatste gaf ze in 1904 

haar praktijk op om zich in het geheel aan dit doel te wijden. Al bij haar eerste poging om 

kiesrecht te verkrijgen -in 1883 probeerde ze zich te laten registreren als kiezer om te kunnen 

stemmen voor de gemeenteraad- had ze zich tot het liberale Kamerlid Samuel van Houten 

(1837-1930) gewend. Hij stond bekend als ‘feministisch’ en was advocaat en dus volgens 
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haar uitermate geschikt als voorlichter op dit gebied. Zij vroeg hem om raad over haar 

kiesrechtaanvraag en de mogelijkheid om haar rechten eventueel via juridische weg af te 

dwingen. Op 2 november schreef hij haar dat na het doorzoeken van zijn bibliotheek hij geen 

voorbeelden gevonden had die tegen haar standpunt ingingen, maar raadde haar aan een 

‘praktizijn’ (advocaat) in de arm te nemen bij haar strijd.1 Zijn hulp bood hij haar echter niet 

aan. 

 Door de autobiografie van Aletta Jacobs is bovenstaand advies in de openbaarheid 

gekomen en mede daardoor staat Samuel van Houten bekend als feminist. Toch zal het grote 

publiek hem vooral kennen als de initiatiefnemer van de ‘Wet houdende maatregelen tot het 

tegengaan van overmatigen arbeid en verwaarloozing van kinderen’ uit 1874 die de 

geschiedenisboeken ingegaan is als ‘het kinderwetje van Van Houten’. De wet stelde een 

verbod op arbeid voor kinderen jonger dan twaalf jaar in, hoewel het werk op het land niet 

verboden werd. De wet was de eerste van een reeks sociale wetten die aan het eind van de 

negentiende eeuw ontstonden. 

 Naast het naar hem vernoemde kinderwetje zijn er vele artikelen en geschriften van 

hem bewaard gebleven. Een deel daarvan handelt over de (wettelijke) positie van de vrouw 

binnen het huwelijk, de zedelijke moraal, het huwelijk, armoede en kiesrecht. Toch zal men 

bij een liberaal Kamerlid en latere minister van Binnenlandse Zaken niet direct aan het 

feminisme denken. Het feminisme is in Nederland sterk aan een aantal vrouwelijke 

voorvechters verbonden geraakt, zoals de hierboven beschreven Aletta Jacobs maar ook 

Helena Mercier bijvoorbeeld. Toch wordt er algemeen aangenomen dat Van Houten 

feministisch was. Mogelijk worden zijn ‘vrouwvriendelijke’ teksten echter te snel als 

feministisch geclassificeerd. Is dit terecht? Om die vraag te kunnen beantwoorden wil ik in 

deze scriptie onderzoeken wat de positie van Samuel van Houten was in het debat rond het 

vrouwenvraagstuk. Onder de noemer vrouwenvraagstuk valt het opkomende feminisme in de 

tweede helft van de negentiende eeuw en het debat hieromheen. Dat hij daaraan deelnam staat 

vast, zijn belangrijke positie in het debat werd erkend, maar wat die positie nu precies inhield 

is onduidelijk. Er blijken nogal wat haken en ogen aan zijn werk te zitten en bevat het op het 

eerste gezicht ook een aantal tegenstrijdigheden.  

 Door te toetsen of Van Houten het feminisme ondersteunde en of hij zelf een feminist 

genoemd kan worden, kan de vraag wat een feminist is niet ontweken worden. Een duidelijke 

definitie van een feminist is er echter niet. ‘Leg de vraag “Wat is feminisme?” voor aan een 

                                                 
1 Mineke Bosch, Een onwrikbaar geloof in rechtvaardigheid. Aletta Jacobs 1854-1929 (Amersfoort, 2005) 171.  
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tiental feministen en je zult minstens evenveel antwoorden krijgen. Niet omdat feminisme 

zo’n onsamenhangend en versplinterd verschijnsel is, maar omdat discussies over wat 

feminisme is of zou moeten zijn nog steeds volop in gang zijn.’2 Het streven naar meer en 

gelijke rechten, zoals Van Dale het definieert, is zeker een stap in de goede richting, waardoor 

Van Houten een feminist zou zijn. Veel literatuur, waaronder Bosch in de biografie van Aletta 

Jacobs3, brengt echter veel meer nuances aan waardoor het beeld van Van Houten als feminist 

zich op glad ijs begeeft. Het 19e eeuwse feminisme zoals dat past in het ‘golvenpatroon’ dat in 

het eerste hoofdstuk ter sprake zal komen, gaat uit van de strijd om gelijke kansen op 

onderwijs, gelijke rechten voor gehuwde en ongehuwde vrouwen, recht op arbeid en in een 

later stadium het kiesrecht. Bij het bepalen of Samuel van Houten een feminist was zullen zijn 

ideeën over deze onderwerpen van belang zijn en doorslaggevend zijn voor mijn conclusie.  

 Grofweg schreef Van Houten over vijf onderwerpen die binnen het debat vielen. Het 

gaat om onderwerpen als onderwijs en opvoeding, arbeid voor vrouwen, het huwelijk, de 

positie van de gehuwde vrouw en het kiesrecht, die allen stuk voor stuk behandeld zullen 

worden. Per onderwerp zullen de volgende vragen aan bod komen: wat is het standpunt van 

Samuel van Houten? Hoe ziet hij de uitvoering ervan? Later zal ook aan bod komen hoe zijn 

gedachten passen in het publieke debat. 

 De politieke carrière van Van Houten strekt zich uit over ongeveer vier decennia, 

waarin hij talloze wetsvoorstellen indiende en zijn mening op allerlei platforms uitte. Hoewel 

zijn mening dus breed geventileerd is, is hij opvallend weinig veranderd. Biograaf C.K. Elout 

wijst hier in zijn beschrijving van de denkwereld Van Houten op: ‘Ja, hoe weinig menschen, 

in ’t algemeen, zijn op 32-jarigen leeftijd reeds ten volle toegerust tot een strijd op zulk een 

wijd gebied al ’t politiek debat kan geven en hoe weinigen, die kunnen denken en willen 

denken, hebben dan een weg gevonden, dien zij nimmermeer verlaten?’4 Op een 

inconsistentie in het kiesrechtdebat na, is hij ook inderdaad niet meer van mening veranderd 

in de grote vraagstukken. Hoewel er tussen zijn teksten soms vele jaren zitten, kan er dus vrij 

eenvoudig een algemeen beeld van de standpunten van Van Houten geschetst worden.  

 

Hierboven is al beschreven dat Van Houten verschillende geschriften nagelaten heeft. Deze 

zullen de basis vormen voor deze scriptie. Een aantal zijn in het begin van de twintigste eeuw 

heruitgegeven in een boek met de naam Herdrukken betreffende Neo-malthusianisme en 

                                                 
2 Margo Brouns (red.), Vrouwenstudies in de jaren negentig. Een kennismaking vanuit verschillende disciplines (Bussum 
1995) 11. 
3 Bosch, Aletta Jacobs.  
4 C.K. Elout, Mannen en vrouwen van beteekenis. Mr S.van Houten (Haarlem, 1911) 4. 
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vrouwenrecht (Haarlem, 1903) ook uitgebracht onder de titel Maatschappelijke en wettelijke 

stelling der vrouw (Haarlem, 1918), maar ook de bundel Bijdragen tot strijd over God, 

eigendom en familie zal aan bod komen. Als men enkel de titels bekijkt, is het duidelijk dat de 

onderwerpen, het vrouwenvraagstuk en de bestrijding van de armoede, sterk 

vertegenwoordigd zijn in de bundels. Ook zijn memoires Vijfentwintig jaar in de Kamer in 

verschillende delen uitgebracht, zullen bij de illustratie van de onderwerpen aan bod komen, 

net als zijn Staatkundige Brieven en zijn andere geschriften die soms vanaf de zijlijn een 

inzicht in zijn denkbeelden geven. De basis van mijn scriptie zijn echter de geschriften van 

Sam van Houten zelf. Om een beeld van zijn leven en van het vrouwenvraagstuk in het 

algemeen te geven, wordt er gebruik gemaakt van secundaire literatuur. Bijna 

vanzelfsprekend levert dit de nodige problemen op, deze wil ik hieronder graag kort 

beschrijven. 

 Een uitgebreide biografie van het leven van Samuel van Houten bestaat er (nog) niet. 

Eén overzichtswerk waarin men Van Houten leert kennen is er niet, en dus is men 

aangewezen op de verscheidene werken die over gedeelten van zijn leven geschreven zijn. 

C.K. Elout, hierboven al even aangehaald, schreef een serie biografieën onder de titel 

‘Mannen en vrouwen van betekenis’. In 1911 verscheen er van zijn hand een beschrijving 

‘niet van de persoon Mr. Van Houten, maar over zijn arbeid’5. Het bespreekt de invloed van 

zijn doopsgezinde achtergrond, de invloed van de filosoof Schopenhauer op zijn denkwijze en 

zijn verhouding tot het dan geldende liberalisme. Elout schrijft zijn boekje als Van Houten 

nog in leven is en citeert veelvuldig uit zowel zijn geschriften als uit gepubliceerde interviews 

met de liberaal. Het behandelt de denkwijze van Van Houten veelvuldig maar laat de persoon 

Van Houten buiten beschouwing. Dit lijkt een terugkerend probleem te zijn met 

levensschetsen van de liberaal. In zijn proefschrift schrijft G.M. Bos uitgebreid over de 

denkbeelden van Van Houten, maar op een korte introductie op de persoon na, blijft het een 

verzameling standpunten. Hoewel beide studies bruikbaar zijn voor deze scriptie is er een 

gebrek aan het daadwerkelijk kennismaken met de persoon Samuel van Houten in het geheel. 

Siep Stuurman heeft een aantal publicaties over Van Houten geschreven, maar ook zijn 

geschriften handelen voornamelijk over zijn denkbeelden, het is geen gehele levensschets. Dat 

het toch wel van belang is blijkt uit Van Houtens verantwoording voor zijn interesse in het 

vrouwenvraagstuk;  

Ter zelfder tijd [als de dood van Thorbecke- LvdB] verloor ik onverwacht mijne 
voortreffelijke eerste echtgenoote, Elisabeth van Konijnenburg, met wie ik sedert 

                                                 
5 C.K.Elout, Mr S.van Houten, 2. 
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1861 eene hooge mate van huiselijk geluk mocht genieten. Ook zonder buiten het 
kader van dit werk te treden, gevoelt ieder, dat deze gebeurtenis daarin niet 
onvermeld kon blijven. (…)Voor mijn leven en werken had de huiselijke 
tegenspoed een verder reikenden invloed, dan enkel dat mij de tot hiertoe gevonden 
steun ontviel. (…) bevolkingsleer en huwelijksrecht hadden natuurlijk in den kring 
mijner studien eene plaats gevonden, maar niet in de mate die zij verdienen.6 

 
Dat er geen complete biografie van Samuel van Houten bestaat lijkt voort te komen uit zijn 

statische karakter. Hoewel het te bewonderen valt dat hij zijn hele leven eenzelfde mening 

verkondigde, heeft het er ook toe geleid dat hij in de laatste jaren van zijn leven verguisd is. 

Hij was in de jaren zeventig zijn tijd ver vooruit, maar werd uiteindelijk door de tijd 

ingehaald. Hierdoor was hij in het begin van zijn carrière zeer progressief, maar werd hij later 

gezien als conservatief. Dat maakte hem aan het einde van zijn leven impopulair en is 

waarschijnlijk de reden dat er (nog) geen biograaf is opgestaan.  

 Het tweede probleem dat met literatuur te maken heeft, is die van het 

vrouwenvraagstuk. Omdat het een populair onderwerp is, zijn er talloze boeken over. De 

historiografie is echter nogal uiteenlopend, met veel verschillende denkbeelden en 

achtergronden. Een eenduidig verhaal is er dan ook niet. Veel van de boeken over de eerste 

feministische golf zijn geschreven door latere feministen, die het in een eigen context 

geplaatst hebben. De ontwikkelingen in de historiografische lijn is grofweg dezelfde als in het 

feminisme in het algemeen. In de jaren zeventig begon het feminisme weer aan invloed te 

winnen en begon ook de feministische geschiedschrijving. Met het artikel ‘Het onbehagen bij 

de vrouw’ in De Gids (1967) stelde Joke Smit de positie van de gehuwde vrouw aan de kaak 

en met name de psychologische gevolgen van haar achtergestelde positie. Dit artikel leidde 

onder andere tot de oprichting van de Dolle Mina’s en een intensivering van de 

geschiedschrijving.  

 De geschiedenis van het feminisme valt grofweg in drie visies uiteen. De liberale, de 

socialistische en die stroming die feminisme beschouwde als alles waar vrouwen de bestaande 

verhoudingen bekritiseren.7 Alle drie brachten verschillende personen naar voren. De liberale 

visie ging uit van het door de Verlichting verkregen recht op gelijkheid voor iedereen, en 

beschreef dus met name de grote voorvechtsters en scheen zijn licht met name over de strijd 

om gelijke (onderwijs)kansen. Deze stroming was vooral eind jaren zestig en begin jaren 

zeventig populair. De socialistische geschiedschrijving benadrukte vooral het kapitalisme als 

een onderdrukkend systeem, en richtte zich dan ook voornamelijk op vrouwenarbeid, 

                                                 
6 S. van Houten, Vijfentwintig jaar in de Kamer (1869-1894). Eerste periode (Haarlem, 1903) 283-4. Dit boek zal hierna 
Vijfentwintig jaar I heten, met deel 2 als II en zo verder. 
7 Brouns, Vrouwenstudies in de jaren negentig (Bussum, 1995) 14-19. 
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prostitutie en vrouwen in vakorganisaties. Ook de huisvrouw werd in deze stroming 

geherwaardeerd en er was een nadruk op vrije seksualiteit. Deze stroming beleefde haar 

hoogtepunt in de jaren zeventig en verdween toen de populariteit van het socialisme in het 

algemeen afnam. Halverwege de jaren zeventig was er nog een derde stroming opgestaan. Een 

stroming waarin alles wat tegen het bestaande systeem inging werd beschouwd als een vorm 

van feminisme. Als gevolg hiervan lag de focus op vrouwen die de regels aan de laars lapten, 

zoals avonturiers, lesbiennes en ongehuwde vrouwen. Maar ook die vrouwen die binnen het 

systeem toch een heel eigen cultuur op wisten te bouwen, kregen veel aandacht. Met de 

jaren’80 verdween de idee van ‘wij vrouwen’ uit de geschiedenisboeken, en werden de 

verschillen tussen vrouwen (blank, zwart, lesbisch, huisvrouw) steeds meer benadrukt.8 Door 

deze verschillende stromen in de geschiedschrijving ontstaan er verschillende beelden van het 

feminisme, waardoor een samenvatting van ‘het vrouwenvraagstuk’ snel gekleurd is. De 

geschiedenis van de vrouw werd onder invloed van deze stromingen herschreven, waardoor 

vooral boeken die een aantal decennia geleden verschenen een gekleurd beeld van het 

negentiende eeuwse feminisme schetsen. Omdat de stromingen schrijven over de 

onderwerpen die Van Houten ook behandelt, is het lastig een juist beeld te krijgen van het 

eerste golf feminisme. Door boeken te gebruiken die de laatste twintig jaar verschenen zijn, 

hoop ik te voorkomen een gekleurd beeld te schetsen.  

 

Voor een goed begrip van de tijd en de context van Samuel van Houtens ideeën en geschriften 

zal deze scriptie eerst het algemene verhaal van het vrouwenvraagstuk beschrijven. 

Daaropvolgend besteedt hoofdstuk twee aandacht aan het leven en de carrière van Van 

Houten. Aan bod komen zijn achtergrond, zijn opleiding, carrière, zijn rol als medeoprichter 

van de Nieuw Malthusiaanse Bond (NMB) en andere belangrijke onderdelen van zijn leven.  

Hoofdstuk drie tot zeven zal stuk voor stuk belangrijke onderwerpen in het denken over 

vrouwen en de zeden uit zijn werk behandelen, om deze daarna in de conclusie samen te 

brengen.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Marianne Braun, De prijs van de liefde. De eerste feministische golf, het huwelijksrecht en de vaderlandse geschiedenis 
(Amsterdam, 1992) 6. 
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Hoofdstuk 1 Het vrouwenvraagstuk in een notendop      
 
Waar begint de geschiedenis van de eerste feministische golf? Bij het eerste geschrift van een 

vrouw? Bij de eerste acties die vrouwen zelfstandig ondernamen? Ulla Jansz worstelt in haar 

boek Denken over sekse in de eerste feministische golf met dezelfde vraag. Waarom wordt het 

artikel van A.M.M Storm-Van der Chijs (1814-1895) uit 1860 als beginpunt beschouwd en 

niet de geschriften van Multatuli bijvoorbeeld, die in dezelfde periode als Storm zich in zijn 

Ideeën met de achtergestelde positie van vrouwen bezighield? 

 De Seneca Falls verklaring is internationaal de eerste georganiseerde uiting van 

feminisme en daarom is het voor sommige auteurs het begin van het feminisme.9 In het 

plaatsje Seneca Falls (vlakbij New York) kwam in 1848 een groep vooraanstaande vrouwen 

én mannen samen, waar ze een op de Onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten 

gebaseerd document opstelden. In deze Declaration of sentiments stelden ze dat mannen en 

vrouwen gelijk geschapen waren en dus gelijke rechten zouden moeten hebben. Hoewel ze 

niet de eerste waren die dit deden, was het wel eerste georganiseerde uiting en dat is dan ook 

de reden dat de conventie de geschiedenisboeken in gegaan is. De bijeenkomst kwam voort 

uit de anti-slavernijverenigingen waaraan veel vrouwen deelnamen. Ook in ons land kwam 

het feminisme deels voort uit liefdadigheidsverenigingen, waarin vrouwen uit de 

middenklasse actief waren. Liefdadigheidsverenigingen kwamen voort uit een middel tegen 

verveling voor de vrouwen, het was een surrogaat voor ‘echte’ arbeid en was gestoeld op de 

Christelijke moraal van altruïsme.  

  Voor Jansz en vele anderen is het artikel van de weduwe Storm-van der Chijs dat in 

1860 zowel in De Economist als het Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek 10 

verscheen het begin van het Nederlands feminisme.11 Zij had een aantal jaar in Amerika 

rondgereisd en had daar onder andere kennis gemaakt met het Cooper Institute in New York, 

dat probeerde de opleidingsmogelijkheden van vrouwen te verbeteren. Na haar terugkeer in 

Nederland gaf ze lezingen over meisjesonderwijs en de beroepsmogelijkheden voor vrouwen. 

Een opmerkelijke stap, aangezien vrouwen geen lezingen hoorden te geven, wat haar tot een 

controversieel persoon maakte.12 Ze had echter wel succes. De reden dat het artikel van Storm 

als beginpunt genomen wordt, ligt niet aan haar impliciet andere mening dan haar 

voorgangers -integendeel, deze kwam overeen- maar door de reacties op haar artikel. Het 

                                                 
9 Anneke Ribberink, Politiek veelstromenland, Feminisme (Leiden, 1987) 11. 
10 De titel van het artikel luidt; ‘Het Cooper institute te New-York’ in; Tijdschrift voor staathuishoudkunde en statistiek 19 
(1860) 329-340 en in: De Economist (1860) 93-301. 
11 Ulla Jansz, Denken over sekse in de eerste feministische golf (Amsterdam, 1990)37. 
12 Ibidem, 38. 
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verschijnen van het artikel bevorderde een publiek debat, waardoor het vrouwenvraagstuk in 

Nederland geboren was. Haar voorgangers waren vaak incidentele pleiters van gelijke rechten 

en hun denkbeelden waren slecht bij een klein groepje intellectuelen bekend, waardoor het 

geen publiek debat aan kon zwengelen, iets wat Storm wel lukte.13  

 

De twee klassieke boeken waar veel van de feministische literatuur uit de beginperiode van 

het vrouwenvraagstuk door geïnspireerd waren, zijn A vindication of the rights of women van 

Mary Wollstonecraft uit 1792 en J.S. Mill’s The Subjection of Women uit 1869. Hoewel het 

laatste boek verscheen als onderdeel van het debat rond het vrouwenvraagstuk werd het direct 

een klassieker en zijn er in de publicaties van Nederlandse feministen veel van zijn ideeën 

terug te vinden. 

 A vindication of the rights of women werd geschreven door Mary Wollstonecraft 

(1759-1797) een vrouw afkomstig uit de Britse middenklasse en goed opgeleid door jaren van 

zelfstudie. Ze werkte als onderwijzeres, vertaalster en gouvernante: de enige beroepen die een 

ongehuwde vrouw uit de middenklasse kon uitoefenen. Toen in Frankrijk de revolutie uitbrak 

werd ze direct door de idealen gegrepen en in 1792 vertrok ze dan ook naar Parijs om 

onderdeel van de geschiedenis uit te maken. In datzelfde jaar verscheen ook haar bekende 

boek Vindication of the rights of women, een reactie op het toekennen van basisrechten aan 

alle mannen in de Franse Revolutie, maar uitsluiting van vrouwen op dit gebied. Ze eiste in 

haar boek gelijke rechten voor de helft van de wereldbevolking: vrouwen.  

The rights of women be respected..[and] JUSTICE for one half of the human race…It 
is time to effect a revolution in female manners, time to restore to them their lost 
dignity, and make them, as part of the human species, labour by reforming 
themselves, to reform the world.14 
 

Ze hoopte te breken met de gedachte dat vrouwen intellectueel en lichamelijk zwakker waren 

dan mannen en eiste dan ook gelijk onderwijs. Dit was volgens haar niet alleen beter voor de 

vrouw, maar juist ook voor de man: vrouwen werden betere partners en moeders en zijn 

financieel onafhankelijk, omdat ze kunnen werken. Vrouwen zouden bedrijfjes kunnen starten 

en zelfs politiek bedrijven, als mannen ze maar een kans zouden geven. Wollstonecraft 

geloofde dat ‘the two sexes mutually corrupt and improve each other’.15  

 John Stuart Mill (1806-1873) schreef zijn The Subjection of Women driekwart eeuw 

later en had een grote invloed op het publieke debat. De beroemde Britse filosoof Mill was als 

                                                 
13 Jansz, Denken over sekse, 37-8. 
14 John P. McKay (ed.), A history of western society (Boston, 2006) 705. 
15 Ibidem. 
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leerling van zijn vader James Mill en Jeremy Bentham opgevoed volgens de theorie van het 

utilitarisme16 en is mede hierdoor uitgegroeid tot een hervormer. Ook Subjection paste in deze 

traditie. Het boek ging tegen de dan heersende ideeën in dat vrouwen niet gelijk zijn aan 

mannen.17 Mill beargumenteerde dat door het achterstellen van de vrouw niet de beste staat 

van de wereld bereikt kon worden. De heersende idee zei dan wel dat vrouwen zwakker 

waren en bepaalde denkwijzen en beroepen niet uit konden voeren, maar omdat het hen 

verboden werd, was niet duidelijk of ze het kunnen. Het is onbekend wat de natuur van de 

vrouw was, aldus Mill, omdat ze niet tot volle bloei kon komen. Misschien was het wel zo dat 

vrouwen niet goed zijn in bepaalde handelingen, maar volgens Mill zouden vrouwen dan 

vanzelf deze handelingen niet meer uitvoeren als bleek dat ze niet met mannen kunnen 

concurreren.18 Hij vergeleek de wettelijke status van vrouwen met die van slaven en hij pleitte 

voor gelijke rechten in de samenleving en binnen het huwelijk.19 In Subjection behandelde 

Mill niet alleen de ongelijke rechten van vrouwen, maar ook alle andere grote onderwerpen 

uit het vrouwenvraagstuk kwamen aan bod: onderwijs, huwelijksrecht en arbeid.  

 Veel van de onderwerpen die centraal kwamen te staan in het debat rond het 

vrouwenvraagstuk waren al zichtbaar in de werken van Mill en Wollstonecraft. Onderwijs, 

arbeid en een onafhankelijke financiële positie achtten beiden van belang. 

 

Feminisme kwam voort uit het Verlichtingsdenken en het daarmee samenhangende 

liberalisme. De Verlichting draaide om denkbeelden als geloof in de rede, vrijheid en gelijke 

rechten, maar ook om de ontplooiing van het individu en de waarde van een goede opvoeding. 

Als men deze opvattingen consequent doortrok zouden onderwijs en gelijke rechten ook aan 

vrouwen toe moeten behoren. In een klimaat van individualisering en verwetenschappelijking 

van de samenleving, samen met het florerende liberalisme in de negentiende eeuw, gingen 

vrouwen veranderingen eisen in hun achtergestelde situatie.20 De tijd leek er rijp voor. 

 De bekendste van de feministen in Nederland is de al eerder genoemde Aletta Jacobs. 

Dat zij haar eerste stappen binnen het streven naar gelijke rechten binnen het onderwijs zette, 

is niet verrassend. In het buitenland gebeurde hetzelfde. Het publieke debat en de eerste 

publicaties richtten zich allemaal op het verkrijgen van onderwijs voor vrouwen en meisjes. 

                                                 
16 De ethische stroming waarin een persoon met zijn handelingen streeft naar een wereld waarin het grootste aantal mensen 
gelukkig is. Zie voor een kort overzicht; http://nl.wikipedia.org/wiki/Utilitarisme (laatst bezocht op 26 maart 2009). 
17 John Stuart Mill, De onderwerping van de vrouw (Amsterdam, 1981) 49. 
18 Ibidem, 79-80.  
19 The internet encyclopaedia of philosophy, John Stuart Mill; An overview,Via: http://www.iep.utm.edu/m/milljs.htm (laatst 
bezocht op 26 maart 2009) 
20 Ribberink, Politiek veelstromenland, 9. 
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Onderwijs was de eerste stap naar het creëren van gelijke kansen. Had Storm-van der Chijs al 

gepleit voor gelijke rechten op het gebied van onderwijs en arbeid, vele medestanders volgden 

haar en met de toelating van Jacobs tot de universiteit stopte het debat niet, het nam juist in 

omvang toe. Vrouwen uit de hogere- en middenklasse hadden niet het alleenrecht op 

onderwijs, juist ook vrouwen uit de lagere klassen moesten onderwezen worden. Maar welke 

vakken dan wel? Moesten vrouwen opgeleid worden tot moeders en echtgenoten of ook voor 

banen buitenshuis?  

 Een belangrijke voorvechtster van meisjesonderwijs van Helena Mercier (1839-1910). 

Zij streed voor scholing van vrouwen uit alle standen, net als ze voor verbetering van 

arbeiders streed. Ze zette over deze twee groepen veel publicaties op haar naam en was 

oprichter van ‘Ons Huis’ waarin ze het Toynbee-werk naar Nederland haalde.21 

 

Met de discussie over de opleiding van meisjes kwam ook de vraag welke beroepen zij dan 

moesten uitoefenen. De enige beroepen die een ongehuwde vrouw uit de burgerij tot dan kon 

uitoefenen waren die van dienstmeisje, onderwijzeres en gouvernante. Zodra een vrouw in het 

huwelijk trad, moest zij haar baan opgeven en zich aan het huishouden en het gezin wijdden. 

Moest een vrouw dus alleen binnenshuis werken of stonden ook andere beroepen open? Deze 

laatste discussie gold vooral voor vrouwen uit de hogere standen, arbeidersvrouwen en 

boerinnen werkten ook na hun huwelijk buitenshuis en op het land. Toch richtte het debat zich 

niet alleen op de ‘dames’, een belangrijk onderdeel van de publieke discussie ging over de 

wettelijke maatregelen die arbeid van vrouwen in fabrieken beperkten. Van vrouwen werd 

gedacht dat ze zwaarder te lijden hadden onder de fabrieksomstandigheden en dus kregen zij 

beperkingen opgelegd met betrekking tot de lengte van werkdagen en een verbod op 

nachtdiensten.22 Feministen kwamen hiertegen in opstand omdat het de vrouw achterstelde en 

zo dus niet gelijk maakte aan de man. 

 De discussie over het onderwijs en arbeid voor vrouwen loopt in elkaar over: als de 

vrouw goed opgeleid was, kon ze heel goed een baan aannemen buiten het huis. Met deze 

eisen maakten de feministen ook relatief grote stappen, door het voor elkaar te krijgen dat 

onderwijs voor meisjes gebruikelijker werd en ze ook aan HBS en universiteit mochten 

studeren. 

 

                                                 
21 Jaak Slangen, 'Mercier, Helena (1839-1910)', in Biografisch Woordenboek van Nederland. Via: 
URL:http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn4/mercier (laatst bezocht op 26 maart 2009) 
22 Jansz, Denken over sekse, 45.  
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Met het opgeven van haar baan bij een huwelijk viel de discussie om het huwelijksrecht 

samen. Mill noemde het huwelijk al een nette vorm van prostitutie23, een standpunt dat ook bij 

Van Houten terug te vinden is. Voor vrouwen was het vaak geen optie om een huwelijk te 

weigeren, omdat ze anders de kans liepen een sociale paria te worden. Zonder huwelijk had ze 

ook geen vorm van inkomsten, waardoor ze haar leven lang onder invloed van haar vader of 

broers bleef. Bij het huwelijk werden de bevoegdheden van de vader overgedragen op de 

echtgenoot. Hoe rechtvaardig was dit? In haar boek beschrijft Selma L. Sevenhuijsen de strijd 

over dit punt. Ook gaat zij dieper in op de afwezigheid van wetten met betrekking tot de 

erkenning van kinderen als het kind niet binnen een huwelijk is geboren. Een ongehuwde 

moeder werd als een schande gezien en door afwezigheid van andere opties raakte ze vaak 

aan lager wal.24 Feministen pleitten voor de erkenning van buitenechtelijke kinderen door de 

vader, zodat de kinderen gelijke rechten kregen als een wettelijk geboren kind en de moeder 

de zekerheid kreeg die het ervoor vaak ontbrak.25 

 Een, vaak onderschat, onderdeel van feminisme is dat op het gebied van de zeden. De 

feministen agiteerden tegen de heersende opvattingen die ze de dubbele moraal van de 

seksualiteit noemden. Zij doelden hier op de dubbele standaard die men had ten opzichte van 

man en vrouw. Mannen hadden een grotere seksualiteit en werden erdoor beheerst. Om dit te 

temperen en grotere problemen te voorkomen waren er prostituees nodig. Vrouwen 

daarentegen hoorden zedelijke types te zijn, die geen lust en begeerte kenden. Vrouwen 

mochten daarom buiten het huwelijk geen gemeenschap hebben, terwijl dat voor mannen 

oogluikend werd toegestaan. Feministen vochten voor een verbod op prostitutie en de 

verbetering van de omstandigheden van ongehuwde moeders die mede door deze dubbele 

moraal in de problemen geraakten. Feministen werden ook vaak geassocieerd met 

voorbehoedmiddelen, waardoor ze in een slecht daglicht kwamen te staan.26 Door het 

verstrekken van voorbehoedmiddelen kon men ongewenste zwangerschappen voorkomen en 

dus ook de nare gevolgen van gemeenschap buiten het huwelijk om, maar ook om het 

kindertal te beperken en de economische situatie te verbeteren. Aletta Jacobs is onder andere 

beroemd geworden om haar spreekuur voor prostituees en arbeidersvrouwen en haar 

informatie over voorbehoedmiddelen en de verstrekking ervan.27   

                                                 
23 Jansz, Denken over sekse, 108. 
24 Selma L. Sevenhuijsen, De orde van het vaderschap. politieke debatten over ongehuwd moederschap, afstamming en 
huwelijk in Nederland 1870-1900 (Amsterdam, 1987) 4-5. 
25 Ibidem, 5. 
26 Jansz, Denken over sekse, 195. 
27 Bosch, Aletta Jacobs. 
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 De strijd om het huwelijksrecht, de zeden en de gelijke rechten zijn misschien wel de 

moeilijkste onderwerpen. Het zijn nogal abstracte eisen die de vrouwen stelden en er heerste 

geen consensus over de juistheid van de oplossingen. Waar problemen als onderwijs en 

arbeidsmogelijkheden een duidelijke oplossing hebben (toelating) is het lastig om de dubbele 

moraal op te lossen, omdat het een mentaliteitsverandering inhoudt. De tweede feministische 

golf heeft zich dan ook met name op deze eisen toegelegd, mede omdat ze in de eerste golf 

nog niet opgelost waren. 

 

In 1904 stopte Jacobs met haar praktijk als huisarts om zich volledig aan de strijd om 

vrouwenkiesrecht te kunnen wijden. De strijd voor kiesrecht is tegenwoordig bijna synoniem 

geworden van feminisme, maar dat was het voor de vrouwen eind negentiende eeuw niet. Alle 

bovengenoemde onderwerpen waren erg belangrijk, zo niet belangrijker. Begin twintigste 

eeuw was er voor de helft van de mannen kiesrecht28 en hoewel daar veel kritiek op was, was 

er dus geen monopolie van vrouwen op hun strijd voor kiesrecht. Het was een doel dat 

langzamerhand ontstond. Onderwerpen als onderwijs en arbeidsrecht waren geen middelen 

om kiesrecht te vergaren, kiesrecht was één van de doelen. De eerste vrouw die probeerde 

zichzelf verkiesbaar te laten stellen, was wederom Aletta Jacobs. Zoals hierboven beschreven 

probeerde zij deel te nemen aan de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen, maar ze 

slaagde daar niet in. Met haar poging maakte ze duidelijk dat de wet stemrecht voor vrouwen 

a priori uitsloot. Hierdoor verlevendigde het debat rond dit thema om het woord ‘mannelijk’ 

uit de grondwet te schrappen. Binnen het kiesrechtdebat kwamen alle voorgaande 

onderwerpen samen. Voor- en tegenstanders van vrouwenkiesrecht pleitten voor onderwijs als 

graadmeter voor kiesrecht, net als een stevige financiële positie. Om dit te bereiken hadden 

vrouwen dus onderwijs nodig, wat kon leiden tot een financiële zelfstandigheid. De Vrije 

Vrouwen Vereniging (VVV) en de daaruit voortkomende Vereeniging voor 

Vrouwenkiesrecht speelden in de strijd rond het kiesrecht een belangrijke rol. Oprichtster van 

de VVV was Wilhelmina Drucker (1847-1925), een dochter van een ongehuwde moeder en 

dus opgegroeid met de hierboven beschreven problemen, die haar wezenlijk beïnvloed 

hebben. Als fel strijdster voor vrouwenrechten schreef ze in vele socialistische tijdschriften en 

was ze veel gevraagd spreekster op verschillende congressen.29 Feministen waren onder 

vrouwen en een groep intellectuelen en radicalen misschien populair, velen waardeerden deze 

                                                 
28 49 procent van de mannen had kiesrecht in deze periode. Via: http://www.parlement.com/9291000/modulesf/glqf14fo 
(Laatst bezocht op 9 juni 2009)  
29 D.J. van Hall, 'Lensing, Wilhelmina Elisabeth (1847-1925)', in Biografisch Woordenboek van Nederland. 
URL:http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn2/lensing (Laatst bezocht op 26 maart 2009) 
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vrouwen echter niet. Zij stelden ze in een kwaad daglicht door ze in verband te brengen met 

voorbehoedsmiddelen en ze af te schilderen als losgeslagen vrouwen.30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
30 Jansz, Denken over sekse, 195. 
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Hoofdstuk 2 Biografie Samuel van Houten       
 

Gelijk anderen dichter of musicus, zoo ben ik volksvertegenwoordiger geboren. 
Volksvertegenwoordiger van de eigenaardige soort, die zich niet ten doel stelt zelf te 
regeeren, maar, ietwat paradoxaal uitgedrukt de regenten te regeeren; hen te noodzaken de 
algemeene en bijzondere rechten en vrijheden des volks te eerbiedigen en zijne belangen, 
binnen de grenzen hunner bevoegdheid, naar eisch te behartigen. Par droite de naissance 
voel ik mij volksvertegenwoordiger, ook zonder Kamerlidmaatschap.31 

 
Deze volgens eigen zeggen geboren volksvertegenwoordiger kwam op 17 februari 1837 ter 

wereld in Groningen als vierde kind in het gezin Van Houten. Zijn vader Derk was 

houthandelaar, net als zijn voorouders dat al eeuwen waren, ook te Groningen. Zijn moeder 

was Barbara Elisabeth Meihuizen, net als zijn vader van doopsgezinde afkomst. Het huwelijk 

tussen Meihuizen en Derk van Houten werd op 8 september 1830 gesloten, een huwelijk 

waaruit negen kinderen geboren werden, waarvan er twee op jonge leeftijd stierven. Van 

Houtens ouders waren gefortuneerd, maar ook zuinig waardoor het Samuel van Houten 

waarschijnlijk aan niets ontbrak, maar hij geen weelde kende.32 

 Doorslaggevend voor zijn latere denkbeelden was het liberale milieu waarin hij 

opgroeide. Zijn ouders hadden een afkeer van de politiek van Willem I die de bevolking zwaar 

financieel belastte, waardoor er in huize Van Houten veel verwacht werd van de liberalen. De 

hervormingen van Thorbecke in 1848 werden dan ook zeer positief ontvangen. Ook was het 

huis door de vele vrienden van vader ‘op marktdagen een soort van politieke sociëteit voor de 

koopers uit het platteland.’33 Voor zijn latere werk waren deze vrienden van belang, onder 

andere J.W.C Tellegen, de latere burgemeester van Amsterdam en een van de eerste 

publicisten over het vrouwenvraagstuk en Levy Ali Cohen, de inspecteur op de 

gezondheidszorg en een van de prominente hygiënisten die ijverden voor betere 

omstandigheden in de steden.  

 Na een opleiding aan de Latijnse school in Hoogezand, begon hij in 1854 aan een 

studie rechten aan de Universiteit van Groningen, waar hij in 1859 promoveerde op een 

proefschrift over de ‘waarde’. Hij schreef over het toekennen van waarde aan dingen door ze 

te verbinden met nuttigheid.34 Na zijn studie ging hij aan de slag in de Groningse advocatuur 

in associatie met zijn zwager Blaupot ten Cate en daarnaast gaf hij les in de 

staathuishoudkunde. Na de dood van zijn vader in 1864 ging hij zich actief met politiek bezig 

houden door zijn vaders vrijgekomen zetel in de gemeenteraad over te nemen. Dat het hem 

                                                 
31 Mr. S. van Houten, Vijfentwintig jaar in de Kamer (1869-1894) eerste periode (1869- 1872) (Haarlem, 1903) 7. 
32 G.M. Bos, Mr. S. van Houten, analyse van zijn denkbeelden, voorafgegaan door een schets van zijn leven (Purmerend, 
1952) 9-10. 
33 Van Houten, Vijfentwintig jaar I, 11. 
34 Bos, Mr. S.van Houten, 17-8. 
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serieus was, blijkt uit de archieven. In de vijf jaar dat hij in de gemeenteraad zat, was hij maar 

zeven maal afwezig.35 Net als in zijn toekomstige carrière in de Kamer nam hij zeer actief deel 

aan zeer uiteenlopende discussies, waardoor hij verkozen werd tot wethouder van de 

Burgerlijke stand. Na twee jaar werkzaam te zijn geweest als wethouder, werd hij met ruime 

meerderheid van stemmen (422 van de 528 uitgebrachte stemmen36) verkozen als 

vertegenwoordiger voor Groningen in de Tweede Kamer.  

 Vanaf 1869 was Van Houten dus werkzaam in Den Haag, wat een verhuizing naar het 

politieke hart van het land met zich meebracht. ‘Niets werkt op een jongen man zoo 

opwekkend, als eene verplaatsing in een nieuwen werkkring en een ander intellectueel 

middenpunt. Vooral wanneer men er een aantal hoog ontwikkelde vrienden vindt, gelijk mijn 

voorrecht is geweest.’37 Na zijn leerschool in de gemeenteraad en het college van Groningen, 

was Van Houten nu dus op de plek waarvoor hij geboren zou zijn. Zijn lidmaatschap bracht 

hem in contact met ‘geesten van beteekenis’38. In de vierdelige serie Vijfentwintig jaar in de 

Kamer 1869-1894, beschrijft hij uitgebreid zijn politieke loopbaan. Minutieus doet hij uit de 

doeken hoe hij tegen de Kamer aankeek, wat zijn standpunten bij elk debat waren en hoe hij te 

werk ging. Dat Van Houten een bijzonder Kamerlid was blijkt uit zijn bijnaam: ‘Dat jong 

mensch van den Dollaerd’ een woordspeling op ‘dol van aard’.39 Hij meende namelijk dat de 

kiezer klaar was met zijn taak, zodra deze gestemd had. In zijn Kamerlidmaatschap stemde 

Van Houten naar zijn eigen mening, niet naar conventies of via de liberale lijn. Veelvuldig 

botste hij met de verschillende kabinetten, maar het beroemdst zijn zijn aanvaringen met 

Thorbecke, wie hij in zijn jonge jaren vereerd had, maar later verguisde. Hij ging tegen de 

geldende liberale politiek in, door niet te willen afwachten en vertrouwen op de 

zelfredzaamheid van de samenleving, maar door te handelen. Veel van zijn initiatiefwetten 

zijn daar een voorbeeld van, onder andere zijn kinderwetje.40 Zijn lijfspreuk Frangi, non 

flectie ‘breken, niet buigen’ is ook in dit verband zeer toepasselijk. Van Houten was rechtlijnig 

en hij zocht zelden of nooit naar een compromis.41 Waarschijnlijk door deze compromisloze 

houding heeft zich nooit een politieke beweging rond hem kunnen ontstaan. Niet dat hij een 

ruziezoeker was of haatdragend, in tegendeel. Een studiegenoot omschreef hem als opgeruimd 

van aard en vriendelijk in de omgang. Hij zou positief ingesteld en altijd goedgehumeurd zijn 

                                                 
35 Bos, Mr. S. van Houten, 23. 
36 Ibidem. 
37 Van Houten, Vijfentwintig jaar I, 34. 
38 Ibidem. 
39 Ibidem, 40. 
40 Siep Stuurman, Wacht op onze daden. Het liberalisme en de vernieuwing van de Nederlandse staat (Amsterdam, 1992) 
181 en 185. 
41 Ibidem, 202. 
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geweest.42 Hoewel hij zeer aanwezig was in de Kamer wat betreft zijn initiatiefwetten en 

invloedrijke opmerkingen, was hij geen groot redenaar. Volgens journalist Frans Netscher was 

het voor hem en zijn collega’s een ramp om het ‘onverstaanbare geluidsgerammel’ van 

Samuel van Houten op te tekenen. Door zijn slechte verstaanbaarheid had hij van de 

stenografen de opdracht gekregen om zijn redevoeringen niet vanaf zijn eigen bank te houden, 

zoals gebruikelijk, maar staande vooraan bij de bureaus, zodat zij konden optekenen wat hij 

zei. Volgens Netscher genoot Sam van Houten van deze twijfelachtige eer en werd er ondanks 

zijn zachte stemgeluid goed naar hem geluisterd.43 Voor hem was Van Houtens liberalisme dat 

van een hooggeleerde, té knap misschien voor zijn toehoorders en niet geschikt om een partij 

te vormen. Van Houten was volgens hem een ‘studeercel-liberaal’.44  

 Deze omschrijving slaat hoogstwaarschijnlijk op de grote wetenschappelijke kennis 

van Van Houten en zijn diepgaande geloof in de wetenschap. De wetenschap was het enige 

middel dat de mens tot zijn beschikking had om vooruit te komen. Hij noemde de wetenschap 

zelfs de ‘onzichtbare kerk der beschaafden van alle landen’45.  

Hoewel Van Houten van zijn vader een aardige erfenis gekregen had en hij ook voor 

het Kamerlidmaatschap betaald werd, wilde hij niet enkel van deze inkomsten afhankelijk zijn. 

Kort na zijn verhuizing naar Den Haag werd hij advocaat in Rotterdam. Na 1885 stopte hij 

met deze betrekking om directeur te worden van Maxwell-Landgrant Company, een bedrijf 

dat in Mexico land bezat en daar goud- en steenkolenmijnen ontgon en waar veeteelt bedreven 

werd. Dit alles bij elkaar zorgde ervoor dat men Van Houten aan kon merken als een 

gefortuneerd man.46    

 

Na 1894 werd Sam van Houten niet meer herkozen in de Tweede Kamer. Hij werd door 

minster Roëll gevraagd minister van Binnenlandse Zaken te worden, een post die hij 

aanvaardde. Het was echter geen gelukkige periode in zijn leven. Na de val van het kabinet in 

1896 beschreef Van Houten zijn ministerschap als een zware taak. Hij vond het een onvrije 

taak en hij beschreef de zware last die aan de functie verbonden is. Hij beschrijft zijn twijfel 

over grote zaken, waarover hij vaak met spoed in een kort tijdsbestek een beslissing moest 

nemen en waarvoor hij andere taken moest laten rusten. Hij noemt het zelfs dwangarbeid, met 

                                                 
42 Elout, S. van Houten (Haarlem, 1911) 11. 
43 Frans Netscher, Ons Parlement : portretten en schetsen uit de Eerste- en Tweede Kamer (Amsterdam, 1900) 
 48. 
44 Ibidem, 152-3. 
45 Van Houten, ‘Over middelen tot bestrijding van den kinderarbeid’ in: Vragen des Tijds (1879) 125. 
46 Bos, Mr. S. van Houten, 38. 
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name omdat hij een gebrek had aan geestelijke vrijheid.47 Zijn latere betrekking in de Eerste 

Kamer beviel hem evenmin, waardoor hij zich ging wijden aan de oprichting van een eigen 

partij, die uiteindelijk weinig succesvol zou blijken. Tot het einde van zijn leven bleef hij 

echter actief door onder andere het uitgeven van pamfletten, maar zijn invloed was inmiddels 

sterk afgenomen. Op 14 oktober 1930 overleed Samuel van Houten op 93-jarige leeftijd.  

 

Zijn persoonlijke leven is vooral voor het onderwerp van het vrouwenvraagstuk zeer 

belangrijk geweest. In 1861 huwde hij met Elisabeth van Konijnenburg, waarmee hij zeven 

kinderen kreeg. Later zou hij over haar dood schrijven dat het hem aan het denken zette. 

Volgens hem was haar dood een gevolg van eigen zorgeloosheid. Zoals toentertijd 

gebruikelijk had men aan het verwekken van kinderen de vrije loop gelaten, waardoor zijn 

vrouw na zeven zwangerschappen verzwakt geraakt was en stierf. Hij beschrijft hoe hij 

waarschuwende symptomen in de wind geslagen had en dat hij na haar dood zijn studie 

wijdde aan het voorkomen van ‘deze breuk met het huwelijksgeluk’ zoals hij het meegemaakt 

had. Door de dood van zijn eerste vrouw kwam hij dus in aanraking met het 

vrouwenvraagstuk. Zijn tweede vrouw, Hermine Leendertz, was in dit opzicht ook een 

inspiratiebron. Zij had een grote invloed op zijn gedachten over de positie van de vrouw.48 Hij 

droeg de bundel Maatschappelijke en wettelijke stelling der vrouw dan ook aan haar op en 

noemde haar ‘in geestelijken zin ook mede-auteur dezer opstellen’.49 

 Mede door zijn ontstane interesse in de positie van de vrouw en zijn algemene 

interesse in de wetenschap heeft ervoor gezorgd dat Van Houten in aanraking kwam met de 

eerder genoemde boeken van J.S. Mill, maar ook C.R. Drysdale’s The elements of social 

science. Dit leidde onder andere tot zijn aanmoediging tot het gebruik van 

anticonceptiemiddelen.  

 Anticonceptiemiddelen zijn geen uitvindingen van de negentiende eeuw maar waren 

vaak al eeuwenlang in gebruik, zoals condooms van schapendarm en coïtus interruptus, maar 

waren ongemakkelijk (eerste) of onbetrouwbaar (laatste). Door anatomische en 

wetenschappelijke ontdekkingen in de negentiende eeuw ontstond er een debat dat steeds 

vaker buiten de wetenschappelijke kring kwam. In 1854 verscheen in Groot-Brittannië het 

boek The elements of social science van C.R Drysdale. De heruitgave van dit boek in 1878 

leidde in Engeland tot de rechtszaak tegen Charles Bradlaugh en Annie Besant, twee 

                                                 
47 Van Houten, Vijfentwintig jaar IV, 12 en Elout, ‘Mr. S.Van Houten aan ’t woord’ in: Elsevier’s geïllustreerd maandschrift 
(1898) 262-3. 
48 Van Houten, Vijfentwintig jaar I, 284. 
49 Van Houten, Maatschappelijke en wettelijke stelling der vrouw (Haarlem, 1918). 
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vrijdenkers die de mogelijkheid tot het voorkomen van zwangerschappen verspreidden. Door 

hun proces kreeg anticonceptie internationale bekendheid. In Nederland werd het debat in 

academische kring al langer gevoerd, met name door de Leidse hoogleraar H.J. Evers en H.B. 

Greven.50 Met de verhandeling ‘Beschouwingen over het bevolkingsvraagstuk in verband met 

de sexueeele moraal’ van Samuel van Houten in Vragen des Tijds kwam de discussie uit de 

studeerkamers. Hieronder zal dit artikel verder besproken worden. Van Houten was dan wel 

niet zo radicaal als Drysdale, hij wilde het huwelijk namelijk niet afschaffen, in tegendeel,  

zoals Drysdale dat wel wilde en hij pleitte voor monogamie. Hij was dus niet zo radicaal als 

Drysdale, maar het artikel leverde in Nederland genoeg opschudding op. 

 Thomas Robert Malthus (1766-1834) wijdde in zijn beroemd geworden theorie de 

armoede in Engeland aan de overbevolking. Om dit probleem op te lossen moesten er 

diepgaande veranderingen aangebracht worden in de samenleving. Opvallend is dat Malthus 

geenszins voorbehoedmiddelen aanbeval, maar juist vrijwillige onthouding door het uitstellen 

van huwelijken en onthouding buiten het huwelijk.51 Malthus’ idee dat armoede door 

overbevolking kwam, werd overgenomen door auteurs als Drysdale, John Stuart Mill en later 

ook Van Houten. Zij hamerden echter niet meer enkel op onthouding maar ook op 

anticonceptie. Er verschenen in de beginperiode pamfletten met uitleg van methoden van 

anticonceptie, die onder arbeiders verspreid werden in de grote Britse steden. Na het proces 

tegen Bradlaugh en Besant, mede veroorzaakt door dit soort pamfletten, ontstond er in 1878 

in Engeland The Malthusian League. De term Nieuw-Malthusianisme zou door Van Houten 

geïntroduceerd zijn52 en werd later door alle Malthusianen overgenomen. Een aantal 

pamfletten dat de Malthusian League uitbracht, verschenen in de Nederlandse vertaling met 

een voorwoord van Samuel van Houten. Door het overlijden van zijn vrouw werd Van Houten 

dus groot voorstander van het Nieuw Malthusianisme. Het deed hem beseffen‘dat het de 

werkelijke oorzaken zijn van de heersende armoede en van verbitterde conflicten op 

economisch gebied, waardoor onze moderne samenleving zo ernstig worden bedreigd’.53 

 Op 2 november 1881 kwamen gelijkgestemden uit het debat bijeen op de Nieuwezijds 

Voorburgwal en richtten de Nieuw Malthusiaanse Bond (NMB) op. Op de eerste Algemene 

ledenvergadering werden Van Houten en Drysdale benoemt tot ereleden. De Bond stelde zich 

                                                 
50 H.Q. Röling, ‘De tragedie van het geslachtsleven’ Dr.J. Rutgers (1850-1924) en de Nieuw-Malthusiaanse Bond (opgericht 
in 1881) (Amsterdam, 1987) 42-3. 
51 Gé Nabrink, Seksuele hervorming in Nederland. Achtergronden en geschiedenis van de Nieuw-Malthusiaanse Bond (NMB) 
en de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming (NSVH) 1881-1971 (Nijmegen, 1978) 40-1. 
52 Ibidem, 54. 
53 Van Houten, ‘Staatkundige Brieven, No.15 en 16 1885’ in: S. van Houten, Staatkundige Brieven 1883-1891 (Haarlem, 
1892) 
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tot doel vooral voorlichting te geven, met name via een serie kleine boekjes. 

Anticonceptiemiddelen werden gepropageerd, uitgedeeld en er werden spreekuren gehouden 

door onder andere Aletta Jacobs. De invloed van de groep was groot, op voor- en 

tegenstanders, maar het ledental van de NMB bleef beperkt. De bond kreeg logischerwijs ook 

veel kritiek. Tegenstanders beschuldigden de Nieuw-Malthusianen van het vergoelijken en 

uitvoeren van abortus, iets wat Van Houten stellig ontkende. De beslissing over abortus 

behoorde volgens hem niet aan de bond of anderen toe, maar aan de rechtspraak.54 

 Het ontstaan en de ideeën van de NMB zijn van belang in het kader van het debat rond 

het vrouwenvraagstuk. Zoals hierna zal blijken, werkt de theorie van de bond door in de 

gedachten van Sam van Houten over vrouwen. Het zal blijken dat zijn ideeën schatplichtig 

zijn aan het Nieuw-Malthusianisme en de auteurs die de theoretische basis van de beweging 

vormden. Hij gebruikt deze auteurs om zijn argumenten kracht bij te zetten en zijn 

argumenten theoretisch te staven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Van Houten, Herdrukken betreffende Neo-malthusianisme en vrouwenrecht, (Haarlem, 1903) XI. 
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Hoofdstuk 3 onderwijs          

In zijn artikel ‘Over de maatschappelijke en wettelijke stelling der vrouw’, dat in 1877 in 

Vragen des Tijds verscheen, vat Van Houten zijn standpunt met betrekking tot onderwijs voor 

vrouwen in een paar zinnen samen;  

De vraag rijst, of de staat daarbij [de ‘emancipatie der vrouw’- LvdB] werkeloos toeschouwer 
mag blijven. M.i. in geenen deele. Op de staat rust vooreerst de plicht om de aangewezene 
verbeteringen mogelijk te maken, door gelijkelijk te zorgen voor het onderwijs der beide 
seksen. De bestaande inrichtingen van middelbaar en hooger onderwijs moeten algemeen 
voor meisjes worden opengesteld.55 
 

In tegenstelling tot veel van zijn tijdgenoten, pleitte hij er nadrukkelijk voor dat het 

openstellen van hoger onderwijs voor meisjes niet meer alleen op aanvraag moest zijn, maar 

dat het een ‘gebruikelijke zaak’ zou moeten worden. Hij hekelde dus de bestaande gang van 

zaken, zoals die bij Aletta Jacobs en anderen na haar het geval was. Er moest om toegelaten te 

worden tot de universiteit en andere hogescholen toestemming van bovenaf gevraagd worden, 

soms zelfs aan de premier, maar vaker aan het bestuur van de instelling. De aanvraag kostte 

veel tijd en energie en werd daarom alleen voor meisjes met een buitengewoon talent 

gebruikt, waardoor velen alsnog geen toegang kregen tot het hoger onderwijs.56 Voor Van 

Houten was dit onacceptabel, als het onderwijs werd opengesteld voor vrouwen, dan zou het 

gelijk moeten zijn aan de wijze waarop jongens toegelaten werden. Zo niet, stelt hij, dan is het 

alsnog niet in zijn geheel open voor vrouwen. 

 Zoals we ook bij de andere onderwerpen zullen zien, maakt Van Houten sterk 

onderscheid tussen de standen. Naast de lage-, midden- en hoogste stand, spreekt hij ook nog 

van het proletariaat. Deze laatste groep bestaat uit de armsten binnen de samenleving die 

veelal van bedeling en charitas leven.57 De lagere standen zijn veelal arbeiders, de 

middenklassen de zelfstandigen en met de hoge standen doelt hij vanzelfsprekend op de 

gefortuneerde in de samenleving. Bij de lagere klassen zag hij weinig verschil in het 

onderwijs tussen jongens en meisjes. Na de lagere school traden beiden de ‘levensschool’ in: 

ze verdienden vanaf jonge leeftijd het eigen loon.58 Hoewel hij de gelijkheid tussen de 

geslachten hier kon waarderen, had hij moeite met de gevolgen die het vroeg werken met zich 

                                                 
55 S. van Houten, ‘Over de maatschappelijke en wettelijke stelling der vrouw’, in; Herdrukken betreffende neo-
Malthusianisme en vrouwenrecht (Haarlem, 1903) 149. De aangebrachte cursivering is van Samuel van Houten zelf, in deze 
scriptie worden alle cursiveringen uit zijn teksten overgenomen.  
56 Ibidem, 149. 
57 Het onderscheid tussen de andere standen is niet altijd even duidelijk, maar ook niet altijd van belang. Van Houten 
generaliseerde en dat wordt hier van hem overgenomen, zodat er geen onduidelijkheden ontstaan tussen mijn definitie van 
standen en die van hem. 
58 S. van Houten, ‘Het huwelijksrecht der vrouw’, in: Herdrukken betreffende neo-Malthusianisme en vrouwenrecht 
(Haarlem, 1903) 191.  
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meebracht. Mensen die vroeg aan het werk gingen, zouden eerder trouwen en zij kregen een 

groter aantal kinderen en waren minder gefortuneerd. 

 Anders is het in de middenstand waar jongens veel mogelijkheden kregen, zowel op 

school als in het leven, terwijl de mogelijkheden voor meisjes gering waren. In de hogere 

klasse herstelde deze situatie zich wederom iets; dochters werden hier goed opgevoed en daar 

hoorde onderwijs bij. Dat zij een goede opleiding kregen lijkt hier positief, maar omdat deze 

vrouwen hun leven sleten in salons en met het bezoeken van feesten en daarnaast alleen de 

omgang met kinderen en dienstboden hadden, vergaten zij vaak hun opgedane kennis weer 

door een zinloos bestaan, aldus Van Houten.59 Een gebrek aan goed onderwijs voor vrouwen 

was niet alleen schadelijk voor haarzelf, maar ook de maatschappij werd er slechter van. De 

samenleving kon zich hierdoor niet volledig ontwikkelen, omdat een deel van zijn burgers 

niet meedeed aan het bereiken van de best mogelijke maatschappij.60 Voor de vrouw zelf zou 

het tot slechte huwelijken, armoede en verveling leiden, maar daar wordt hieronder dieper op 

ingegaan.  

 Onderwijs geven en de kinderen opvoeden was ook voor Van Houten in grote mate 

een taak voor vrouwen; ‘Zoowel in het huishouden als bij de opvoeding der kinderen bestaat 

eene eigenaardige vrouwelijke afdeeling, waarin de man, en niet het minst de man, die zijn 

eigenaardige taak het best vervult, voor de vrouw moet onderdoen.’61 Van Houten 

onderschatte de opvoeding en opleiding van kinderen echter niet. Keer op keer noemde hij het 

een zware taak, die de vrouw wel eens niet aan zou kunnen bij een te groot aantal kinderen. 

Hij beschrijft de opvoeding wel als een nuttige taak die voor de vrouw weggelegd is, omdat 

zij de samenleving zo kan veranderen. Opvoeding en opleiding zijn voor Van Houten de 

hoekstenen van zijn theorie om de samenleving te verbeteren. Met een goede opvoeding en 

een degelijke opleiding zal geen mens honger hoeven te leiden en zal men vanuit de rede de 

juiste beslissingen nemen. Iedereen, uit welke klasse dan ook, zou een opleiding genoten 

moeten hebben en ook de mogelijkheid om te werken moet niemand ontnomen worden. 

Hierdoor hoeft niemand afhankelijk van een ander te zijn en kan daarmee voor zichzelf 

zorgen.62 Vrouwen in hogere klassen zouden daar geen uitzondering op moeten zijn, ‘in de 

erkenning van het gelijke recht der vrouwen om te arbeiden, en van haar opleiding tot arbeid, 

ligt het geneesmiddel. Dat geneesmiddel diene de regeering toe en het zal proefhoudend 

                                                 
59 Van Houten, ‘Het huwelijksrecht der vrouw’, 192.  
60 Ibidem, 193. 
61 Ibidem, 201.  
62 Van Houten, ‘Maatschappelijke en wettelijke stelling’, 154. 
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worden bevonden.’ 63 Van Houten dacht dus met opleiding en arbeid van de vrouw een 

gedeelte, zo niet het gehele vrouwenvraagstuk op te lossen. Als het niet geheel lukte, dan was 

het naar zijn mening in ieder geval een goede eerste stap. 

 Het goed opleiden van vrouwen leidde echter ook tot nieuwe problemen. De 

huwelijkswetgeving werkte onderdrukkend voor vrouwen (zie hoofdstuk over het huwelijk) 

en de druk hiervan zouden vrouwen meer gaan voelen, zodra ze beter opgeleid werden. Het 

gevolg van kennis door opleiding was dat ze niet meer ondergeschikt wilden zijn aan de man 

en dit binnen het huwelijk uit zouden dragen en het zelfs aan haar kinderen leerden. ‘Hoe 

menig kind zuigt alzoo als het ware met de moedermelk de gewoonten van zulke heerschende 

slavinnen in, en krijgt van kindsbeen af van zijne moeder les in de toepassing van het 

beginsel, dat macht gaat boven recht en list boven kracht.’64 Mede hierdoor moest Van 

Houten ook op andere gebieden aanpassingen doen, zoals de mogelijkheid voor vrouwen om 

buitenshuis te gaan werken. 

 Zoals we bij de overige onderwerpen wèl zullen zien, heeft Van Houten geen passende 

en sluitende oplossing voor het vrouwenonderwijs. Hij wilde het mogelijk maken voor 

meisjes om onderwijs te volgen, op eenzelfde manier als jongens de kans kregen. Waar hij de 

andere aspecten tot ver in detail heeft beschreven en hij de noodzakelijke hervormingen 

uiteenzette, bleven zijn eisen voor het onderwijs bescheiden en kort. Hij wilde het onderwijs 

opengesteld hebben voor vrouwen, niet bij uitzondering, maar als regel. Verder benadrukte hij 

het belang van onderwijs voor de vrouw en de samenleving in het geheel om te kunnen 

floreren. Kort en bondig beschreef hij een probleem dat relatief gemakkelijk op te lossen was 

in zijn ogen. 
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Hoofdstuk 4 Arbeid voor vrouwen        
 
Het ontstaan van het vrouwenvraagstuk, wijdde Van Houten aan een veranderende 

samenleving. Er ontstonden klassen in de maatschappij waar de mannen niet meer thuis 

werkten, zoals vroeger vaak het geval was, waardoor de vrouwen de mannen niet meer 

konden helpen in het bedrijf.65 De productieve66 huiselijke arbeid verdween en omdat 

vrouwen door de wetten en zeden beperkt werden in het zoeken naar een ander arbeidsveld, 

ontstond het probleem. 

 De moderne samenleving heeft er dus voor gezorgd dat de problemen waren ontstaan. 

Bewijs hiervoor draagt Van Houten aan in de vorm van landbouwers en een aantal andere 

bedrijven. Al van oudsher was het werkveld van de vrouw in huis, en als er voldoende werk in 

huis te doen was, dan was zij dus een economische en productieve kracht. Voor een 

landbouwer was het ongetrouwd blijven geen optie, tenzij hij een zus of zijn moeder in huis 

had. Het hebben van een toezichthouder op de keuken, de kelder en het hof was noodzakelijk, 

het was een economische behoefte.67 Ook bij binnenschippers en families met winkels aan 

huis was de rol van de vrouw binnen het bedrijf van belang, hoewel de man haar niet het 

zwaarste werk liet doen, spaarde hij met het meewerken van zijn vrouw wel een betaalde 

kracht uit. De door Van Houten verfoeide ledigheid voor vrouwen kwam in deze gezinnen 

dan ook niet voor.  

 Met de veranderende wereld door de industriële revolutie en de arbeidsverdeling 

werkten steeds meer mannen buitenshuis, waardoor voor de vrouw alleen het huishouden 

overbleef. In vroegere tijden was deze taak veelomvattend: schoonmaken, koken en het 

produceren van kleding en meubels maakte het huishouden tot productieve arbeid, aldus Van 

Houten. Met het ontstaan van halffabricaten, machinaal geproduceerde producten en 

bedrijven die gedeelten van het werk van vrouwen overnamen (banketbakkerijen en 

wasserijen noemt Van Houten als voorbeeld) verdwenen de klassieke huishoudelijke taken. 

‘Zij koopen in winkels, wat zij vroeger thuis maakten, en zij laten aan de leveranciers overs, 

wat zij vroeger te huis zelve deden; maar om nu ook op hare beurt haren arbeid ter markt te 

brengen, heet met het fatsoen strijdig.’68  

 Melancholisch denkt hij terug aan de vroegere huisvrouwen, die het huishouden 

bestierden en toezicht hielden op alles. Dat zij het huishoudelijke werk misschien niet altijd 

even goed deden als een dienstbode, leverancier of kok dat doet, vergeeft hij de vrouwen: het 
                                                 
65 Van Houten, ‘Maatschappelijke en wettelijke stelling’, 100. 
66 Ibidem, 100. 
67 Ibidem, 101. 
68 Ibidem, 102-4. citaat op 104. 
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zelf doen had vooral veel charme. Hij sloot niet uit dat velen eronder gebukt gingen en zelfs 

bezweken onder het vele werk. Maar wat kon daaraan gedaan worden, het was van oudsher 

haar taak en ze was er in haar ouderlijk huis al van jongs af aan voor opgeleid.69 Realistisch 

gezien kon het ‘huismoeder-type’ ook niet voortbestaan, vooral niet in de moderne steden die 

in de negentiende eeuw ontstonden. Men had niet meer de ruimte om zelf het eten te 

verbouwen en door werkverdeling werd het vaak duurder om zelf voedsel en 

gebruiksartikelen te vervaardigen; leveranciers konden het simpelweg goedkoper en beter. 

Mede omdat in de hogere klassen velen een dienstbode in dienst hadden, gingen de vrouw des 

huizes en haar dochters op zoek naar een andere manier van werk, of zoals Van Houten 

meende, maakten zij werk. De vrouwen gingen zich excessief bezighouden met hun kleding, 

handwerken, de inrichting van het huis, maar ook kreeg de geestelijke vorming zeer veel 

aandacht. Dames leerde een vreemde taal of wijdde zich aan de muziek, hoewel dit grensde 

aan onderwijs, had Van Houten er geen hoge achting van. Hij zette het op gelijke hoogte als 

het bezoeken van voorstellingen en voordrachten. Toch vindt hij het een betere tijdsbesteding 

dan het herinrichten van het huis, maar het blijft volgens hem zoeken naar werk. Het is hem 

een doorn in het oog dat vrouwen niets doen;  

Veel dames zijn bezig, maar zij arbeiten niet; zij hebben het druk, maar met zaken die 
geen voordeel geven; zij hebben groote zorgen, maar over toilet of invitaties; zij 
vermoeien zich en brengen hare gezondheid in gevaar, maar slechts op soirées en bals. 
(…) Terwijl in een ouderwetsch landelijk huishouden het hoofddoel van alles ligt in de 
nuttige bestemming, zijn de gedachten tegenwoordig gericht op versiering en uiterlijken 
staat.70 

 

 Met het krijgen van kinderen had de vrouw wederom een nuttige taak in het 

huishouden, ook in de nieuwe samenleving. Samuel van Houten achtte het zeer nuttig als een 

vrouw zich volledig wijdde aan de opvoeding van haar kinderen, niet alleen voor zichzelf 

maar ook voor het gezin. Het spaarde het gezin de kosten van bewaarscholen en, misschien in 

zijn ogen belangrijker, ging het de verveling tegen. Er school echter ook een probleem in. Als 

men een zekere haast had om kinderen te krijgen en men het kindertal niet beperkte, dan zou 

het averechts werken. Het werd volgens Van Houten algemeen erkend dat het kort op elkaar 

krijgen van kinderen slecht was voor de gezondheid van de vrouw. Zijn eerste vrouw was 

naar eigen zeggen gestorven aan de gevolgen van lichamelijke zwakte door zeven 

zwangerschappen in een kort tijdsbestek. Hij pleitte dan ook voor het doordacht verwekken 

van kinderen en de natuur niet de vrije loop te laten zoals hij en zijn vrouw dat wel gedaan 
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70 Ibidem, 109-110 en 111.  



 28 

hadden. In de hogere klassen echter, was hij tegen het beperken van kinderen. Zij waren de 

bevoorrechte klassen en konden dus kinderen goed opvoeden en daarnaast was het goed voor 

de vrouw om kinderen te baren en ze op te voeden.71 Hoewel de vrouw niet te zwaar belast 

moest worden, was hij tegen de praktijk van het beperken van het aantal kinderen tot 

maximaal twee in deze klassen, om op deze manier de erfenis veilig te stellen en die niet te 

laten versplinteren.  

 Hoewel de vrouwen in de lagere klassen minder last hebben van luxeproblemen als 

verveling, omdat het voor hen wel aanvaardbaar was om te werken, hadden de arbeiders uit 

lagere klassen andere problemen, namelijk armoede. In een artikel over de mogelijkheden om 

kinderarbeid te bestrijden, bespreekt hij de armoede van arbeiders uitgebreid. Hij vergelijkt de 

situatie met die van slaven. Een slavenhouder zou zijn slaven beter voeden, huisvesten en 

opvoeden dan het geval was bij veel van de ‘vrije burgers’ in de steden. Van Houten 

constateerde slechte en ontoereikende voeding bij veel van de armen in de steden en op het 

platte land, maar ook slechte behuizing en geen of nauwelijks opvoeding en onderwijs voor de 

kinderen. 72 Armoede was wijdverbreid en hij kwam tot de conclusie dat ‘de lage stand der 

arbeidsloonen’ de oorzaak was.73 Maar met het verhogen van de lonen was de oplossing voor 

het probleem nog niet daar. Hij beschrijft een vicieuze cirkel; de bevolking was slecht 

ontwikkeld en slecht gevoed, waardoor ze minder goed haar werk kon doen, ze hierdoor 

weinig verdiende en door een laag loon niet in staat was zich voldoende te voeden en te 

ontwikkelen.74  

 Voor Van Houten stond het oplossen van het armoedevraagstuk centraal in zijn 

geschriften. Hij was ervan overtuigd dat als men de armoede op kon lossen, alle problemen de 

wereld uit zouden zijn. Hij heeft kinderarbeid met zijn beroemde wet verboden, om twee 

redenen. De eerste omdat kinderen horen te spelen en naar school horen te gaan, maar hij 

deed het ook om de arme gezinnen ervan te behoeden telkens kinderen te verwekken zodat 

deze telgen voor extra inkomen zouden kunnen zorgen door op jonge leeftijd te gaan werken. 

Hiermee ging hij de uitbuiting van kinderen tegen en dwong hij armen zich anders te 

gedragen. Hier duikt zijn sympathie voor het Nieuw-Malthusiaanse gedachtegoed op. De 

denkbeelden die voortkomen uit het werk van Malthus geloven in het voorkómen van 

armoede door het beperken van het aantal kinderen, zowel door het omstreden gebruik van 
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voorbehoedsmiddelen, maar ook door een hogere huwelijksleeftijd en het celibatair leven 

buiten het huwelijk.75 Ook hier draagt hij het beperken van het aantal kinderen bij beperkte 

middelen aan als de oplossing voor het armoedeprobleem. Niet alleen zal elk individueel 

gezin meer te besteden hebben als er minder kinderen in het gezin zijn en deze kinderen een 

betere opvoeding krijgen, maar hierdoor zal in de toekomst ook het aantal arbeiders afnemen 

en zullen de lonen dus stijgen. Bij meer aanbod zal de prijs dalen. Als het aanbod van 

arbeiders daalt, zullen de lonen hoger worden en armoede verdwijnen.76  

 

Hoewel de verschillende klassen dus met problemen te kampen hadden op het gebied van 

arbeid, was er voor de vrouwenparticipatie, volgens Van Houten, het meest te bereiken in de 

hogere klassen. De situatie waarin vrouwen zich uitsluitend met het huishouden bezig houden 

leek hem niet houdbaar, met uitzondering van de vrouwen op het platteland en voor hen waar 

er een bedrijf aan huis was. Hij zoekt de oplossing voor het probleem in het verbreden van de 

werkkring van de vrouw, door het voor vrouwen mogelijk te maken buitenshuis te werken. 

Onderscheid werd er van oudsher gemaakt tussen de positie van gehuwde en ongehuwde 

vrouwen. Voor de laatste groep waren er nog wel een aantal mogelijkheden, maar voor de 

eerste groep was dat wat lastiger, zij behoorden niet te werken.  

 Centraal in het debat stond de vraag of het buitenshuis werken van vrouwen een 

verloochening of een afwijking van haar bestemming als huismoeder was.77 Daarnaast 

speelde de vraag of het wel fatsoenlijk was voor een net meisje om winstgevende arbeid te 

verrichten. Velen werden er wel voor opgeleid, maar wilden zich niet verlagen en gingen dus 

niet werken. Van Houten pleitte hiertegen, voor hem staat het vast dat er een mate van 

financiële onafhankelijkheid moet zijn van iedereen. Door deze onafhankelijkheid verwerft 

men een betere onderhandelingspositie waardoor je niet alles hoeft aan te nemen en geen 

toevlucht hoeft te nemen tot een ongelukkig huwelijk of er sprake kan zijn van verarming. 78 

Volgens hem heeft werken dus veel voordelen. De zeden stonden het echter niet toe dat 

vrouwen werkten, wat volgens Van Houten onzin is. Om niet de indruk te wekken dat men 

moest werken om een bepaalde levensstandaard te veroorloven, zaten dames thuis, als een 

soort statussymbool. Van Houten bestempelde dit als onzin: mensen zullen hierdoor niet 
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geloven dat men rijk is. Puur omdat de vrouw en dochters niet hoefden te werken, kon men de 

schijn van rijkdom niet ophouden, was zijn mening.79  

 Voor ongehuwde vrouwen was een betrekking buitenshuis geen probleem, al was het 

vaak wel met de reserve dat als ze in het huwelijk trad, de arbeidsovereenkomst beëindigd 

werd. Ongehuwde vrouwen hoefden nog niet voor een gezin en huishouden te zorgen en dus 

kwam een dienstbetrekking niet in conflict met hun bestemming als moeder en huisvrouw. 

Vele meisjes, ook uit de hogere klassen, hadden dus wel een baan tot hun huwelijksdag. Van 

Houten was het hier zeer mee oneens. Hij vond dat een meisje ook na haar huwelijk een 

werkkring hoorde te hebben, net als mannen dat hebben. Zij zou er veel voordelen van hebben 

en het bezorgde haar een levenstaak. Het maakte haar bovendien een nuttig lid van de 

samenleving en of zij gehuwd was moest hier niets aan afdoen.80 Het was voor vele vrouwen 

ook noodzakelijk toch te blijven werken als ze huwde. Alleen een man met een zeer groot 

vermogen kon een vrouw onderhouden die op grote voet leefde, en vooral in de middenklasse 

was dat vaak niet het geval.81  

 Een veelgehoord argument tegen het werken van vrouwen was dat het huishouden 

eronder zou lijden. Daar heeft Van Houten ook aan gedacht, al ontkende hij dat het merendeel 

van de stadsvrouwen geen tijd hadden om te werken. Hij zag voor vrouwen een werkdag van 

maximaal acht uur, hoewel een halve dag ideaal zou zijn, zodat ze in de overige tijd de 

huishoudelijke taken kon doen. Het huisgeluk en het huishouden zouden zo niet te lijden 

hebben onder het buitenshuis werken van de vrouw.82  

 Welk beroep kon een vrouw, zowel gehuwd als ongehuwd, het beste uitoefenen? Van 

Houten vindt beroepen die een vrouw thuis kan uitvoeren de besten en in die context noemt 

hij dan ook artistieke en letterkundige beroepen. Hij wijst op een groeiend aantal vrouwelijke 

schilders en schrijfsters die steeds meer beroemdheid vergaren en opduiken in galerieën en 

boekwinkels. Ook lerares vindt hij een geschikt beroep, aangezien men de leerlingen ook 

thuis kan ontvangen. In navolging van winkeliers die hun vrouwen en dochters in dienst 

hebben, kunnen maatschappijen die ten huize kantoor houden ook heel goed vrouwen in 

dienst nemen die de administratie doen. Voor ongehuwde vrouwen voegde hij aan dit lijstje 

ook gouvernante en dienstbode toe.83 
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 De zwangerschap hoefde voor Van Houten geen permanente onderbreking van het 

arbeidsproces te zijn: mannen waren ook weleens langdurig ziek, men moest enkel een 

tijdelijke oplossing zoeken, maar dat mocht de arbeid niet in de weg staan, was zijn 

argument.84 Van Houten roept ook de overheid op tot het in dienst nemen van vrouwen, als 

goed voorbeeld. Hij dacht hierbij aan het onderwijs, bij de ontvangst van belastingen, bij de 

posterijen en telegrafie en op het kantoor. Als de mate van opleiding van jongens en meisjes 

niet meer verschilde, leverde dit geen problemen meer op. Als de overheid vrouwen in dienst 

nam, dwong zij in zekere zin de samenleving tot gelijk onderwijs, omdat men mogelijkheden 

maakte voor vrouwen om hun kennis in gebruik te nemen.85 

 Van Houten vat zijn standpunten samen in het artikel ‘Over de maatschappelijke en 

wettelijke stelling der vrouw’. Hoewel hij man en vrouw niet als gelijke zag, was hij er wel 

van overtuigd dat ze beide geschikt waren voor arbeid en opleiding, hoewel niet in dezelfde 

beroepen. De basis hierin vond hij in het feit dat een vrouw in haar leven kinderen moest 

baren en opvoeden, waardoor het niet raadzaam leek om vrouwen zwaar fysiek én geestelijk 

werk te laten doen.  

“Ik loochen daarom [om de natuurlijke andere aanleg van vrouwen- LvdB] niet, dat er 
ongelijkheid bestaat tusschen man en vrouw. De man is gemiddeld sterker van lichaam; 
daarom moet hij gemiddeld het zwaarste werk doen. Maar de lichamelijke arbeid is 
geenzins meer de best betaalde. Er zijn hoogten van geestelijke ontwikkeling, welke door 
mannen bereikt zijn, en welke geen vrouw tot dusver bereikte. Er is geen vrouwelijke 
Schopenhauer, geen vrouwelijke Beethoven. […] De gewone mate van bekwaamheid 
voor de uitoefening zelfs van geleerde beroepen kunnen vrouwen de zich zeer goed 
verwerven. Ik zou denken, dat als er eens eenige honderden meisjes jaarlijks, na goede 
opleiding, van de academies kwamen, daaronder minstens evenveel bruikbare leden der 
maatschappij zouden zijn, als onder de van de academies komende jonge mannen.”86  

 

Kort samengevat pleitte Van Houten dus voor deelname van iedereen -man én vrouw, gehuwd 

én ongehuwd- aan het arbeidsproces, omdat het gunstig was voor ieder en men een zekere 

mate van financiële onafhankelijkheid nodig had. Voor vrouwen had hij voornamelijk 

administratieve, artistieke en onderwijzende beroepen op het oog. Als een vrouw maar halve 

dagen werkte dan bleef er bovendien nog voldoende tijd over voor het huishoudelijke werk en 

het onderhouden van het familiegeluk waardoor hij veel van de criticasters de wind uit de 

zeilen nam. 

 

 
 

                                                 
84 Van Houten, ‘Maatschappelijke en wettelijke stelling’, 144-146. 
85 Ibidem, 150. 
86 Ibidem, 162-164. 



 32 

Hoofdstuk 5 Het Huwelijk          
 

Ik ben zoozeer als iemand van de wenschelijkheid overtuigd, dat partijen bij het huwelijk 
beoogen een verbintenis aan te gaan voor het geheele leven. Alleen bij die bedoeling zijn 
die voortdurende zorg voor elkanders welzijn, die dagelijksche inspanning ter bewaring 
der gezondheid, eer, maatschappelijke positie en vermogen bestaanbaar, welke voor de 
instandhouding en de bloei der familiën vereischt worden. Het gemis aan zorg voor de 
toekomst, het leven bij den dag maakt korte liaisons in alle opzichten ruineus.87 

 

Het huwelijk was voor Van Houten een heikel punt. Hoewel hij niet tegen het instituut an sich 

was, zoals hij hier duidelijk laat zien. Hij was voorstander van het huwelijk, maar hij vond het 

wel verachtelijk dat de rechtspositie van vrouwen veranderde na het huwelijk, dat het 

huwelijk misbruikt werd om financiële zekerheid te hebben en het daardoor niets meer met 

liefde te maken had. Daarnaast was hij voorstander van een beperkt kindertal en 

echtscheiding. Ook geloofde hij niet in de heersende dubbele moraal voor vrouwen. Om al 

deze onderwerpen enigszins te scheiden zal in dit hoofdstuk met name zijn reserveringen 

tegen de wettelijke positie van het huwelijk besproken worden, terwijl in het volgende 

hoofdstuk meer de nadruk gelegd wordt op de zeden binnen het huwelijk en de heersende 

dubbele moraal. 

 

Centraal in al zijn werk over het vrouwenvraagstuk stond het verlies van rechten van vrouwen 

als ze in het huwelijk traden. Volgens Van Houten verkeerde de huwelijkswetgeving in 

zonderlinge staat van halfheid.88 Ongehuwde vrouwen werden gelijk gesteld aan de man, zij 

mocht als ze meerderjarig was kopen en verkopen, verbintenissen aangaan en bij een erfenis 

stond ze gelijk aan haar broers.89 Maar wanneer zij in het huwelijk trad, werd het anders. Dan 

werd zij volgens Van Houten behandeld als een courtisane, die zich verkoopt. Hij schetste de 

situatie van een gehuwde vrouw als volgt; ze verloor met haar huwelijk alle vrijheid en ze 

deed afstand van haar rechten. De man werd haar meester en tegelijkertijd meester over haar 

kinderen.90 Na haar huwelijk was ze haar man gehoorzaamheid verschuldigd en moest ze hem 

volgen waar hij besloot zich te vestigen en moest ze alle zeilen bij zetten om haar eigen bezit 

in eigen beheer te houden. Dit laatste gebeurde vaak niet, en hoewel er rechterlijke middelen 

waren, was het als het nodig was vaak te laat om deze in te zetten, zodat ze haar eigen bezit 
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niet meer kon beheren. Vòòr het huwelijk gesloten werd, had de vrouw haar rechten vast 

moeten leggen, maar dat gebeurde zelden. ‘Een vrouw wordt dus de onderdaan van de man.’91  

 Velen brachten hier tegenin dat de vrouw vaak veel te zeggen had binnen het huwelijk 

en ze dus genoeg te beslissen overhield. Van Houten benadrukt echter dat het binnen een goed 

huwelijk misschien zo was, maar zodra er onrust ontstond kon de man dreigen met zijn 

wettelijke macht en de vrouw veel ontzeggen. Voor een vrouw bleef alleen vluchten over, 

maar er moest, volgens hem veel gebeuren wilde een vrouw zo’n rigoureuze stap nemen, 

omdat het ontvluchten van het huwelijk vaak het verlaten van haar kinderen betekende, omdat 

ze geen voogdij over hen kon krijgen. Van Houten vroeg zich af welke moeder dat zou 

doen.92  

 Het euvel voor Van Houten was de notie van een gezinshoofd binnen een huwelijk, 

waardoor de andere partner in het huwelijk, meestal de vrouw, minder of geen rechten had. In 

bedrijven was het geen probleem dat twee partners gelijke rechten hadden, maar in een 

huwelijk kon het blijkbaar niet, aldus Van Houten. De man was enkel hoofd van het gezin 

geworden door conventie, er waren wettelijk gezien namelijk geen beperkingen om de vrouw 

tot hoofd te maken. Aangezien een ongehuwde vrouw gelijke rechten had als een man 

noemde Van Houten het dus onvermogen van de wetgever. Hij vocht tegen de a priori aan 

vrouwen toegewezen ondergeschikte positie.93 Toch komt hij er ook niet helemaal los van. 

Een vrouw heeft een sterke man nodig volgens hem; ‘Met recht kan men beweren, dat de 

vrouwelijke natuur, om volkomen tot haar recht te komen, aansluiting aan een sterken man 

eischt. De vrouw is in het algemeen slechts gelukkig in vrijwillige onderwerping aan iemand, 

die haar overtreft.’94 Een vrouw zou zich van nature dus willen onderwerpen aan de man. Dat 

hij man en vrouw niet op elk niveau gelijk vond, bleek ook uit een ander citaat. In een van 

zijn essays over echtscheiding omschreef hij het huwelijk als volgt; ‘Het huwelijk is een 

vereeniging van twee personen van ongelijke sexe tot een gezin’.95 Dit lijkt een 

tegenstrijdigheid. De laatste zin schreef hij in 1884, het eerste gedeelte over het onvermogen 

van de wet, in van de sekse zoals we al eerder zagen. Mannen en vrouwen zijn verschillend, 

een wetgever mag daar echter geen gevolgen aan verbinden lijkt zijn standpunt te zijn.  
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 Een oplossing presenteerde hij ook in zijn werk. Hij wilde dat het huwelijk ophield 

een contract te zijn. Het huwelijk moet net als afstamming, bezit en familie een feit zijn.96 Hij 

wilde echter wel een huwelijkscontract tussen beide echtelieden waarin regelingen 

opgenomen werden die van de wettelijke bepalingen afwijken.97 Volgens van Houten zijn de 

kenmerken van een huwelijk de gemeenschap van tafel en bed en de samenwoning met het 

doel om een gezin te vormen en kinderen te verwekken. De vrouw zou binnen het huwelijk de 

beschikking moeten behouden over haar eigen goederen en haar arbeid. Omdat het 

gemeenschappelijk bezit van het huwelijk alleen meubelen en huisraad betreft, zou dit ook het 

enige moeten zijn wat de partners zouden moeten verdelen bij een scheiding, de rest zou in 

het eigen bezit van een van de partners moeten blijven en na een scheiding diegene weer 

toekomen. Met betrekking tot de kinderen waren de echtelieden gelijk verantwoordelijk voor 

de verzorging en daarnaast dragen ze gezamenlijk de kosten voor het huishouden. Hier komt 

uit voort dat Van Houten voorstander was van het verruimen van de mogelijkheden voor 

echtscheiding, maar daarover hieronder meer. 

 Voor feministen was het in die tijd ook van belang dat onwettige kinderen, i.e. buiten 

het huwelijk geboren kinderen, een wettelijke positie kregen. Onwettige kinderen werden als 

verwerpelijk gezien en omdat ze geen rechten bezaten, kwamen de moeders vaak in 

problemen en aan lager wal. Van Houten vond ook dit verwerpelijk. Volgens hem waren de 

kinderen de dupe van de fouten van de ouders, terwijl de ouders de verantwoordelijkheid 

zouden moeten dragen. Het beste zou zijn om de rechten van de kinderen niet aan de vader 

toe te kennen zoals gebruikelijk was, maar juist aan de moeder. Daarnaast pleitte Van Houten 

voor gelijke rechten voor vrouw en kind als de vader het kind erkende, net als wanneer het om 

een ontbonden huwelijk zou gaan. Na deze vrijwillige of door rechterlijk vonnis afgedwongen 

erkenning hadden vrouw en kind recht op (tijdelijk) onderhoud en was er een gelijk erfrecht 

voor het kind.98 

 

Een vrij huwelijk is misschien wel het tegenovergestelde van het hierboven beschrevene. In 

een vrij huwelijk wonen twee geliefden als man en vrouw samen zonder gehuwd te zijn. Veel 

van deze ‘echtparen’ lagen onder vuur, zoals Van Houten laat zien in een van zijn 

Staatkundige Brieven. Hij beschrijft de ophef die is ontstaan over een Amsterdamse 

onderwijzer die ongehuwd samenleefde met een vrouw en hierdoor zijn baan verloor. Hij 
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noemde het ‘een beginnende ketterjacht’ en sprak zijn ongenoegen uit over het bemoeien van 

de overheid met de zeden.99 Van Houten lijkt in het stuk niet nadrukkelijk vóór het vrije 

huwelijk, maar was vooral verbolgen over de inmenging van de overheid in het zedelijke 

leven.  De ophef over het vrije huwelijk van de docent kwam pas goed op gang nadat er 

publiciteit aan gegeven werd. Het college van B en W van Amsterdam had vòòr de publiciteit 

de man geschorst, maar niet ontslagen. Van Houten agiteerde tegen het feit dat onder invloed 

van de publiciteit men zich genoodzaakt voelde de man te ontslaan. Het liet volgens hem zien 

hoe ontredderd de huwelijkswetgeving was en hoe slecht de sociale positie van de vrouw was, 

dat het vrije huwelijk niets anders kon zijn dan een concubinaat.100 

 

Dè oplossing voor een beter huwelijk was volgens Van Houten het invoeren van de 

mogelijkheid tot echtscheiding. Zijn inspiratie haalde hij uit de wetgeving die de Franse 

Assemblee Nationale in september 1792 invoerde. Hierdoor werd in Frankrijk het burgerlijk 

huwelijk ingevoerd en werd het ook mogelijk om voor de wet te scheiden. Tot dan was er wel 

de mogelijkheid tot het scheiden van tafel en bed, waardoor echtelieden gescheiden leefden, 

maar voor de wet nog getrouwd waren. Men kon niet opnieuw huwen tot de partner overleden 

was, maar van een huwelijk was nauwelijks sprake. Met het invoeren van de vooruitstrevende 

wet in 1792 kon men scheiden als beide partners er mee instemden en met het argument dat 

de karakters niet overeenkwamen. In Nederland is deze wet ten tijde van de Franse 

overheersing ook ingevoerd, maar in de Restauratie weer afgeschaft.101 

 Ten tijde van het schrijven van Samuel van Houten (in het bijzonder 1877 en 1884) 

was er op beperkte schaal sprake van ontbinding van het huwelijk. Men kon op grond van een 

beperkt aantal gronden het huwelijk nietig laten verklaren, namelijk: overspel, kwaadwillige 

verlating, veroordeling tot onterende straf, zware verwondingen en levensgevaarlijke 

mishandelingen. Binnen de grenzen van het Christelijke geloof kon dit alleen als er sprake 

was van overspel.102 Het aantonen van een van deze gronden was lastig en leidde vaak tot 

mensonterende rechtszaken waarin men de vuile was van de partner buiten hing en hierdoor 

schade bracht aan beide partners. 

 Van Houten pleit voor de algemene invoering van echtscheiding. De reden dat het er 

volgens hem nog niet was, zou zijn omdat de kerk het tegenhield. De kerkelijke dogma’s 
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stonden echtscheiding niet toe en hadden dat doorgedrukt in de wetgeving.103 Veel 

katholieken vonden een echtscheidingswetgeving kwetsend, maar Van Houten vond dat 

argument niet overtuigend.  

Ik zoek tevergeefs, hoe echtscheiding de katholieken kan kwetsen, want tusschen de 
onontbindbaarheid en de echtscheiding bestaat er dit belangrijke onderscheid, dat de 
onontbindbaarheid van het huwelijk eene dwingende wet is, die aan allen wordt 
opgelegd, terwijl de echtscheiding eene facultatieve wet is, welke slechts toepassing 
vindt op hen, die er gebruik van maken; niemand is genoodzaakt te scheiden.104 

 
 Het argument om echtscheidingen niet te legaliseren omdat het geloof het niet toestaat, was 

volgens Van Houten dus niet toepasbaar. 

 Voor Van Houten wogen met name de voordelen zwaar. Het huwelijk werd door velen 

gezien als een verkapte vorm van prostitutie, omdat men puur uit eigen gewin trouwde (zie 

volgende hoofdstuk). Het huwelijk moest volgens hem weer een instituut worden, gebaseerd 

op liefde. Het mogelijk maken van echtscheiding zou daartoe bijdragen. Een huwelijk moet 

enkel gebaseerd zijn op liefde, die liefde kan bij het sluiten van het huwelijk daadwerkelijk 

aanwezig zijn geweest, maar die kan, om welke reden dan ook, verdwijnen in de loop van de 

tijd. Als deze situatie ontstaat, kan er niets dan ellende uit ontspringen en zou een ontbinding 

van het huwelijk mogelijk moeten zijn.105 Met de door het geloof geïnspireerde wet die er op 

dat moment was, kon men wel apart gaan leven, maar mocht men niet opnieuw huwen tot de 

partner overleden was. Van Houten vond dit niet gerechtvaardigd, men mocht maar eenmaal 

een huwelijkspartner kiezen. Het is dus niet vreemd dat men zeer twijfelde over de keuze van 

een huwelijkskandidaat en dat er daardoor minder huwelijken plaatsvonden. Een misstap zou 

onherstelbaar zijn, jongeren huwden daardoor pas op late leeftijd, waardoor men zijn heil ging 

zoeken in prostitutie. Hoewel hij scheidingen niet aanmoedigde, moest het wel een 

mogelijkheid zijn, vennootschappen dwong men ook niet bijeen te blijven terwijl de situatie 

onhoudbaar was geworden.106  

 In de Franse wetgeving van 1792 kon men scheiden om zeer uiteenlopende redenen, 

die Van Houten in meerderheid zou willen overnemen. Gronden voor echtscheiding konden 

zijn: als er geen overeenstemming van humeur en karakter was, maar ook specifieker omdat 

er sprake was van onnozelheid, razernij of krankzinnigheid; er mishandelingen en 

wreedheden begaan werden jegens de ander; er sprake was van slecht levensgedrag en bij 
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emigratie.107 Hoewel scheiding makkelijker moest worden, moest men er wel voor waken dat 

men zich niet ‘ter kwader trouw’ verrijkte door middel van het huwelijk en de 

daaropvolgende scheiding.108 Trouwen om er na de scheiding financieel beter van te worden 

was voor Van Houten een gruwel en moest voorkomen worden. Hoe hij dat wilde voorkomen 

beschrijft hij echter niet. 

 Men voerde als argument vaak aan dat het voor de kinderen beter zou zijn bij elkaar te 

blijven. Van Houten ontkende dit, mits er goede maatregelen getroffen werden. Kinderen 

zouden bijvoorbeeld niet automatisch aan de man toegekend moeten worden, zoals toen 

gebruikelijk was. Naar Frans voorbeeld zouden meisjes altijd naar de moeder moeten gaan, 

net als jongens onder de zeven jaar. Zijn de jongens ouder dan zeven, dan acht hij de man 

geschikter als opvoeder, maar kinderen boven de 14 zouden een vrije keuze moeten krijgen 

bij wie zij willen wonen.109 Nadrukkelijk vermeldde hij echter dat de kinderen, ook bij een 

echtscheiding, door beide ouders (financieel) verzorgd moesten worden en dat de kinderen 

hun juridische positie niet mochten verliezen na de scheiding en dus een gelijk erfrecht 

hebben, gelijk als wanneer het huwelijk niet zou zijn beëindigd. 

 De Franse wetgeving was ook op het gebied van hertrouwen een inspiratiebron voor 

Van Houten. Men zou een jaar na het ontbinden van het eerste huwelijk wederom in het 

huwelijk moeten kunnen treden. Ook zou men aanspraak moeten kunnen maken op 

onderhoud door de vroegere echtgenoot als men zelf geen eigen inkomen heeft.110 Van 

Houten wijdde zich ook nog kort aan de kwestie van de achternaam. Een vrouw zou na de 

scheiding haar eigen naam weer aan moeten nemen, zodat zij weer los gezien werd van haar 

voormalige echtgenoot en geen gebruik meer kon maken van zijn status.111 

 Hoezeer Van Houten de echtscheidingswet ook propageerde, hij geloofde niet dat de 

wetten duurzaam zouden zijn; ze zou de katholieken niet behagen en daarom niet duurzaam 

zijn. Ook plaatste hij toch vraagtekens bij de situatie die het opleverde voor de gescheiden 

vrouw. Zij zou tot geen familie behoren en niemand zou haar beschermen, waardoor haar 

situatie er niet op vooruit ging.112 

 In een interview uit 1898 blijkt dat Van Houten nog steeds hetzelfde denkt over het 

huwelijk. Hij blijft erbij dat hij het huwelijksrecht wilde verbeteren. Hij wilde voorkomen dat 

er allerlei vervelende en obscene situaties zouden ontstaan die een of beide partners in zouden 
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diskrediet brengen. Hij voegde nog wel een waarschuwing aan zijn ideeën toe, niet te veel te 

generaliseren. Binnen het huwelijk moet men nu eenmaal een modus vivendi vinden en die 

was bij elk paar verschillend.113 

Kort gezegd komen de aanpassingen die Van Houten voorstelde op het volgende neer:  

a Het beginsel, dat de getrouwde vrouw de ondergeschikte is van haren man, vervalt; 
b In beginsel wordt aangenomen, dat de vrouw geene rechten op hare goederen en op de 
vruchten van hare arbeid stilzwijgend en onherroepelijk aan den man overdraagt; 
c de scheiding van tafel en bed wordt vergemakkelijkt, en de volhardende wil van elk 
der echtgenooten om te scheiden wordt als voldoende grond aangemerkt; 
d de termijn, na verloop van welken de scheiding van tafel en bed kan worden 
veranderd in echtscheiding, wordt verkort, en de aanvrage van één der echtgenooten 
wordt daarvoor voldoende; 
e Het onderscheid van rechten uit afstamming tusschen wettige, natuurlijke en 
overspelige kinderen vervalt.114 
 

Met deze maatregelen kon men het volgens van Houten niet oneens zijn, en het loste een hoop 

pijnlijke procedures bij echtscheidingsprocessen op. Advocaten hoefden niet langer diep in de 

levens van echtelieden te graven op zoek naar intieme details. Als echtscheiding 

vergemakkelijkt werd behoorden dat soort processen tot het verleden.  

  

Hoewel het misschien niet zo lijkt, was Van Houten groot voorstander van het huwelijk. Al 

zijn maatregelen trof hij om het instituut juist te beschermen. Het enige waar hij problemen 

mee had was de achtergestelde positie van de vrouw en het ontbreken van een 

echtscheidingswetgeving. Juist door het instellen van deze wet zou het instituut van het 

huwelijk weer hersteld worden. Men trouwde dan alleen uit liefde was zijn overtuiging.  

 Door een vrouw te laten beschikken over haar eigen bezit zou ze gelukkiger zijn 

binnen het huwelijk, zeker als er ook beter voor haar gezorgd werd na het huwelijk en als ze 

mogelijkheden had om uit het huwelijk te stappen.  

De mogelijkheid tot echtscheiding was voor hem ook belangrijk, het bracht niet alleen de 

waardigheid terug in het huwelijk, het zorgde ook voor gezondere huwelijken. Als er aan 

echtscheiding strenge eisen verbonden waren, was het een goede optie. Hij propageerde het 

scheiden niet, maar het moest wel mogelijk zijn. Toch was hij redelijk pessimistisch: velen 

zouden nog niet aan dit vooruitstrevende idee toe zijn.  
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Hoofdstuk 6 - De zeden; binnen en buiten het huwelijk      
 
In een interview dat Samuel van Houten met Elsevier had in 1898 gaat hij in op de relatie 

tussen de staat en de zedelijkheid, hij is zeer scherp in zijn beoordeling; ‘Ik kom meer en meer 

tot de overtuiging dat de staat met de zeden niets te maken heeft. Op straat natuurlijk wel, 

maar binnenskamers niet. Wat meerderjarigen vrijwillig, zonder dwang of bedrog 

binnenskamers doen gaat de overheid niets aan.’115  Binnenskamers gebeurde er echter 

behoorlijk veel. Er ontstond in de jaren’80 van de negentiende eeuw een debat over 

onthouding, anticonceptie en het huwelijkse leven, mede aangezwengeld door Van Houten 

zelf.  

 

‘De bevolkingsleer is ongetwijfeld het belangrijkste deel der sociale wetenschap. Zij 

behandelt de kern van alle maatschappelijke problemen.’116 De eerste regel van het bekende 

essay dat de discussie over het Nieuw Malthusianisme naar Nederland bracht, benadrukte 

gelijk het belang van dit debat. In dat essay ‘Beschouwingen over de bevolkingsleer in 

verband met de sexueele moraal’ schuwde hij de provocatie niet. Dit soort onderwerpen 

mochten volgens hem niet verzwegen worden enkel omdat het onderwerp ‘van tedere aard’ 

was.117 Er werd volgens Van Houten beweerd dat de maatschappij een zich voortdurend 

ontwikkelend organisme was; ‘het kleed dat den jongeling past is de man te eng’.118 

Economische en morele toestanden verschillen zeer in tijd en plaats, dat was algemeen 

geaccepteerd, maar als men dat toepaste op de seksuele moraal dan was er veel kritiek.119 

Voor Van Houten was er echter geen verschil. Zo beschreef hij het Bijbelse Kanaän waar te 

weinig mensen waren en de wereld nog bevolkt moest worden, er was voldoende te eten en 

mede hierdoor was de maatschappij gebaad bij een grote bevolking. In het contemporaine 

Parijs was er volgens hem weinig terug te vinden van dit Bijbelse Kanaän. Men zou slechts bij 

uitzondering een gezin vinden, waar een kind welkom kon zijn. Veel gezinnen hadden geen 

toereikende inkomsten en middelen om een dozijn kinderen te voeden, laat staan om ze een 

opvoeding en een opleiding te geven.120 Veel kinderen overleefden de kindertijd niet, wat Van 

Houten een zegen noemde. De uitvoering van Genesis 1:28 ‘Gaat heen en vermenigvuldigt u’ 

was in zijn tijd niet meer na te leven, terwijl dat in Kanaän geen probleem was, zelfs 

noodzakelijk. 
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 ‘Onze katholiek-malthusiaansche zeden brengen ons in steeds toenemende mate tot 

drieërlei kwaad; prostitutie, coelibaat en huwelijken zonder liefde.’121 Veel was er in het 

tweede kwart van de negentiende eeuw te doen om de zogenaamde gevallen vrouw. 

Prostitutie, ongehuwde moeders en jonge meisjes moesten beschermd worden tegen de boze 

samenleving. Vele stichtingen probeerden deze vrouwen te helpen en te beschermen, volgens 

Van Houten echter averechts. Met sermoenen hielp je de vrouwen volgens hem niet en je kon 

het de meisjes niet kwalijk nemen dat er zoveel verleiding was. Een meisje met weinig 

vooruitzichten moest zeer sterk in haar schoenen staan om op het rechte pad te blijven.122 

Redenen voor deze meiden om de prostitutie in te stappen waren volgens Van Houten legio: 

een meisje kon in korte tijd aan haar fantasieën voldoen, ze kon zich laten verleiden door het 

geld, maar ook door naïviteit. Volgens hem waren deze redenen begrijpelijk en hielpen de 

predikers niet met het veroordelen van de zondaars en zondaressen. Zij zouden moeten helpen 

de oorzaken aan te pakken en de verleiding helpen verminderen, niet enkel de uitwassen 

bestrijden.123  

  

Deze vrouwen werden niet hard genoeg aangepakt, omdat we hen vergoelijken, vond Van 

Houten; 

De dames toch zullen mij wel geene verwijten doen, omdat zij, voor zover zij inzien dat 
zij anders moesten handelen, ook tevens gevoelen dat elke andere wijze van handelen, 
zoolang de reden en wetten zijn, zooals zij zijn, eene grootere mate van 
onafhankelijkheid van geest en van positie zou eischen, dan gemiddeld haar ten deel is 
gevallen.124  

 
Prostituees waren echter ook slachtoffer, benadrukte Van Houten. Zij werden geminacht door 

de maatschappij, zij kwamen in aanraking met politie en justitie, maar gingen ook voor een 

goed deel lichamelijk en zedelijk te gronde.125 Behalve het ongeluk van de vrouwen zelf, 

zaaiden zij ook verderf om zich heen. Zij ruïneerden mannen maatschappelijk en zedelijk, 

maar verspreidden ook ‘syfilitische ziekten’. Zij konden niet voorkomen dat ze ziek werden, 

er waren geen mogelijkheden om te genezen en ze konden niet stoppen met werken omdat ze 

anders geen inkomsten meer hadden. Volgens Van Houten moest hier iets aan gedaan worden, 

hun situatie hoefde niet zo slecht te zijn. Hun gezondheidssituatie kon verbeterd worden, maar 

hij wijst erop dat hoe beter de situatie van de publieke vrouwen werd, hoe meer mannen het 

huwelijk zouden uitstellen. De oplossing leidde dus tot een nieuw probleem. Hoe meer 
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verbeteringen er in aangebracht werden, hoe gemakkelijker het buitenechtelijke 

geslachtsverkeer voor de mannen werd. Vrouwen werden door het uitstellen van huwelijken 

door de mannen meer en meer tot het celibaat gedwongen.126 

 Het met de prostitutie samenhangende probleem was dus het celibaat.127 Vanuit de 

kerkelijke leer was het denkbeeld van onthouding sterk aanwezig in de samenleving. Wie 

geen gezin kon onderhouden, bleef ongetrouwd was de gedachte. Als de samenleving op deze 

manier door rede werd bepaald, dan zou er geen overbevolking zijn in de samenleving. In de 

praktijk werkte deze theorie echter niet. ‘Het natuurlijk instinct vond zich erkend en 

bevredigd bij de traditioneele moraal.’128 Dit gebeurde vooral in de lage klassen, in de hoge 

klassen raakte jong trouwen, vooral voor mannen, in onbruik maar er werd wel met 

concubines en prostituees omgegaan. Dit moest niet al te publiek worden, maar het was vaak 

algemeen bekend. Op latere leeftijd moesten deze praktijken worden beëindigd en moest er 

een zedig huwelijk aangegaan worden. Vrouwen konden dit echter niet doen, de maatschappij 

dwong haar zich aan de geldende zeden te houden, net als de kerk dit deed. Volgens Van 

Houten bleven op deze manier veel vrouwen ongehuwd en zouden zij nooit kunnen genieten 

van de moedervreugde, wat hem een doorn in het oog was.129 Daarnaast was het gebrek aan 

het huwelijk op twee manieren schadelijk voor de vrouw. Volgens de C.R. Drysdale, schrijver 

van The elements of social science was het gebrek aan seks slecht voor de vrouw, ze zou er 

hysterisch van worden. Hij maakte hierin overigens geen onderscheid tussen mannen en 

vrouwen, voor beide was de absentie van seks schadelijk. Van Houten vond dit echter te ver 

gaan, net als veel critici van Drysdale. Van Houten was er echter wel van overtuigd dat het 

slecht is voor de vrouw om geen kinderen te baren. Vrouwen waren bij het ongehuwd blijven 

ongelukkiger, waardoor het celibaat al schadelijk gezien werd voor vrouwen.130 Maar ook 

voor de lichamelijke gezondheid was het van belang dat men seksueel actief was. 

 Ook was het voor hem bezwaarlijk dat er een steeds langere periode zat tussen de 

verloving en het daadwerkelijke huwelijk, waarin het voor jongeren moeilijk was om de 

onthouding te respecteren. De overtreding van de moraal moest in het geheim en er moest 

over gelogen worden, wat leidde tot verlaging en bederf van het karakter.131 De relatie met de 
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ouders verslechterde, schaamte ontstond en ziektes werden genegeerd, waardoor deze zich 

wijd konden verspreiden. 

 Een ander punt waar Van Houten tegenin ging waren de huwelijken uit financiële 

overwegingen. Vrouwen werden begeerd om hun bruidschat en hun erfenis. Vrouwen kozen 

een man om zijn geld, niet uit liefde. Voor Van Houten was het een grote schande dat de 

liefde uit veel huwelijken verdwenen was. Het huwelijk werd meer en meer een zaak van 

berekening, een financiële kwestie.132 Volgens van Houten was de liefde in een huwelijk 

nodig om een gezond nageslacht te krijgen, hij beriep zich op romanschrijvers maar erkende 

dat deze pleiters voor ongezonde kinderen door een liefdeloos leven geen wetenschappelijke 

basis hadden. Hij wees echter ook op de Duitse filosoof Arthur Schopenhauer, die het verband 

wel zou hebben bewezen.133 Schopenhauer wees erop dat liefde een natuurverschijnsel is, en 

lijkt daarom Van Houtens theorie te onderstrepen. Die liefde was echter vaak niet te vinden. 

Als een meisje een aanzoek kreeg van een welgestelde heer, maar ze voelde geen liefde voor 

hem, werd ze door ouders, voogden en bekenden als gek versleten als zij het aanzoek niet 

accepteerde. Van Houten benadrukte dat men voor een huwelijk uit liefde vaak meer op moest 

geven, maar dat het wel een gelukkiger huwelijk was dan een mariage de raison, dat later tot 

schandalen en een koud hart kon leiden. J.S. Mill noemde het huwelijk in zijn beroemde boek 

The Subjection of women al een vorm van prostitutie en ook Van Houten maakt deze 

vergelijking:  

Het huwelijk, zooals het bij onze wet geregeld, is alleen een voordelig contract van het 
standpunt eener vrouw, die geen kapitaal beschikt en niet arbeiden wil, en om die reden 
haar persoon verkoopt aan een gefortuneerd man. Eene getrouwde vrouw is naar onze wet 
eene concubine met een voordeelig en rechtsgeldig contract.134  

 
Het probleem met liefdeloze huwelijken was voor Van Houten meer een ideologische 

kwestie. Het huwelijk hoorde te bestaan uit liefde en hoorde niet om andere redenen gesloten 

te worden. Vrouwen werden gedwongen te trouwen, omdat ze anders een sociale paria 

werden. Om dat te voorkomen, huwden ze vaak zonder liefde en uit financiële overwegingen, 

wat niet goed was voor het nageslacht en tot andere fysieke en mentale problemen leidde. Hij 

was ervan overtuigd dat als er enkel huwelijken uit liefde zouden zijn, er geen prostituees 

nodig waren en er daardoor minder problemen in de samenleving zouden zijn. Ook 

buitenechtelijke relaties zouden niet bestaan. Deze buitenechtelijke relaties zijn hem een 

doorn in het oog. Hoewel deze voor mannen door de heersende zeden oogluikend werden 
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toegestaan, was het voor vrouwen sociale zelfmoord. Mannen stapten volgens hem 

makkelijker in een affaire, omdat zij geen angst voor zwangerschap hebben, of in ieder geval 

niet de directe gevolgen hoefden te dragen. Vrouwen zijn om dezelfde reden over het 

algemeen huiveriger, omdat zij de gevolgen zullen moeten dragen. Van Houten geloofde niet 

dat als er wijdverbreid anticonceptie beschikbaar kwam, de buitenechtelijke relaties van 

vrouwen zouden toenemen. Toch was het voor hem beter dat als het toch gebeurde, er uit deze 

affaires geen kind geboren werd. Dit kind zou men toch niet liefhebben, dacht Van Houten. 

Daarnaast had het niet dezelfde rechten als een kind dat binnen een huwelijk geboren was en 

de kans was dus groot dat het de moeder tot wanhoop dreef en opgroeide onder slechte 

omstandigheden.135  

 Zoals al eerder aan bod kwam was Van Houten een voorstander van het beperken van 

kinderen, door onthouding of door anticonceptie. Ook binnen het huwelijk achtte hij dat van 

belang. Door zijn eigen ervaring –het verliezen van zijn eerste vrouw door verzwakking- geeft 

hij hoog op over het beperken van kinderen, in het bijzonder bij arme gezinnen. Als voorbeeld 

wees hij naar Parijs, waar in de achterbuurten veel kinderen overleden door ondervoeding en 

ziekten, maar waar vrouwen volgens hem massaal gebruik maakten van anticonceptie en 

onthouding om hun situatie dragelijk te maken. Daarom waren zij volgens hem gezonder.136 

De punten van kritiek die op het gebruik van anticonceptie werden geuit, haalde Van Houten 

één voor één onderuit. Zo ontkende hij dat het slecht is voor de gezondheid. In Frankrijk, 

waar anticonceptie volgens Van Houten wel openlijk gebruikt werd, waren vrouwen volgens 

hem gezonder en sterker. Ook wees hij erop dat als de vrouw meer tijd heeft tussen 

zwangerschappen ze gelukkiger zou zijn en dus het gezin ook, en dat ze beter tegen de 

volgende zwangerschap kon. Ook zouden er naar de theorie van Darwin, de sterke kinderen 

weer overleven, juist als alle kinderen gelijk opgeleid en gevoed werden. Niet meer de 

kinderen die toevallig het meest te eten kregen.137  

  

Veel problemen hingen dus volgens Van Houten samen met een te grote kinderschare. De 

vrouw verzwakte door de vele zwangerschappen en drukte daarmee het geluk van het gezin. 

Ook kon zij door de vele kinderen niet werken, kon het gezin gemakkelijk in armoede 

vervallen en konden de kinderen geen voldoende opleiding en opvoeding krijgen, waardoor 

het niveau van de samenleving daalde. 
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 Naast de problemen door de grote kinderschare, wees Van Houten ook op problemen 

die te maken hadden met prostitutie, het celibaat en huwelijken zonder liefde. Prostitutie 

zaaide verderf in de samenleving, het celibaat zorgde voor ongelukkige vrouwen en leidde tot 

huwelijken zonder liefde. In navolging van J.S. Mill concludeerde Sam van Houten dat het 

huwelijk tot een vorm van prostitutie was geworden. Vrouwen werden het huwelijk in 

gedreven uit financiële overwegingen en uit angst een sociale paria te worden, waardoor het 

instituut van het huwelijk ondermijnd werd. De staat zou zich buiten de zeden moeten 

houden, alleen de uitwassen en de oorzaken moeten zij bestrijden. 
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Hoofdstuk 7 Kiesrecht          
 
‘Wat al misverstand en gekibbel ontstaat er tegenwoordig uit het gebruik van de woorden 

algemeen stemrecht in geheel verschillenden zin. Voor velen beteekenen zij een stelsel, dat 

aan elken mensch als zoodanig een onvervreemdbaar recht toekent, mede te stemmen bij 

verkiezingen en eventueel bij rechtstreeksche stemmingen over wetten. Gevangenen, 

bedeelden, vrouwen, ik geloof zelfs kinderen moeten tot de stembus toegelaten worden.’138  

De democratie zoals wij die nu hebben, zou Samuel van Houten dus niet bevallen. Kiesrecht 

voor iedereen vond hij niet gewenst, maar dat was aan het einde van de negentiende eeuw 

onder liberalen geen uitzondering, eerder regel. Met de opkomst van het socialisme en de 

vakbewegingen, ontstond de angst dat de arbeider steeds meer te zeggen zou krijgen en dat 

zou een gevaar voor de samenleving zijn.  

 Grofweg was de discussie rond het kiesrecht verdeeld in drie groepen; zij die het 

kiesrecht niet wilden hervormen en het dus laten zoals het was, met een zeer beperkt aantal 

kiezers. Zij die het kiesrecht wilden toekennen aan het individu en als laatste; zij die het 

kiesrecht wilden toekennen aan gezinshoofden. Een belangrijke term in dit debat was 

uitsluiting: wie kan men op rechtvaardige gronden uitsluiten van het kiesrecht? De laatste 

twee groepen zijn beiden aan te merken als voorstanders van algemeen kiesrecht. Ze wilden 

het kiesrecht aan een grote groep mensen toekennen, maar sloten anderen uit, vooral 

gebaseerd op economische gronden en uit het oogpunt van onderontwikkeling. In de 

negentiende eeuw is er een verschil tussen allemanskiesrecht dat het kiesrecht aan eenieder 

wilde toekennen, en het algemeen kiesrecht dat aan grotere groepen stemrecht wilden 

toekennen, maar tegelijkertijd ook grote delen van de bevolking uitsloot. Omdat de term 

‘algemeen’ vaag was, ontstonden er veel misverstanden en werd het volk volgens Van Houten 

verkeerd voorgelicht.139  

 Van Houten vatte zijn standpunt in dit debat als volgt samen: ‘ik wensch dadelijke 

invoering van het kiesrecht der in de Rijks personele belasting betalenden en bij een 

definitieve regeling (…) overgang van dit tijdelijke stelsel in het kiesrecht der zelfstandige 

gezinshoofden. Trekt men de grenslijn ter bepaling, wie als zelfstandige gezinshoofden zullen 

worden beschouwd, zeer laag, dan acht ik een bijkomenden waarborg wenschelijk, dat de 

kiezer lezen en schrijven kan.’ Hij wilde dit laatste laten testen door de kiezer in het 
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stembureau een schrijftest te laten ondergaan.140 Hoewel hij met deze bepalingen nog steeds 

een groot deel van de bevolking uitsloot, deed hij dat niet expliciet met vrouwen. In zijn visie 

kon iedereen die een bepaald bedrag aan belasting betaalde én kon lezen en schrijven, 

kiesrecht krijgen. Voor hem konden vrouwen ook zelfstandig gezinshoofd zijn en dus 

kiesrecht vergaren. 

 Een groot gedeelte van Van Houtens plannen kwamen terug in de Kieswet van 1896 

waar hij de initiatiefnemer van was. De wet regelde dat een kiesgerechtigde Nederlands moest 

zijn, mannelijk ingezetene en minimaal 25 jaar moest zijn. Verder was het vereist dat men ten 

minste één gulden aan grondbelasting, vermogensbelasting, belasting op bedrijfs- en andere 

inkomsten of personele belasting betalen per jaar. Ook kon men nog als loonkiezer of 

spaarbankkiezer geregistreerd worden, maar dan moest men wel jaarlijks belastingaangifte 

doen. Ook regelde de wet de kandidaatstelling, kwamen er enkelvoudige kiesdistricten en 

kreeg men een oproepkaart om in een stembureau te gaan stemmen en niet meer zoals 

voorheen, via de post.141 

 Met verschillende hervormingen van de kieswetten werd de census steeds lager en 

verkregen meer mensen kiesrecht. Voor Van Houten was dit zowel een doorn in het oog als 

een zegen. Voorzichtig ontstond er tijdens en kort na de Eerste Wereldoorlog de 

mogelijkheden voor vrouwen om kiesrecht te verkrijgen. Van Houten heeft hier veel over 

geschreven en was er een groot voorstander van. Anderzijds vond hij het moeilijk dat 

algemeen kiesrecht ook het gepeupel omvatte. Hoewel hij vond dat elke groep in de 

samenleving invloed zou moeten hebben, zou er ook geen een groep overmacht moeten 

hebben, maar hij vreesde dat de arbeiders dat wel zouden krijgen.142 Toch ging hij fel tegen 

politici als Troelstra in, door voor een ruimere kieswet te pleitten. Troelstra stond een 

geleidelijke invoering voor: eerst zou er de mogelijkheid geschapen moeten worden en daarna 

zou zeer geleidelijk de census voor vrouwen verlaagd moeten worden.143 Van Houten dacht 

dat van uitstel, afstel zou komen en keurde dit voorstel van Troelstra dan ook af. ‘Ik heb nooit 

begrepen en begrijp nog niet, welk afdoend antwoord men kan geven aan de vrouw, die 

gelijkelijk met den man schot en lot draagt, op haar vraag, waarom zij niet ook stem in het 

kapittel mag hebben. Maar nog minder begrijp ik, hoe een deel van deze categorie vrouwen 

                                                 
140 Van Houten, ‘Staatkundige brief No.18 1886’, 65. 
141 Ron de Jong, Toelichting databank verkiezingsuitslagen voor de Tweede Kamer 1848-1918 via;  
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Verkiezingen/inleiding (laatst bezocht op 18 mei 2009). 
142S. van Houten, ‘Staatkundige brief No.4 1916’ in; Mr. S. van Houten, Staatkundige brieven 1914-1922 (Haarlem, 1925) 
25. 
143 Ibidem, 25-26. 
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toelaat, dat haar politieke streven geamalgeerd wordt met dat der socialisten naar arme-

mannenkiesrecht.’144 De discussie rond het vrouwenkiesrecht werd vertraagd door de opkomst 

van de socialisten die allemanskiesrecht eisten. Zij eisten kiesrecht voor elke man, ongeacht 

hun inkomen. De liberalen en confessionelen stonden onder zware druk, omdat zij zich 

moesten verdedigen tegen een steeds sterker wordende speler in het politieke veld. Het 

vrouwenkiesrecht raakte ondergesneeuwd. Waar de meesten bezig waren met het 

allemanskiesrecht, was Van Houten voornamelijk met de vrouwen bezig. Van Houten vraagt 

zich af hoe vrouwen nog altijd sympathie kunnen voelen voor een minister of Kamerlid dat 

‘voorrang van den laagsten baliekluiver boven elke vrouw tot wet verheffen wil’.145  

 Een oplossing voor het probleem van vrouwenkiesrecht droeg Van Houten ook aan. 

Hoewel hij het geleidelijk in wilde voeren, net als Troelstra, wilde hij het wel met een plan 

doen en er eisen aan verbinden; 

 Hoe gemakkelijk zou aan de rechtmatige aanspraken der vrouwen kunnen worden 
voldaan, als eens de geheele socialistische eisch van armemannenkiesrecht en tevens van 
armevrouwenkiesrecht ter zijde werd gelegd, zoo nodig aan den wetgever der toekomst 
werd overgelaten, doch de vrouwen op denzelfden voet als tegenwoordig de mannen het 
kiesrecht verkregen met dien verstande, dat de kenteekenen van den gehuwden man met 
uitzondering der persoonlijke mede voor de echtgenoote gelden. Om niet dadelijk te 
groote verandering te krijgen, zou voor de vrouw aanvankelijk een vrij hooge 
leeftijdsgrens kunnen en m.i. behooren te worden aangenomen. Ook na een overgangstijd 
is ietwat hoogere leeftijdsgrens voor de vrouwen wel te verdedigen, daar in ’t algemeen 
de gelegenheid voor de vrouwen om buiten den huiselijke kring levenservaring te 
verwerven, minder ruim is dan voor den man.146 

 

Als het kiesrecht dan uiteindelijk toegekend wordt aan de vrouw in 1919, is Van 

Houten, zoals te verwachten viel, verheugd. Hij was er echter nog niet zeker van of de 

vrouw er wel goed op voorbereid was. Hij wijdde in 1920 dan ook een aantal van zijn 

Staatkundige Brieven aan het opleiden van vrouwen. “Zij zullen wel willen erkennen, 

dat zij, behoudens uitzonderingen, er weinig voor zijn voorbereid.”147 Hij vond het van 

belang dat de vrouwen de hoofdbeginselen der politiek leerden kennen. Zijn 

bevoegdheid voor die taak vond hij in zijn artikelen die in deze scriptie al veelvuldig 

aan bod zijn gekomen. Zijn brieven wijdde hij dan ook daadwerkelijk aan de uitleg van 

een aantal grote onderwerpen in de politiek, maar hij waarschuwde de vrouw ook. 

Vooral voor de confessionele partijen; ‘zij zijn stelselmatig antifeministisch en ook 

                                                 
144 S.van Houten, ‘Staatkundige brief No.2 1916’ in; Mr. S. van Houten, Staatkundige brieven 1914-1922 (Haarlem, 1925) 12 
145 Ibidem, 29. 
146 S.van Houten, ‘Staatkundig brief no.5 1916’ in: Mr. S. van Houten, Staatkundige brieven 1914-1922 (Haarlem, 1925) 28-
29. 
147 S.van Houten, ‘Staatkundig brief no.1 1920’ in: Mr. S. van Houten, Staatkundige brieven 1914-1922 (Haarlem, 1925)1. 
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onder de socialistische mannen zijn er heel wat, die vrouwen niet als hun gelijken 

beschouwen.’148  Hoewel misschien niet altijd even goed voorbereid op het kiesrecht 

heeft Van Houten wel vertrouwen in de vrouw als kiezer en als parlementariër. Hoewel 

Suze Groeneweg (1875-1940) in 1918 als eerste vrouw plaatsnam in de Tweede 

Kamer149, bleef het Kamerlidmaatschap van vrouwen beperkt. Waarschijnlijk om die 

reden zette Samuel van Houten bij het opzetten van zijn eigen Liberale partij in het 

begin van de jaren twintig een aantal vrouwen op de kieslijst. Elisabeth van Dorp (1872-

1945) nam het fractievoorzitterschap van de Liberale partij van Sam van Houten over 

toen de partij in de Kamer gekozen werd, maar hij de positie door zijn hoge leeftijd niet 

kon uitoefenen. Zij was een feministe maar met hetzelfde karakter als Van Houten zelf; 

ze zag het gezin als grondsteen van de maatschappij en hield zich enkel bezig met het 

winnen van de publieke opinie en het vergaren van kiesrecht, niet met de 

maatschappelijke emancipatie van vrouwen.150 Van Houten deed dit laatste in de 

voorgaande jaren wel, maar kon dit in de jaren twintig niet meer volhouden door zijn 

hoge leeftijd. 

 

Hoewel Van Houten streed voor vrouwenkiesrecht lijkt het alsof hij met name voor de 

vrouw van hogere afkomst lijkt te vechten. Ook van allemanskiesrecht was hij geen 

voorstander, hij vond een hoge census belangrijk om te voorkomen dat eenieder het 

kiesrecht kan vergaren. Voor vrouwen wil hij ook een hoge census invoeren: hij vond 

het voldoende dat vrouwen die een bepaald vermogen bezaten mochten stemmen, net 

als hij dat bij mannen vond, maar alle vrouwen stemrecht geven vond hij wat ver gaan.  

 Daarnaast geloofde hij niet dat vrouwen terdege voorbereid waren op het 

kiesrecht, hij vond een opleiding noodzakelijk om te kunnen stemmen. Wederom leek 

hij zich te richten op vrouwen die in ieder geval kunnen lezen en schrijven, maar ook 

hen die hij verstandig acht. Dat hij wel daadwerkelijk achter de idee van 

vrouwenkiesrecht stond, bewees hij door een vrouw op de lijst van zijn partij te zetten 

die het fractievoorzitterschap van hem overnam. Deze vrouw was echter zeer goed 

opgeleid en dus precies de vrouw die hij voorstond als gelijk aan de man.  

 
                                                 
148 Van Houten, ‘Staatkundig brief no.1 1920’, 3. 
149 Via http://www.parlement.com/9291000/biof/00488, laatst bezocht op 19 mei 2009. 
150 M.M.G. Fase, 'Dorp, Elisabeth Carolina van (1872-1945)', in Biografisch Woordenboek van Nederland. 
URL:http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn4/dorp (laatste update; 13-03-2008, laatst bezocht 19 
mei 2009). 
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Hoofdstuk 8 De perceptie van Van Houtens standpunten     
 
Niet alle ideeën van Sam van Houten waren nieuw. De invloed van J.S. Mill is duidelijk 

zichtbaar in zijn standpunt over het liefdeloze huwelijk, maar ook op andere gebieden is hij 

schatplichtig aan de Britse filosoof. Beide heren hadden overeenkomstige ideeën over 

onderwijs en arbeidsmogelijkheden voor vrouwen. Maar ook in Nederland zelf had Van 

Houten al voorgangers. J.W. Tellegen, een vriend van zijn vader, schreef in 1870 al een 

pamflet met de titel De toekomst der vrouw. Net als Van Houten later zou doen, beschreef hij 

de samenleving als basis voor de problemen van de vrouw, niet de vrouw zelf. Vrouwen 

waren niet verrot, maar de samenleving waar ze in leefden wel. Net als Van Houten ging hij 

in op de late huwelijken, de lichtvaardigheid waarmee huwelijken gesloten werden en het 

verschil in de wettelijke positie tussen gehuwde en ongehuwde vrouwen.151 Het verschil met 

Van Houten was echter dat hij geen consequenties verbond aan deze constateringen, terwijl 

Van Houten dit na hem wel zou doen, zoals blijkt uit de voorgaande hoofdstukken.  

 Het vernieuwende karakter van het werk van Van Houten was echter dat hij 

vrouwenarbeid niet als wenselijk beschouwde, maar als noodzakelijk. Ook benadrukte hij de 

positie van vrouwen in de fatsoenlijke klassen. Hij voerde het vrijheids- en 

gelijkheidsbeginsel ver door, waardoor zijn ideeën niet bij zijn tijdgenoten aansloten.152 Zijn 

sterke hang naar het individualisme was ook nieuw, zeker zoals het toegepast werd op het 

vrouwenvraagstuk. Voor Van Houten waren individuen gelijk en mocht de wet geen gevolgen 

verbinden aan eventuele verschillen. Dat hij deze gedachten doortrok naar de positie van 

vrouwen was dus zeer vernieuwend en maakt hem ook niet altijd even geliefd. 

 Zijn publicaties over de situatie van vrouwen stammen uit de jaren tussen 1872 en 

1884, terwijl ze pas in de jaren negentig opgepikt werden door aanhangers en zelfs nog later. 

Van Houten was te radicaal voor zijn tijd. Binnen de liberale stroming was hij dan wel een 

groot man, maar hij had niet de macht om de door hem gewenste hervormingen door te 

voeren. Niet alleen op het gebied van het vrouwenvraagstuk overigens. Zoals in de 

levensschets van Samuel van Houten al naar voren kwam, was het geen man om grote 

groepen mensen aan zich te binden, waardoor hij het niet voor elkaar kreeg om zijn idealen te 

verwezenlijken. In de periode dat hij zijn artikelen over vrouwenrechten publiceerde, vond hij 

ook geen steun bij de vrouwenbeweging. Dit had twee redenen: ten eerste waren zij niet groot 

en invloedrijk genoeg om een vuist te maken in de politiek en ten tweede waren Van Houten 

en de feministen het op sommige onderwerpen sterk oneens. Zo zag Van Houten prostitutie 

                                                 
151 J.W.Tellegen, De Toekomst der vrouw (Groningen, 1870). 
152 Jansz, Denken over sekse, 63. 



 50 

als een noodzakelijk kwaad, terwijl feministen dit onaanvaardbaar vonden en het wilden 

vernietigen.153 

 Van Houtens standpunt dat een huwelijk uit financieel oogpunt te vergelijken was met 

prostitutie kreeg aan het einde van de negentiende eeuw de eerste aanhangers. Bekende 

feministes als Cornélie Huygens en Cato Vernée-Schuitemaker namen dit standpunt over en 

bliezen Van Houtens ideeën zo weer nieuw leven in.154 Na zijn laatste publicatie in 1884 nam 

Van Houten niet meer actief deel aan het debat, maar zijn bundels waren klassiekers 

geworden. Rond deze tijd begon hij met het heruitgeven van zijn beroemde artikelen op dit 

gebied vaak met een herschreven inleiding en wat verbeteringen, maar nieuw waren ze niet. 

Toch gaven ze wederom een impuls aan het debat en hebben ervoor gezorgd dat Van Houten 

onderdeel bleef van het debat.  

 Van Houten bleef zijn hele leven invloed houden op de Nederlandse politiek, door zijn 

geschriften en door zijn opgebouwde reputatie. Zijn politieke hoogtepunt lag in de jaren 

zeventig en tachtig, daarna nam zijn invloed af. Voorheen had hij zijn stem luid kunnen laten 

horen in Vragen des Tijds en via ander intellectuele kanalen, net als in de politiek. Na het 

verliezen van zijn Kamerlidmaatschap in 1894 kon hij geen vuist meer maken en ging zijn 

wens om gelijk te blijven in een veranderende wereld tegen hem werken. 155 Zijn 

agnosticisme, zijn moeilijke persoonlijkheid, zijn onvermogen om aanhangers aan zich te 

binden en zijn onpopulaire keuzes156 maakten Van Houten ongeliefd. Van Houten werd een 

eenling, omdat hij zich niet aanpaste aan de veranderende tijd.157 Hij raakte verbitterd en 

richtte zich nog meer op zijn persoonlijke standpunten, wat wederom vereenzaming tot gevolg 

had. Cynisch bekeek hij de wereld, wat hem niet geliefder maakte. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
153 Stuurman, Wacht op onze daden, 206. 
154 Jansz, Denken over sekse, 128. 
155 Stuurman, Wacht op onze daden, 205. 
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Conclusie            
 
Ongeveer een halve eeuw nadat Sam van Houten zijn artikelen over het vrouwenvraagstuk 

schreef, deed hij dit weer om terug te kijken op de ontwikkelingen sindsdien. Met een artikel 

in het Haagsch Maandblad dat verscheen in mei 1924 besprak hij wat zijn inspiratiebronnen 

waren. Naast de boeken van J.S.Mill en Drysdale, werd hij ook geïnspireerd door zijn tweede 

vrouw. Zij werkte buitenshuis, maar had last van de vooroordelen en problemen die hij 

beschreef in zijn werk.158 Verheugd besprak hij dat veel van deze vooroordelen in 1924 niet 

langer bestonden en de positie van de vrouw verbeterd was. Hieruit bestaan zijn eerste 

alinea’s, daarna wordt het artikel een stuk pessimistischer. Hoewel vrouwen kiesrecht hebben 

gekregen, is er aan hun wettelijke positie weinig veranderd. Op het gebied van de 

vooroordelen ten opzichte van buitenhuis werken en een gelijke opleiding heeft de vrouw dan 

wel veel gewonnen aldus Van Houten, maar met name het huwelijksrecht was niet veranderd. 

Dat is Van Houten een doorn in het oog. Net als vijftig jaar ervoor wijdde hij deze 

ontwikkeling aan de invloed van de kerk. Zij hield echtscheiding tegen, net als het beperken 

van het kindertal en gelijkheid binnen het huwelijk. Mede door de politieke macht van de 

confessionele partijen in deze periode, kwam er weinig verbetering voor de vrouw. Dat 

vrouwen kiesrecht gekregen hadden was een stap in de goede richting aldus Van Houten, 

maar ze hadden het niet gekregen uit overtuiging, maar uit eigenbelang van de politici die 

hierdoor meer kiezers kregen.159  

 

Een halve eeuw na het verschijnen van Van Houtens teksten is er dus nog geen algehele 

verbeterde situatie van de vrouw. Toch is er in deze periode veel gebeurd. Met het verschijnen 

van het artikel ‘Beschouwingen over de bevolkingsleer in verband met de sexueele moraal’ in 

1877 begon ook het debat over het vrouwenvraagstuk in Nederland buiten de studeerkamers 

te ontstaan. Was het voorheen een onderwerp voor academici, met het artikel van Samuel van 

Houten kwam het debat meer in de openbaarheid. Hij schreef over het huwelijksrecht, de 

zeden en kiesrecht, onderwerpen die centraal stonden in deze scriptie. Na 1884 stond het 

onderwerp niet meer hoog op Van Houtens agenda. Hij sprak en schreef er nog wel over, 

maar uitgebreide artikelen en essays bleven uit. Hij liet zijn artikelen herdrukken, maar nieuw 

werk verscheen er op een enkele uitzondering na niet meer meer. 

 

                                                 
158 S.Van Houten, ‘Vrouwenrecht, ontwikkeling en vooruitzichten’ in: Haagsch maandblad deel 1 No.5 (1924) 499. Helaas 
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159 Ibidem, 500-502. 
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Wat was nu de positie van Van Houten in het debat rond het vrouwenvraagstuk? 

Samuel van Houten publiceerde vroeg over het onderwerp van het vrouwenvraagstuk, 

waardoor zijn argumenten in het werk van veel van de latere auteurs terugkomen en hij als 

een van de voorlopers binnen het debat aangemerkt kan worden.  

 Zijn standpunten over het vrouwen vraagstuk zijn nogal ambivalent, zoals blijkt uit de 

besproken teksten in deze scriptie. Hoewel hij gelijke rechten van man en vrouw voorstond en 

met vele oplossingen kwam voor de heersende problemen, verklaarde hij ook meerdere malen 

dat man en vrouw niet gelijk zijn. Hoe is dit te rijmen?  

 Man en vrouw zijn volgens Samuel van Houten niet gelijk, ze hebben andere 

karaktereigenschappen waardoor vrouwen zachtaardiger zijn, zij lichamelijk minder sterk zijn 

dan mannen en omdat ze kinderen moeten baren richten ze hun leven anders in. De 

ongelijkheid van man en vrouw staat voor Van Houten dus vast, er is niet aan te toornen. Hij 

gaat echter tegen de heersende gedachte in door te pleiten dat de wet geen gevolgen mag 

verbinden aan deze ongelijkheid. Eeuwenlang was er door de verschillen een wereld ontstaan 

waarin de vrouw achtergesteld was, omdat ze als zwakker gezien werd dan de man. Dit wilde 

Van Houten wijzigen. Voor de wet moest elk individu gelijk zijn, ongeacht de sekse. Hier 

komen zijn standpunten uit voort dat vrouwen gelijk onderwijs moeten kunnen krijgen, niet 

als uitzondering, maar het moest in gelijke mate openstaan voor vrouwen als voor mannen. 

De vrouw moest bij een huwelijk ook niet haar rechten verliezen aan haar echtgenoot, maar 

zelf kunnen handelen en haar bezit moeten kunnen beheren. Ze zou in gelijke mate haar 

kinderen moeten kunnen verzorgen en ze niet verliezen bij een scheiding. Ook moest ze 

kunnen stemmen als ze aan de belastingcensus kon voldoen. Daarin zag Van Houten geen 

onderscheid tussen man en vrouw.  

 Toch komt Sam van Houten niet helemaal los van het gedachtegoed dat al eeuwen 

heerste. Het huishouden is en blijft ook bij Van Houten het domein van de vrouw. De ideale 

baan voor een vrouw blijft het huishouden. Maar als dit een ontoereikende taak is, moet men 

wel de mogelijkheid hebben om buitenshuis een betrekking te zoeken. Een baan voor een 

vrouw moet echter niet conflicteren met het huishouden en het gezin mag er al helemaal niet 

onder lijden. Parttime werk is wat Van Houten als ideaal beschrijft. 

 Ook beschrijft hij het werken voor vrouwen als een middel tegen verveling, veel 

vrouwen hebben bodes in dienst en hebben tijd over die ze verspillen met het versieren van de 

woning en zichzelf. Door onderwijs te genieten en te werken kan deze door Van Houten 

verfoeide verveling tegengegaan worden. Deze verveling kwam natuurlijk bij 

arbeidersvrouwen niet voor, maar daar richt Van Houten zich in zijn geschriften ook niet op. 
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Hij keek met name naar de vrouwen in de hogere standen. De lage standen beschouwde hij als 

plebs, waar toch weinig mee te beginnen was. Zijn feminisme is dan ook enkel op dames van 

goede afkomst gericht.  

 Zijn feminisme is misschien ambivalent, omdat hij zich enkel op dames richtte en hij 

de ongelijkheid tussen man en vrouw benadrukte. Daarnaast heeft hij geen wetten tot stand 

kunnen brengen die de positie van de vrouw verbeterde en bood hij bij de hulpvraag van 

Aletta Jacobs in 1883 niet aan haar te helpen bij haar strijd voor kiesrecht. Toch is het ook een 

revolutionair feminisme. Ten tijde van zijn schrijven, tussen ongeveer 1877 en 1884, was het 

feminisme nog een kleine stroming met minimale eisen. Van Houten nam echter vanaf het 

begin geen genoegen met kleine stappen. Hij eiste gelijke toegang tot het onderwijs, maar ook 

direct tot de arbeidsmarkt, hij wilde het huwelijksrecht hervormen en de dubbele moraal van 

de heersende zeden beëindigen. Geen voorzichtige stapjes naar gelijke rechten, Van Houten 

eiste al veranderingen die bij vrouwenbewegingen pas in de tweede golf een eis werden. Van 

Houten is dus wel degelijk een feminist te noemen, maar misschien niet in de betekenis zoals 

wij die nu gebruiken. Hij schreef invloedrijke artikelen op het gebied van het 

vrouwenvraagstuk, hij nam een aantal jaar actief deel aan het debat, maar kon geen concrete 

wijzigingen aanbrengen in de positie van de vrouw. Daar was het nog te vroeg voor.  

 

Veel van zijn visies komen voort uit de standpunten van de Nieuw-Malthusiaanse Bond, waar 

hij erelid van was. Door geboortebeperking zou de situatie van de moeders en gezinnen 

verbeteren, waar de wereld op zijn beurt weer van zou profiteren. Hoewel de theorie van het 

Nieuw-Malthusianisme met name gericht was op arme gezinnen, die door geboortebeperking 

uit de armoede konden komen en zo ook minder armoede creëerden en een beter gevoed en 

opgeleid volk tot gevolg had. Van Houten paste het ook op rijkere gezinnen toe. Als moeders 

minder kinderen baarde, waren ze sterker en gezonder waardoor er meer gezinsgeluk was en 

er ook een beter opgeleid volk ontstond met meer welvaart. Centraal in het denken van Van 

Houten staat het oplossen van armoede, als dat gelukt was, zouden andere problemen als 

prostitutie en late huwelijken ook opgelost worden.  

 Van Houten was misschien een idealist in zijn opvattingen, maar in zijn kijk op de 

wereld was hij dat niet. Het artikel uit 1924 sluit hij af met een waarschuwing aan de 

vrouwen; de positie van de vrouw lijkt dan misschien positief veranderd, maar hij is nog niet 

gelijk aan die van de man, dus pas op! Caveant Feminae!160 
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