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Verantwoording afbeelding voorblad 

De afbeelding op het voorblad is afkomstig van de voorpagina van ‘Nieuw-Feminisme’, het tijdschrift 

dat de ‘Vereeniging van Nieuw-feminisme’ drukte en verspreidde naar haar leden en naar politici.1 

 

  

                                                           
1 Atria: kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Archief Vereeniging van Nieuw Feministen (VNF) 
(ILAV00000173), inv. nr. 5, Nieuw-Feminisme: Orgaan der Ver. Van Nieuw-Feministen 2:13 (1936), 1. 
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Inleiding 
Terwijl ik de teksten van Famke doorbladerde, op zoek naar een interessant onderwerp voor mijn 

scriptie, viel mij als eerste haar aanvallende toon op. Andere vrouwen waren vaak het onderwerp 

van haar woede. Ze omschreef zichzelf als een feminist, waarom had ze zo’n hekel aan andere 

vrouwen? Het onderstaande citaat, met bijgaand figuur 1, uit het tijdschrift van de Vereniging van 

Nieuw-Feministen in 1936 is hier een goed voorbeeld van. 

Vrouwen hooren van de Olympische Spelen te worden uitgesloten, willen deze 

Spelen inderdaad Volks-gezondheid, volksverhoudingen, volkskracht en…. Cultuur 

ten goede komen. 2 

Vrouwen die ‘mannelijke’ sporten bezigden, ‘mannelijke’ 

kleding droegen of zich ‘mannelijk’ gedroegen, waren 

het onderwerp van spot en kleinering vanuit de 

vereniging rondom Famke. Maar waarom was dit zo? 

Waren vrouwen die niet aan haar ideaalbeeld voldeden 

altijd slecht voor de ‘volkskracht’? Wat was haar 

ideaalbeeld dan? En wat is de connectie tussen 

vrouwenemancipatie en vermannelijking? 

 Dit stereotype beeld van ‘te vergaande’ 

emancipatie klonk me erg bekend in de oren. Er wordt 

nu dan misschien niet meer gesproken over ‘e-man-

cipatie’, maar feministen die niet voldoen aan westerse 

(gender-) conventies krijgen in columns, talkshows of op 

het internet ‘feminazi’ naar hun hoofd geslingerd. De 

‘feminazi’ draagt geen bh’s, scheert haar lichaam niet, is 

agressief, en vindt het niet belangrijk om door mannen 

aantrekkelijk gevonden te worden. Zij voldoet kortweg 

niet aan het ideaalbeeld van de 21ste-eeuwse vrouw, wat 

blijkbaar genoeg reden is haar te vergelijken met 

mensen die verantwoordelijk zijn voor de dood van 

miljoenen. 

 Vanuit deze invalshoek ben ik begonnen met 

mijn onderzoek. De term ‘feminazi’ zal verder geen rol 

spelen in mijn scriptie, maar is wel een voorbeeld van 

hoe het beeld rond feminisme misschien minder is veranderd in de afgelopen 100 jaar dan het lijkt. 

  

                                                           
2 Atria: kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Archief Vereeniging van Nieuw Feministen 
(VNF) (ILAV00000173), inv. nr. 5, Nieuw-Feminisme: orgaan der Ver. van Nieuw-Feministen 2:14 (1936), 4. 

1. Foto van Paula Molenhauer. Gedrukt in 
'Nieuw-Feminisme', het tijdschrift van de 
‘Vereeniging van Nieuw-Feminisme’, november 
1936. 
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Status Quaestionis 
Over Famke, pseudoniem van Alida Christina Veen-Brons (1878-1955), bestaat amper biografische 

literatuur, en biografisch onderzoek naar haar valt buiten de scope van mijn onderzoek.3 Daarom 

beperk ik me in deze Status Quaestionis tot een weergave van de historiografie rondom het 

feminisme in de jaren ’20 en ’30 van de twintigste eeuw. Hiermee wil ik de historische ruimte 

schetsen waarbinnen Famke zich bewoog, alsook de historiografische ruimte waarbinnen ik mij als 

historica bevind. Vervolgens wil ik de herkomst van de term ‘ultrafeminisme’ bespreken, om in mijn 

verdere analyse de ‘ultrafeminist’ van de Eerste Feministische Golf te kunnen vergelijken met de 

‘ultrafeminist’ van Famke.  

Feminisme in het interbellum 

De historiografie van het feminisme in Europa beperkt zich regelmatig tot die van de zogenaamde 

Eerste en Tweede Golf. De periode tussen de twee Golven, van ongeveer 1920 tot 1965, wordt bijna 

niet besproken. Als deze wel besproken wordt, is het niet als een belangrijke tijd voor het feminisme 

maar als een ‘pauze’. Het boek Faces of feminism van de sociologe Olive Banks (1923-2006) is hier 

een voorbeeld van: het hoofdstuk over deze periode heet ‘The Intermission’.4  

Dit betekent echter niet dat er nog niemand is geweest die naar het Europees feminisme in deze 

periode heeft gekeken. De historica Karen Offen biedt in European feminisms op basis van 

literatuuronderzoek een politiek beeld van Europese vrouwenbewegingen tussen 1700 en 1950. Zij 

richt zich in twee hoofdstukken op feminisme tijdens de Eerste Wereldoorlog en het 

daaropvolgende interbellum. 5 Volgens Offen gingen veel Belgische en Franse feministen de Eerste 

Wereldoorlog in met patriottische standpunten. Zij hoopten, door hun steun voor de oorlog te uiten, 

nadien ‘beloond’ te worden met algemeen stemrecht.6 Zodra bleek dat de oorlog veel langer ging 

duren dan verwacht, sloeg dit sentiment om. Europese vrouwenbewegingen keerden zich tegen de 

oorlog en organiseerden samenkomsten om dit sentiment met elkaar te delen.  

 Hoewel de Eerste Wereldoorlog niet werd beslecht in Nederland, waren Nederlandse 

feministen zo sterk verbonden met andere Europese feministen dat zij het belangrijk achtten sterke 

standpunten in te nemen en te verspreiden. In 1915 organiseerde Aletta Jacobs bijvoorbeeld het 

Internationale Vrouwencongres in Den Haag, waar de solidariteit van alle Europese vrouwen werd 

benadrukt en pacifistische standpunten werden uitgesproken. Den Haag was, door de neutrale 

positie van Nederland, de ideale plaats om dit congres te houden. Nederlandse feministen vervulden 

tijdens de Eerste Wereldoorlog dus een belangrijke rol als organisatoren op Europese schaal en 

verkondigden een pacifistische boodschap.7 

Na de Eerste Wereldoorlog konden feministen volgens Offen niet rekenen op wijdverbreide steun 

vanuit de samenleving. De opkomst van het communisme in Rusland zorgde voor veel angst onder 

Europeanen, die bang waren voor nieuwe conflicten binnen Europa. Feministen verwelkomden 

daarentegen in eerste instantie het communisme, omdat in het communistische discours 

                                                           
3 Laetitia Guchelaar, ‘Famke en het Nieuw-Feminisme: De kruistocht van een gewone huismoeder’, Historica 10:1 (2007) 
18-20, aldaar 18. Hoewel de echte naam van Famke bekend is, heb ik besloten om haar pseudoniem te gebruiken omdat 
de teksten die zij hieronder heeft gepubliceerd centraal staan in mijn scriptie. 
4 Olive Banks, Faces of feminism: a study of feminism as a social movement (Padstow, 1981). 
5 Karen Offen, European feminisms, 1700-1950: a political history (Stanford, 2000). 
6 Offen, European feminisms, 257. 
7 Ibidem, 258-259. 
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‘vrouwelijke’ en ‘mannelijke’ taken aan elkaar gelijk werden gesteld.8 Vrij snel bleek echter dat deze 

communistische belofte niet waargemaakt werd, waardoor veel feministen zich van de ideologie 

distantieerden. Het kwaad was echter al geschied: feminisme en communisme waren in de ogen van 

velen onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Anticommunistische en antifeministische sentimenten 

vielen dus samen.9 

 Ook Famke beschreef af en toe anticommunistische standpunten.10 Deze momenten laten 

zien dat Famke’s denkbeeld gevormd werd door bestaande discoursen en angsten. Misschien 

besprak zij ultrafeministen of het Volk als zijnde onder invloed van communistische sentimenten. Als 

zij dit deed, lijkt het me waardevol om dit te kunnen plaatsen binnen een breder historisch 

perspectief. 

De daling van geboorte- en bevolkingsaantallen werd door alle politieke stromingen als een 

bedreiging gezien van de welvaart van hun land volgens historici Annette Timm en Joshua Sanborn. 

Europese bestuurders concentreerden zich daarom na de Eerste Wereldoorlog op het ‘herbouwen’ 

van hun bevolking. Dit deden zij met beleid dat geboortes zou moeten bevorderen. Eugenetici, die 

na de oorlog meer invloed kregen, spoorden beleidsmakers aan om niet alleen een groot volk te 

willen, maar ook een kwalitatief ‘goed’ volk. Vrouwen hadden hier een centrale rol in vanwege hun 

moederlijke plicht hadden de ‘beste’ toekomstige generatie te baren en op te voeden.11  

 In het Verenigd Koninkrijk kwam ook een pronatalistisch discours op. Vrouwen moesten 

terugkeren naar hun traditionele taken: het opvoeden van burgerzonen en het vermaken van hun 

echtgenoten. Het feminisme hoorde volgens velen niet bij deze gewenste samenleving. De 

Amerikaanse historica Susan Kingsley Kent (1952-2003) beschreef op basis van discoursonderzoek in 

The politics of sexual difference hoe het beeld rond Britse vrouwenbewegingen na de Eerste 

Wereldoorlog veranderde.12 Volgens de groeiende antifeministische stroming hadden werkende 

vrouwen de werkplekken gestolen van mannen die net terug waren gekomen van de oorlog. 

Feministen bedreigden met hun focus op de participatie van vrouwen in de publieke sfeer de 

gewenste ‘terugkeer’ naar een samenleving als die van voor de oorlog.13 

 Onder feministen werd deze terugkeer van ‘traditionele’ genderverhoudingen echter niet 

uniform afgewezen. In plaats daarvan veranderden sommige Britse feministische organisaties van 

koers. In de vroege jaren ’20 ontstond volgens Kingsley Kent het zogenaamde new feminism: omdat 

vrouwengelijkheid volgens hen intussen behaald was, konden feministen zich nu toeleggen op wat 

vrouwen nodig hadden als vrouw zijnde, in plaats van op hun rechten. Deze behoeften werden 

bepaald door hun rol als kuise echtgenotes en moeders en door hun lichamelijke mogelijkheid om 

kinderen te baren. Door deze nieuwe koers, die gegenderd verschil benadrukte, versmolten de 

feministische en antifeministische discoursen. Dit betekende echter niet dat vrouwelijke seksualiteit 

aangemoedigd (of zelfs besproken) werd. Vrouwen werden niet als seksuele wezens gezien, net als 

tijdens de Eerste Golf.14  

                                                           
8 Ibidem, 271. 
9 Ibidem, 272. 
10 Alida Christina Veen-Brons, Het huwelijk en de dogmatische feministen (Amsterdam, 1929) 25; Alida Christina Veen-
Brons, Nieuw feminisme en belangelooze huwelijksbemiddeling (Amsterdam, 1939) 368-369. 
11 Annette Timm, Joshua Sanborn, Gender, sex and the shaping of modern Europe: a history from the French Revolution to 
the present day (Londen, 2016) 221-224. 
12 Susan Kingsley Kent, ‘The politics of sexual difference: World War I and the demise of British feminism’, Journal of British 
Studies 27:3 (1988) 232-253. 
13 Kingsley Kent, ‘The politics of sexual difference’, 237-239. 
14 Ibidem, 239-240. 
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 Zowel feministen als antifeministen spraken over vrouwen als fundamenteel anders dan 

mannen. Feministen zagen het moederschap als het grootste verschil tussen de seksen, en gingen 

zich daar ook het meeste op concentreren. Zo sloten zij aan bij het traditionele discours rondom 

genderverhoudingen en werden ze volgens Kingsley Kent vrijwel niet te onderscheiden van 

antifeministen.15  

 Ook deze focus op het baren en opvoeden van de toekomstige generatie door moeders lijkt 

terug te komen in Famke’s teksten. Overal in Europa werd er na de Eerste Wereldoorlog steeds 

meer gezocht naar een rol voor vrouwen binnen een ‘traditionele’ samenleving. Famke was dus niet 

de enige met deze ideeën, ook al is haar stroming geen doorslaand succes geweest. Bovendien is er 

een directer verband te tonen tussen het new feminism dat Kingsley Kent beschreef en Famke: zij 

noemde haar ‘stroming’ namelijk ‘Nieuw-Feminisme’.16  Het lijkt er op dat er door Nederlandse 

vrouwenbewegingen minder aandacht werd geschonken aan verschillen tussen mannen en vrouwen 

dan door andere Europese vrouwenbewegingen, maar er is onvoldoende vergelijkend onderzoek 

gedaan om hier harde uitspraken over te doen. 

De nasleep van de Eerste Wereldoorlog zorgde voor een groeiend gevoel van zwakte en 

onbekwaamheid onder Europese mannen. Deze angst voedde het antifeminisme en creëerde 

volgens Offen een voedzame grond voor de bloei van een ander –isme: het fascisme.17 De historicus 

Stanley G. Payne definieert fascisme als een vorm van ultranationalisme met een focus op de 

hergeboorte van het Volk. Om deze fascistische hergeboorte te kunnen bewerkstelligen zijn sterke 

leiders en zorgende huismoeders nodig.18  

 Kingsley Kent beaamt de conclusie van Offen en benadrukt de angst die vrouwen voelden 

voor mannelijke agressie en geweld tijdens de Eerste Wereldoorlog. Vrouwen waren na de oorlog 

bang dat deze agressie naar hen gekeerd ging worden als zij te sterk afweken van wat mannen van 

hen wilden.19 Ook vrouwen die niet meegingen met het ‘nieuwe’ verschilfeminisme van het 

interbellum, maar zich in plaats daar van concentreerden op gelijkheid tussen vrouwen en mannen, 

bleven passief uit angst voor mannelijke agressie.20  

 In Nederland lijkt een vergelijkbare beweging te hebben plaatsgevonden als degene die 

Kingsley Kent beschreef. Anton Mussert richtte de NSB immers op in 1931. De historica Zonneke 

Matthee beschrijft in Voor Volk en Vaderland de manier waarop vrouwen onderdeel waren van de 

Nationaal-Socialistische Beweging.21 In dit boek wordt Famke kort genoemd als ‘feministische’ 

tegenhanger van de fascistische NSB. Volgens Matthee mochten vrouwen alleen werken volgens 

Famke als ze nog niet getrouwd waren of als ze niet konden trouwen. Vrouwen waren vanwege hun 

zorgzaamheid niet geschikt voor beroepen die daadkracht vereisten, dus was een leidinggevende rol 

uit den boze. Dit sentiment probeerde zij uit te dragen door boeken en pamfletten te publiceren en 

door de ‘Vereeniging van Nieuw-Feminisme’ op te richten in 1931.22 Zowel Famke als de vrouwen in 

                                                           
15 Ibidem, 241-242. 
16 Het meest sprekende voorbeeld hiervan is deze titel: Alida Christina Veen-Brons, Gehuwd of ongehuwd, moeder of 
wereldsche non: nieuw-féministische gedachten (Amsterdam, 1927). 
17 Offen, European feminisms, 276. 
18 Stanley G. Payne, A history of fascism, 1914-1945 (Londen, 1995), 14. 
19 Kingsley Kent, ‘The politics of sexual difference’, 245-246. 
20 Ibidem, 244. 
21Zonneke Matthee, Voor Volk en Vaderland: vrouwen in de NSB, 1931-1948 (Amsterdam, 2007). 
22 Matthee, Voor Volk en Vaderland, 71. 
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de NSB begaven zich op het politieke veld om zich tegen (politieke) zeggenschap van vrouwen te 

keren. 

De politieke stem die Famke en leden van de NSB hadden, was echter niet weggelegd voor de 

meeste vrouwen. Marian van der Klein beschrijft in haar artikel voor de bundel Maternalism 

Reconsidered, waar zij de situatie in Nederland rondom de invoer van de arbeidsverzekering in 1929 

schetst, de onmondigheid van vrouwen tijdens het interbellum.23  

 De arbeidsverzekering was de eerste sociale wetgeving voor werkende Nederlanders. 

Hiermee beschermde de Nederlandse overheid werknemers tegen onmenselijke 

werkomstandigheden. Vrouwen werden in de arbeidsverzekering alleen genoemd in de context van 

zwangerschap en bevalling. Werkende vrouwen hadden recht op 100% van hun normale inkomen 

tijdens de vier weken voor en de vier weken na hun bevalling.24 Door verschillende beperkingen 

kwamen slechts 800 van de ongeveer 50.000 verzekerde vrouwen in aanmerking voor deze 

vergoeding. 

 Hoewel Van der Klein verwachtte dat vrouwenverenigingen een duidelijke hand hadden 

gehad in het opstellen van deze wet, bleek dit niet aantoonbaar te zijn. Nederland was neutraal 

gebleven in de Eerste Wereldoorlog, waardoor Nederlandse mannen niet aan het front moesten 

vechten en dus verder konden werken. Vrouwen hadden minder vaak betaald werk na de Eerste 

Wereldoorlog in vergelijking met de rest van Europa.25 Omdat er zo weinig vrouwen werkten, 

vonden arbeidsorganisaties het onbelangrijk om te differentiëren tussen getrouwde en 

ongetrouwde vrouwen en tussen vrouwen met of zonder kinderen.26 

 Famke leek echter iedere werkende getrouwde vrouw er één te veel te vinden. Het verband 

tussen de lage arbeidsparticipatie van vrouwen in Nederland en Famke’s denkbeelden rond deze 

werkende vrouwen kan nog interessant zijn in mijn analyse. 

‘Ultrafeminisme’ tijdens de Eerste Feministische Golf 
Volgens de historica Ulla Jansz is de categorisering van feministen uit de Eerste Feministische Golf 

door Kingsley Kent en Offen niet helemaal correct in Nederland. Zij beschrijft feministen in Denken 

over sekse in de eerste feministische golf niet als vrouwen die dezelfde rechten wilden verkrijgen als 

mannen. De meest gangbare vorm van feminisme in het Nederland van de 19de en vroege 20ste eeuw 

was volgens haar een combinatie tussen zogenaamd verschilfeminisme en gelijkheidsfeminisme.27 

Verschilfeministen gebruikten vooral argumenten die benadrukten dat er een natuurlijk verschil 

bestond tussen vrouwen en mannen en gelijkheidsfeministen benadrukten dat alle mensen, 

ongeacht geslacht, gelijk moesten kunnen zijn. Iedere feminist gebruikte echter argumenten van 

beide kanten, en een duidelijke tweestrijd bestond volgens haar niet. 28  

 Myriam Everard is het hier niet mee eens. Zij bespreekt in 1992 één van de bekendste 

gelijkheidsfeministen in Nederland: Wilhelmina Drucker.29 Gelijkheidsfeministen zoals Drucker 

                                                           
23 Marian van der Klein, ‘The state, the women’s movement and maternity insurance, 1900-1930: a Dutch maternalism?’ 
in: Marian van der Klein, Rebecca Jo Plant, Nichole Sanders en Lori R. Weintrob eds., Maternalism reconsidered: 
motherhood, welfare and social policy in the twentieth century (New York, 2012) 38-60. 
24 Van der Klein, ‘a Dutch maternalism?’, 41. 
25 Van der Klein, ‘a Dutch maternalism?’, 38. 
26 Ibidem, 47. 
27 Ulla Jansz, Denken over sekse in de eerste feministische golf (Amsterdam, 1990). 
28 Jansz, Denken over sekse, 119-120. 
29 Myriam Everard, ‘De woede van Wilhelmina Drucker’, Literatuuroverzicht voor de vrouwenbeweging 92:4 (1992) 234-
236. 
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werden volgens Everard neergezet als ‘ultrafeministen’. Deze ultrafeministen hadden volgens 

antifeministen een afkeer van mannen, liefde en moederschap. Zij hadden kortgeknipt haar, 

kleedden zich mannelijk, ontkenden ieder verschil tussen mannen en vrouwen en wilden ook ieder 

recht dat mannen hadden verkrijgen. Hun geslacht werd de ultrafeministen met dit stereotype beeld 

ontroofd: zij waren geen vrouwen, maar onderdeel van een ‘derde sekse’.30 Vrij snel werd dit beeld 

van ‘manvrouw’, van ultrafeminist, door gematigde feministen overgenomen om hun eigen 

verschilfeminisme in een beter licht te zetten.31 Famke gebruikt na de Eerste Golf deze term ook. 

 In haar proefschrift over sekse-ambiguïteit binnen Europese vrouwenbewegingen tijdens de 

Eerste Feministische Golf diept de historica Geertje Mak dit beeld verder uit.32 Zij vroeg zich af of er 

een link bestond tussen het beeld van de ultrafeminist en het opkomende beeld van de 

‘geïnverteerde’, of lesbische vrouw. In de 19de eeuw kwam de seksuologische categorisering van 

homoseksuele mannen op in Europa, maar deze pathologisering van seksualiteit werd in mindere 

mate op vrouwen toegepast.33 De Europese vrouwenbeweging bleef alsnog angstvallig stil rond het 

bestaan van lesbische vrouwen. In plaats daarvan benadrukte zij het belang van kuisheid onder 

vrouwen. Emancipatie betekende namelijk het zich bewegen op een traditioneel ‘mannelijk’ gebied, 

wat eenvoudig te koppelen was aan een ‘ziek’ verlangen van vrouwen om zich ook op seksueel 

gebied op mannelijke wijze te bewegen.34 

 Ik wil kijken hoe Famke de term ‘ultrafeminist’ gebruikte in haar discours. De periode na de 

Eerste Wereldoorlog was, zoals Offen en Kingsley Kent lieten zien, gekenmerkt door een verlangen 

naar een ‘normale’ samenleving waar mannen konden werken en vrouwen thuis bleven om voor 

hun kinderen te zorgen. Alles dat daarvan afweek, werd afgewezen door zowel feministen als door 

antifeministen. Omdat Famke in haar teksten zo duidelijk en zo vaak spreekt van een 

‘ultrafeministische’ ander waartegen zij zich afzette, lijkt het mij waardevol om het effect van deze 

‘ultra’ op het Nederlandse Volk te onderzoeken. 

  

                                                           
30 Everard, ‘De woede van Wilhelmina Drucker’, 234-235. 
31 Ibidem, 235-236. 
32 Geertje Mak, Mannelijke vrouwen: over grenzen van sekse in de negentiende eeuw (Utrecht, 1997). 
33 Voor meer informatie over de pathologisering van vrouwelijke seksualiteit in vergelijking tot mannelijke, zie: Geertje 
Mak, ‘Het vrouwelijke zelf: identiteit, seksualiteit en casuïstiek’ in: Liesbet Nys, Henk de Smaele, Jo Tollebeek en Kaat Wils 
eds., De zieke natie (Groningen, 2002) 298-319. 
34 Mak, Mannelijke vrouwen, 297-300. 
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Hoofdvraag en deelvragen 
Meestal zoeken historici bronnen bij een onderzoeksvraag, maar 

bij mij is dit precies andersom gegaan. Ik startte mijn 

scriptieproces met een vaag idee om ‘iets te doen met’ 

huwelijksbeschermingsorganisaties vanaf de late negentiende 

eeuw, maar dit verschoof zodra ik de titels van Famke’s boeken 

zag in het archief van Atria.35 Er moest meer informatie over 

deze vrouw te vinden zijn. Uiteindelijk had ik slechts één artikel 

van Laetitia Guchelaar en een paar zinsneden uit het boek van 

Zonneke Matthee gevonden.36 Hieruit bleek dat Famke naast 

schrijver en oprichter van een vereniging ook huismoeder was.37 

 Het zoeken en bij elkaar brengen van meer biografische 

informatie leek mij niet uitdagend genoeg voor een 

bachelorscriptie. Daarom besloot ik vooral te gaan kijken naar 

haar discours en in het bijzonder naar de manier waarop 

vrouwen en ‘ultrafeministen’ hier in pasten. Juist omdat zij zich 

duidelijk afzette tegen een bepaalde groep feministen, leek een 

onderzoek naar Famke mij een goede manier om te kijken naar 

wat feminisme in het interbellum inhield. Verzet wijst er 

namelijk op dat er iets is om je tegen te verzetten.  

 Famke beschreef een constante tweestrijd tussen de 

Vrouw en de ultrafeminist om het heil van het Volk. Het verval en de wedergeboorte van het 

Nederlandse Volk stond centraal in haar teksten. Nederland zou namelijk vallen als ultrafeministen 

de mogelijkheid kregen om invloed uit te oefenen op de politiek en moeders zouden Nederland 

redden van de ondergang. Zo ontstond mijn uiteindelijke hoofdvraag: 

“Hoe gaf Famke in haar teksten rondom feminisme tussen 1925 en 1939 vorm aan de rol van de 

Nederlandse vrouw in de toekomst van het Nederlandse Volk?” 

Deze vraag valt op te delen in de volgende twee deelvragen: 

1. Hoe omschreef Famke de ideale Nederlandse Vrouw in vergelijking met andere 

(feministische) vrouwen? 

2. Hoe omschreef Famke het ideale Nederlandse Volk, wat beïnvloedde hen en wat waren de 

mogelijke bedreigingen? 

Ik hoop aan te kunnen tonen dat Famke zich in het interbellum bezig hield met de rol van de vrouw 

in de samenleving. Ik wil kunnen laten zien wat volgens haar de invloed was van de vrouw op het 

creëren van een ideaal ‘Volk’. Er is nog amper gekeken naar vrouwen die niet binnen het huidige 

beeld van de feministische beweging in Nederland passen. Famke past hier niet in omdat ze ten 

eerste tussen de twee Golven in actief was, wat niet wordt gezien als een belangrijke periode in het 

Nederlandse feminisme. Dit is mijns inziens een blinde plek in de Nederlandse historiografie, omdat 

                                                           
35 Atria: kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, https://www.atria.nl/search/?sq=Famke (geraadpleegd 
op 3 juni 2017). 
36 Guchelaar, ‘De kruistocht van een gewone huismoeder’; Matthee, Voor Volk en Vaderland. 
37 Guchelaar, ‘De kruistocht van een gewone huismoeder’, 18. 

2. Portret van Alida Christina Veen-
Brons. Gedrukt in: Alida Christina Veen-
Brons, Nieuw-feminisme en 
belangelooze huwelijksbemiddeling: een 
pleidooi voor gezonde gezinsvorming 
(Amsterdam 1939), titelblad. 

https://www.atria.nl/search/?sq=Famke
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er wel degelijk feministische organisaties actief waren in het interbellum. Ten tweede past Famke 

niet binnen het huidige beeld omdat zij direct in conflict was met de feministen in de organisaties 

van het interbellum. Zij noemde zichzelf een feminist, maar vond geen weerklank onder de 

gevestigde feministen. Met dit onderzoek zou ik me ten derde kunnen verhouden tot onderzoek als 

dat van Zonneke Matthee naar vrouwen in niet-feministische politieke organisaties, zoals de NSB. 

Door Famke’s ideeën scherper te definiëren, verdiep ik het onderzoek dat Matthee voor Voor Volk 

en Vaderland naar Famke heeft gedaan. 

Methode en bronnen 
Ik heb tijdens mijn onderzoek een aantal pamfletten en één verzamelwerk van Famke op 

discoursniveau intern geanalyseerd. Zodoende heb ik uit ieder stuk dat ik heb gelezen citaten 

gehaald waarin zij sprak over vrouwen of over het Nederlandse ‘Volk’. Deze selectie, die ik eerst 

chronologisch en daarna op thema heb gerangschikt, heb ik vrij breed gehouden. Zo kon ik 

uiteindelijk een duidelijk beeld vormen van haar argumenten, haar taalgebruik en haar interne 

tegenspraken.  

 Voor mijn analyse heb ik de teksten gekozen waarin zij het meest direct ultrafeministen en 

hun slechte invloed op het Volk aanviel. Daarnaast besloot ik haar verzamelwerk Nieuw-Feminisme 

en belangenlooze huwelijksbemiddeling te lezen, om een zo scherp mogelijk beeld van haar 

argumentatie rond de rol van vrouwen te kunnen vormen. Ik heb deze selectie gemaakt omdat 

Famke zichzelf regelmatig herhaalde in haar teksten. Ik denk niet dat ik met meer bronnenmateriaal 

een veel scherper beeld had kunnen vormen van Famke’s discours.  

 Met deze bronnenselectie en onderzoeksmethode heb ik geprobeerd te achterhalen hoe 

Famke vrouwen zag. Ik heb gekozen voor de twee archetypes die Famke het vaakst tegenover elkaar 

zette: de Vrouw en de ultrafeminist. Ik heb de twee types gedefinieerd, om vervolgens hun relatie 

met het Volk te kunnen beschrijven. Tijdens het onderzoek viel mij op dat ze ook de Europese 

bevolking in twee types splitste: het Volk en de Massa. Deze twee types heb ik ook geprobeerd te 

definiëren. In de volgende hoofdstukken is het resultaat hiervan te lezen. 

Naast bronnenonderzoek heb ik literatuuronderzoek gedaan, waarvan het resultaat in mijn Status 

Quaestionis te lezen is. Dit onderzoek had twee doelen. Ten eerste wilde ik een duidelijk beeld 

krijgen van het gebruik van de term ‘ultrafeminist’, zodat ik deze kon vergelijken met de manier 

waarop Famke de term bezigde. Ten tweede wilde ik een beeld hebben van het wetenschappelijk 

onderzoek naar feminisme in het interbellum, zodat ik een context had om Famke in te kunnen 

plaatsen en zodat ik mijn eigen onderzoek tot de bestaande historiografie kon verhouden. 

 Tijdens het vooronderzoek zijn mij verschillende onderwerpen opgevallen die eventueel 

interessant zijn voor vervolgonderzoek. Allereerst zou het interessant kunnen zijn om te kijken naar 

het effect dat Famke zou kunnen hebben gehad op haar omgeving. De ‘Vereeniging van Nieuw-

Feminisme’ heeft geloof ik een nogal tumultueus verleden met interne strubbelingen en een 

onaangename relatie met de Nationale Vrouwenraad gehad, die mogelijk effect heeft gehad op de 

leden van deze organisaties en op anderen daaromheen.38 Famke schreef ook regelmatig over de 

oorzaken en effecten van homoseksualiteit in de Nederlandse samenleving. Dit onderwerp wilde ik 

in eerste instantie meenemen in mijn analyse, maar dit aspect zou de scriptie te uitgebreid maken. 

                                                           
38 Atria: kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Archief Vereeniging van Nieuw Feministen (VNF) 
(ILAV00000173), inv. nrs. 1, 2, 4, jaarverslagen, ingekomen stukken, adressen aan de politiek. 
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Famke en de Nederlandse vrouw 

Om te begrijpen hoe vrouwen volgens Famke een rol speelden in de welvaart van Nederland als 

geheel, moeten we eerst twee vormen van Famke’s vrouwen bespreken. Allereerst zal ik haar 

ideaalbeeld weergeven, omdat deze vrouw de spil en het gewenste publiek is van haar 

argumentatie. Bovendien is een duidelijk beeld van de Vrouw belangrijk om te kunnen begrijpen aan 

welke eisen de ultrafeminist in Famke’s ogen niet voldoet. Daarom is de ultrafeminist het tweede 

gedeelte van dit hoofdstuk. 

Wie is de Vrouw? 

Kortgezegd is de huismoeder Famke’s ideale vrouw, die ik vanaf hier met Vrouw zal aanduiden. Deze 

Vrouw is het bedoelde publiek voor haar brochures, verzamelwerken en pamfletten. Famke spreekt 

de Vrouw regelmatig direct aan, en ziet zichzelf bovendien als één van hen. De Vrouw komt het best 

tot haar recht bij het verzorgen van kinderen.  

Maar natuurlijk is de echte bestemming van de vrouw om vrouw en moeder te zijn, evenals 

het de echte bestemming van den man is, om haar man te zijn en de vader van haar 

kinderen.39 

Vrouwen en mannen vulden elkaar aan volgens Famke, en kwamen alleen volledig tot hun recht als 

ze verenigd waren in een monogaam huwelijk met kinderen. Alleen binnen dit huwelijk konden 

Vrouwen hun ‘aangeboren’ zorgzaamheid kwijt. Famke was niet tegen ongehuwde vrouwen die 

werkten, maar zag het huwelijk wel als het door God gegeven einddoel van iedere Vrouw. 

 … de ongehuwde vrouw te stimuleeren in haar ongehuwden staat, in haar werk, dat haar 

tot een fleurig, nuttig lid der maatschappij kan maken, wanneer zij dat alles opvat als een 

beschikking van Hooger Hand, zoolang haar Voorzienigheid haar niet tot een anderen staat 

nog geroepen heeft, door middel van den weg, die Deze daartoe wil bewandelen.40 

Totdat een Vrouw de mogelijkheid had om te trouwen met een geschikte man, mocht ze van Famke 

werken in specifieke velden. Meiden moesten opgevoed worden tot goede Vrouwen, waar een 

gepaste opleiding en werken in een gezinshuis als dienstmeid bij kon horen. De politiek, 

leidinggevende functies of fysiek en monotoon werk pasten niet bij de Vrouwelijke aard, dus 

moesten Vrouwen daar uit geweerd worden. Mannen waren hier meer voor geschikt vanwege hun 

hogere uithoudingsvermogen, aldus Famke.41  

 Na het huwelijk moesten Vrouwen hun werk buitenshuis neerleggen en zich concentreren 

op het huishouden. Vrouwen die niet trouwden waren volgens Famke de schuld van een 

vrouwenoverschot en niet ongehuwd uit vrije wil.  

Dat de ongehuwde Vrouw “vergelding” zoekt voor het gemis dat haar wordt berokkend, 

doordat zij niet aan haar natuurlijke roeping zal mogen voldoen, is logisch en dat zij dit gemis 

tracht te vergoeden door zich een plaats te veroveren in het maatschappelijk werk, dat in 

                                                           
39 Alida Christina Veen-Brons, Een derde en laatste antwoord aan de “Opstandigen”. De nieuwe taak voor het Nieuw-
feminisme (1927) 13. Ik houd de originele opmaak van de tekst aan, iedere nadruk die er gelegd wordt in een citaat, is een 
nadruk die Famke zelf heeft gelegd. 
40 Alida Christina Veen-Brons, Nieuw-feminisme en belangelooze huwelijksbemiddeling: een pleidooi voor gezonde 
gezinsvorming (Amsterdam 1939) 286-287. 
41 Veen-Brons, Nieuw-feminisme en belangelooze huwelijksbemiddeling, 291. 
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elke maatschappij moet worden verricht, is haar recht. Haar plicht zou zijn, dàt 

maatschappelijk werk te kiezen, wat het meest met haar roeping overeenkomt. 42  

Sommige vrouwen konden wel gelukkig zijn met hun ongehuwde leven volgens Famke, maar de 

meesten niet. Vrouwen moesten echter hun vrouwelijkheid niet onteren door ongeschikte arbeid te 

verrichten. Famke zag ongetrouwde vrouwen niet als abnormaal vanwege het eerdergenoemde 

vrouwenoverschot. Daarom wilde ze arbeidsrechten verkrijgen voor ongetrouwde vrouwen die 

werkten binnen volgens haar geschikte beroepsgroepen. Deze vrouwen moesten onafhankelijk 

kunnen blijven leven, concurrentie van getrouwde vrouwen was daarbij ongewenst. De getrouwde 

vrouw moest daarom uit het werkveld worden geweerd. 

Overal waar een gehuwde vrouw, zonder bittere noodzaak daartoe gedreven, in het 

economische of maatschappelijke leven de ongehuwde vrouw den voet dwars zet of 

concurrentie aandoet, zij het prachtige doel van de Vrouwen-emancipatie op misdadige 

wijze verkracht. 

 Zoo'n gehuwde vrouw toont geen gemeenschapsgevoel te bezitten tegenover haar 

ongehuwde zusters.43 

De Vrouw moest dus stoppen met werken zodra ze trouwde, anders was ze niet geëmancipeerd en 

onderdrukte ze ongehuwde vrouwen. Bovendien had een getrouwde Vrouw wel wat beters te doen: 

voortplanten. God had immers mannen en vrouwen gecreëerd als twee-eenheid. 

 Heel de schepping van Man en Vrouw, al kan niemand onzer de meest ideale vorm er van 

ooit bereiken, wijst naar het verheven begrip van de voortplanting, van de instandhouding der 

eigen soort, niet volgens een menschelijke wil, maar volgens een goddelijke wet. 

 Hiertoe beschikt de natuur over onuitputtelijke middelen, en zij manifesteert deze Wet in 

haar overvloed.44 

Famke beschrijft hier dat de Vrouw een seksueel wezen is, met als doel het scheppen van een sterk 

Volk. Deze seksualiteit was natuurlijk en door God gegeven. Hierin komt zij overeen met de new 

feminists die Kingsley Kent beschreef.45 Andere Europese feministen waren volgens Kingsley Kent 

huiverig om seksuele aspecten van vrouw-zijn te bespreken, maar omdat new feminists het 

moederschap als belangrijkste rol van de vrouw zagen bespraken zij dit meer.46 Famke beaamt dit, 

vrouwelijke seksualiteit kwam tot haar recht in een wettig monogaam huwelijk met iemand van 

dezelfde sociaaleconomische stand en dezelfde etnische, culturele en religieuze achtergrond. Uit 

zulke huwelijken moesten uiteindelijk drie tot zes kinderen komen. 

…maar dat bijna geen enkele man buiten wármte kan en gezelligheid-thuis, en…. Zonder dat 

stevige pakkertje van zijn vrouw, dat prachtige mystieke Geluksbruggetje over de vijvertjes der 

huwelijks-moeilijkheden.47 

                                                           
42 Ibidem, 137. 
43 Alida Christina Veen-Brons, Gehuwd of ongehuwd, moeder of wereldsche non: nieuw-féministische gedachten 
(Amsterdam 1927) 15. 
44 Veen-Brons, Nieuw-feminisme en belangelooze huwelijksbemiddeling, 228.  
45 Kingsley Kent, The politics of sexual difference, 241-242. 
46 Ibidem, 243. 
47 Ibidem, 312. 
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De Vrouw moest binnenshuis zorgen voor warmte en gezelligheid en moest vooral lief en 

bescheiden zijn. Haar hele leven stond in het teken van haar huis en haar kinderen. Werk, uitjes met 

vriendinnen en kennisneming van de politiek hoorden hier niet bij. Wat Famke betreft hadden 

vrouwen daarom ook geen stemrecht nodig.48 Hier had de Vrouw immers geen tijd voor. Een ideaal 

huishouden creëren en bijhouden voor haar echtgenoot nam al haar tijd in beslag. 

Want op deze dienende, hooggestemde liefde, die innig en warm en diep zal zijn, omdat 

alleen datgene warm en diep kan zijn waarvoor men werkt en offers brengt, op deze liefde 

alleen kan stoelen de diepe trouw van den man, die het hoogste geluk der vrouw is, die is de 

éénige rust die haar hart verlangt; de ongekreukte trouw die zijn grootste fierheid is en zijn 

grootste zedelijke kracht. 

 Zóó alleen kunnen vrouwen ertoe bijdragen dat de Vader is het voorbeeld harer 

zonen.49 

De Vrouw kon volgens Famke dus alleen echt gelukkig zijn als haar echtgenoot trouw aan haar was. 

Voor de trouw van haar echtgenoot was de Vrouw zelf verantwoordelijk, door hem ‘dienend’ lief te 

hebben kon zij hem ervan weerhouden zijn plezier te zoeken bij andere vrouwen of bij prostituees.50 

Niet alleen haar gedrag moest hier in het teken van staan, haar kledingkeuzes waren hierbij ook 

belangrijk. Huismoeders moesten zich bescheiden kleden. Alleen zo konden ze de ‘vrouwelijke 

mystiek’ bewaren, die aantrekkelijk was voor hun echtgenoten. Dit betekende dat de Vrouw altijd 

kousen droeg, haar rokken over de knie vielen en haar schouders bedekt waren. Met deze 

bescheidenheid gaven Vrouwen bovendien het juiste voorbeeld aan hun kinderen. Hun zoons 

leerden vrouwen respecteren, aldus Famke, als ze hun moeders bescheiden gekleed zagen. Hun 

dochters namen het voorbeeld van hun moeder over, en bleven aantrekkelijk voor mannen. 

En van de zomer bij een hotel-tennisbaan maakte ik eens een balans op tusschen het meisje-

hotelgast dat lui in een vouwstoel lag, met shorts en bloote beenen, waaraan geen knal-

blauwe [dit is een verwijzing naar een eerder omschreven meisje], maar knal-gele sokken, en 

het hotel-kamermeisje dat daar keurig in ‘t zwart en tip-top geschoeid en “gekoust” de thee 

ronddiende, en 100% aantrekkelijker en aanlokkelijker er uitzag als dat toch heusch niet 

onknappe badgastje. 

 “Hoe kan dé Vrouw zich toch zoo altijd en eeuwig in de psyche van den Man vergissen!”51 

Vrouwen die niet voldeden aan Famke’s ideaalbeeld zorgden voor dochters als het meisje met de 

gele sokken dat zij hierboven omschreef. Goed voorbeeld doet immers goed volgen. De moeders die 

hun dochters toelieten rond te lopen in gele of blauwe sokken omschreef Famke als ‘quasi-mondain’ 

en zij schetste een heel specifiek beeld bij hen: 

Dat type van vrouwen flaneert graag op straat in rokjes tot op de knieën, met 

vleeschkleurige kousen over dikwijls veel te dikke beenen; zij loopen alle uitverkoopen af, en 

besteden haar kostbare middagen met tea-en en winkelen of komen urenlang bij elkaar op 

bezoek, met ledige handen, 's Avonds zitten zij in cabarets of bioscopen in zijden japonnen 

zonder mouwen en pronken met dikwijls leelijk-dikke armen. 

                                                           
48 Ibidem, 370. 
49 Veen-Brons, Gehuwd of ongehuwd, moeder of wereldsche non, 10. 
50 Ibidem, 9. 
51 Veen-Brons, Nieuw-feminisme en belangelooze huwelijksbemiddeling, 345. 
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 Die vrouwen maken door haar silhouet alleen reeds de waardigheid der vrouw tot 

een aanfluiting en haar moederschap tot een persiflage. 

 Zij beschouwen haar huisgezin en huiselijke arbeid als een vervelend karweitje; 

hebben altijd herrie met haar personeel, en vinden binnenkamers geen rust, noch vrede 

meer.52 

Uiterlijk en gedrag zijn in het discours van Famke aan elkaar verbonden. De Vrouw is slank en 

beschaafd in kleding, stem en gedrag, maar de quasi-mondaine moeder is lelijk, onbeleefd, verdoet 

al haar tijd en houdt haar huishouden niet netjes bij. Bovendien heeft een quasi-mondaine moeder 

nog ernstiger consequenties:  

En als de Vader zoo'n moeder niet heeft, dan worden ze allemaal ziek en gaan ze allemaal 

dood, of ze verwilderen en de Vader wordt ook voor z'n tijd oud en ziek en moe en gaat ook 

gauw dood; geestelijk misschien eerst, en daarna maatschappelijk en daarna heelemaal.53 

Als een huisvrouw haar gezin niet onderhield op de manier die Famke gewenst achtte, betekende 

dat het einde voor de vader des huizes. Hij kon zich zonder de toewijding van zijn echtgenote niet 

ontplooien tot een goede, loyale man, vader en Burger. Een slechte moeder vermoordde haar 

echtgenoot ‘eerst geestelijk, daarna maatschappelijk en daarna helemaal’. 

Wie is de ultrafeminist? 

De quasi-mondaine moeder die hier boven staat beschreven, kon volgens Famke alleen ontstaan 

door de invloed van ultrafeministen op de vrouwelijke leefwereld. Zoals eerder vermeld, bespreekt 

Myriam Everard de bekendste ‘ultrafeminist’ van de Eerste Feministische Golf: Wilhelmina 

Drucker.54 Zij en andere ultrafeministen werden door antifeministen omschreven als ‘manvrouwen’: 

met kortgeknipt haar, mannelijke kleding en een afkeer van mannen, liefde en moederschap. Ze 

waren luidruchtig en wilden de vrijheid hebben alles te doen wat een man kon doen. Ultrafeministen 

werden volgens Everard neergezet als deel van een ‘derde sekse’. Zo werden ze buiten hun eigen 

gender gesloten, omdat hun uiterlijk, wensen en gedrag niet strookte met bestaande 

gendernormen.55 Deze gestereotypeerde feministische tegenstander werd aan het einde van de 

Eerste Feministische Golf overgenomen door gematigde feministen om gelijkheidsfeministen zwart 

te maken.56 Famke gebruikte de term ultrafeminist op veelal dezelfde manier als de anti- en 

gematigde feministen het gebruikten, zoals beschreven door Everard. Haar ultrafeministen waren 

luidruchtig, afkerig van moederschap en wilden alles doen wat een man ook deed. 

Maar waar de politieke ultra-feministen het woord “bescherming” onverdragelijk vinden, en 

daarom de jonge vrouwen steeds meer opjoegen tot “fiere onafhankelijkheid”, (niet achtend 

de tragiek die achter die fierheid zich verschuilen moest) en tot volledige “gelijkstelling” 

opzweepten, daar kapsijsde het wettelijk monogaam huwelijk en werd alles een jammerlijke 

warboel:…57 

                                                           
52 Alida Christina Veen-Brons, Een antwoord aan de IIIde generatie der “Opstandigen”: eenige gedachten over de 
vrouwenemancipatie in verband met de moderne jeugd en het hedendaagsche gezinsleven (Amsterdam 1925) 16-17. 
53 Veen-Brons, Het huwelijk en de dogmatische feministen, 18. 
54 Myriam Everard, ‘De woede van Wilhelmina Drucker’, Literatuuroverzicht voor de vrouwenbeweging 92:4 (1992), 234-
236. 
55 Everard, ‘De woede’, 234-235. 
56 Ibidem, 235-236. 
57Veen-Brons, Nieuw-feminisme en belangelooze huwelijksbemiddeling, 203. 
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Famke omschreef met de termen ‘ultrafeminist’, ‘oud-feminist’ en ‘dogmatisch feminist’ de 

feministen die ‘tot volledige “gelijkstelling” opzweepten’. Deze groep feministen hield vast aan het 

‘oude’ gelijkheidsfeminisme van de Eerste Golf, wat volgens Famke niet mogelijk of wenselijk was in 

de werkelijkheid. Famke zag dit gelijkheidsfeminisme, dat zij regelmatig ‘prae-feminisme’ noemt, als 

hopeloos verouderd en onwerkbaar.58 Het prae-feminisme moest dienen als bakermat van het 

feminisme dat Famke als juist zag: een beweging die huwelijken bevorderde, getrouwde vrouwen 

weerde uit betaald werk en de vrouwen die niet konden trouwen de mogelijkheid gaf om 

onafhankelijk te leven. Ultrafeministen wilden echter volgens Famke de verkeerde aspecten van het 

gelijkheidsfeminisme doorvoeren, wat een dramatisch effect zou hebben op de samenleving. Gelijke 

rechten zorgden namelijk voor een gelijk uiterlijk en gelijkaardig gedrag.  

 Famke’s omschrijving van het uiterlijk van ultrafeministen is hier een goed voorbeeld van. Zij 

zag namelijk een fysieke gelijkenis tussen mannen en vrouwen die “mannelijke” taken uitvoerden. 

Hier vielen ultrafeministen ook onder. Zij waren niet bij geboorte mannelijk, maar konden 

‘vermannelijken’ in stem, uiterlijk en gedrag als ze taken verrichtten die Famke als mannelijk 

bestempelde. Ultrafeministen verloren zo de uiterlijke kenmerken van de Vrouw. 

Zulke vrouwen verliezen gratie van vorm en beweging, mentale verfijning en gevoeligheid, 

emotie en subtiliteit. Zij worden mannelijk van stem en vervallen tot het biologische peil niet 

van beschààfde, maar van rúwe werklui. De kaak wordt vierkanter; zelfs kunnen zich snor en 

baard ontwikkelen.59 

Ultrafeministen werden door Famke nooit als lesbisch gezien: ze vernietigden alleen de gewenste 

gendernormen. Zo past Famke in de analyse van het verband tussen ultrafeminisme en het lesbische 

door Geertje Mak.60 Ultrafeministen en homoseksualiteit hadden in het discours van Famke echter 

wel met elkaar te maken. Omdat ultrafeministen gendernormen aantastten, kregen 

homoseksualiteit (en drugsgebruik) de vrijheid om welig te tieren in de Nederlandse samenleving. Er 

was dus sprake van een oorzaak-gevolgrelatie tussen ultrafeminisme en (vrouwelijke) 

homoseksualiteit. 

…het huwelijk hield op door deze verschijnselen een ideaal te zijn voor een groot aantal jonge 

menschen, en verloor zijn bindende kracht omdat de polariteit, die tusschen de beide sexen 

moet blijven bestaan, geweld was aangedaan; de homo-sexualiteit neemt op angstwekkende 

wijze toe, evenals het gebruik van, en de handel in verdoovende middelen.61 

Zij konden volgens Famke deze effecten hebben op de samenleving omdat ultrafeministen het 

product waren van het gezaghebbende ‘prae-feminisme’. Zij hadden invloed op bestaande politieke 

partijen en kregen alleen maar meer directe macht door het kunnen verkrijgen van politieke 

functies.62 

 De gelijkmaking van mannen en vrouwen ondermijnde volgens Famke de waarde van 

                                                           
58 Alida Veen-Brons, Gehuwd of ongehuwd moeder of wereldsche non: nieuw-féministische gedachten (Amsterdam 1927) 
16, 17; Alida Veen-Brons, Het huwelijk en de dogmatische feministen: Famke’s antwoord aan Professor Mr. F. G. Scheltema, 
hoogleraar te Amsterdam, op zijn rede, gehouden voor de Nederlandsche unie van vrouwenbelangen, te Rotterdam 
(Amsterdam 1928) 10. 
59 Ibidem, 163. 
60 Mak, Mannelijke vrouwen, 297-300. 
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vrouwelijkheid en van het huwelijk. Mannen en vrouwen voelden zich niet meer tot elkaar 

aangetrokken, aldus Famke, omdat ze te veel op elkaar gingen lijken.  

Als die twee verheffende machten, vrouwen-mystiek en haar natuurlijke schroom, ontbreken, 

vervalt het liefdeleven van den mensch tot een soort atavisme, inspiratieloos, futloos, 

zwakzinnig, fantasieloos en zonder bezieling. De hedendaagsche kunst(?)-uitingen zijn er een 

spiegel van: onbehouwen, grof, verproletariseerd of in dienst van het défaitisme.63 

De gelijkstelling tussen mannen en vrouwen die door ultrafeministen werd bevorderd, had volgens 

Famke ook een groot effect op de arbeidsmarkt. Mannen en vrouwen leden op verschillende 

manieren onder deze ‘sexen-nivelleering’. Doordat het voor vrouwen mogelijk werd te werken, 

raakte de arbeidsmarkt overvol. Dit betekende voor mannen allereerst dat ze minder werk konden 

vinden. Hun lonen waren ook minder hoog omdat ze nu moesten concurreren met goedkopere 

vrouwelijke werkkrachten.64 Bovendien namen vrouwen goede banen in zodat mannen minder snel, 

of niet, konden promoveren. Deze spanning op de arbeidsmarkt had gevolgen voor (seksuele) 

relaties tussen mannen en vrouwen. Mannen hadden minder snel beschikking tot een inkomen dat 

hoog genoeg was om een gezin te onderhouden, waardoor ze volgens Famke minder snel zouden 

trouwen.65 Zij hadden echter nog wel de mogelijkheid om op latere leeftijd te trouwen. Dit was niet 

weggelegd voor vrouwen. 

Ook zij willen eerst “dien leuken, vrijen, joligen vrijgezellentijd”, die hen nu door de eigen 

verdiensten mogelijk is geworden; maar zij vergeten dat, waar ná dezen genoeglijken 

vrijgezellentijd (en ik gebruik dit woord volstrekt niet hier in ongunstige beteekenis) voor 

den Man altijd nog gedurende een groot deel van zijn leven de mogelijkheid voor een prettig 

huwelijk makkelijk bereikbaar blijft, het Jonge Meisje, nà dien vrijgezellentijd, die zoo éénig 

en leuk was, dat tot de bittere conclusie komt dat zij “passéé” is, en haar mooisten tijd voor 

huwelijk en Moederschap heeft laten voorbijgaan.66 

Famke zag de mogelijkheid voor vrouwen om te werken, geboden door wetsveranderingen waar 

‘ultrafeministen’ voor hadden gevochten, als nutteloos. Hierdoor verkwistten Vrouwen hun kans op 

een gelukkig leven als getrouwde huismoeder. Als ze niet trouwden, konden ze immers geen gezin 

vormen en geen echtelijke kinderen krijgen. Bovendien hadden oudere vrouwen het minder voor 

het kiezen bij de zoektocht naar een echtgenoot. Hierdoor werd natuurlijke selectie teniet gedaan.  

Een volk wordt decadent, omdat de individuen, die het samenstellen, decadent geworden zijn 

(door progressieve hereditaire decadenties). En daar de Vrouw de “voorraadschuur” van het Ras 

en de middelaarster der Evolutie is, moet de erfelijke achteruitgang van individuen en volkeren 

zijn oorzaak vinden in verval van moederkracht.67 

De kinderen van werkende vrouwen, buitenechtelijk of niet, kregen sowieso niet de juiste 

opvoeding. Hun moeders hielden zich liever bezig met hun werk buitenshuis en verwaarloosden hun 
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kinderen.68 Zo had het toelaten van vrouwen op de arbeidsmarkt een negatief effect op het 

Nederlandse Volk.  

Naast het verliezen van seksuele aantrekkingskracht tot mensen van een ander geslacht en van de 

mogelijkheid tot een jong huwelijk, hadden ultrafeministen ook andere effecten op (seksuele) 

relaties. Famke gaf deze effecten aan in haar ‘Nieuw-Feministische Stellingen’, die zij aan het begin 

van haar verzamelwerk Nieuw-Feminisme en de belangelooze huwelijksbemiddeling uiteenzette. In 

haar ‘Stellingen’ gaf zij aan wat het Nieuw-Feminisme moest tegengaan. 

12: Het wettelijk-monogaam huwelijk vereischt de gezonde spanning der polariteit. Zonder 

deze noodzakelijke levensstimulans is het wettelijk-monogaam huwelijk niet te handhaven: 

men ziet dit reeds aan de sterke toename der echtscheidingen, der 

vrijeliefdesverhoudingen, toeneming der homo-sexualiteit, huwelijksschuwheid en de 

propaganda voor het z.g. “Wordend huwelijk” en voor het huwelijk in kameraadschap; 

evenals aan de toenemende erotische immuniteit zoowel bij mannen als bij vrouwen.69 

Zij schreef in haar twaalfde ‘Stelling’ dus dat het tornen aan de bestaande genderrollen en –normen 

het monogame, heteroseksuele huwelijk ondermijnde. Ultrafeministen deden dit door gelijke 

rechten voor mannen en vrouwen na te streven, waaronder het recht voor vrouwen om betaalde 

arbeid te verrichten. De effecten van deze ‘sexen-nivelleering’ waren desastreus. Niet alleen kon er 

geen erotische spanning meer bestaan tussen mensen die gelijk waren aan elkaar, maar bestaande 

huwelijken vielen uit elkaar en ‘vrijeliefdesverhoudingen’ en homoseksualiteit waren aan de orde 

van de dag.  

 Famke voorspelde dat deze effecten nog ergere morele en biologische consequenties voor 

het Nederlandse Volk zouden hebben. Allereerst zal het Volk vervallen in gedegenereerde 

perverselingen, zoals Famke eerder in haar ‘Stellingen’ omschreef. Ten tweede zal het Volk 

ophouden zich voort te planten, omdat ze geen huwelijksgezinnen meer kunnen vormen. Deze twee 

aspecten van verval zijn bovendien met elkaar verstrengeld. Zonder het morele verval kan het 

biologische verval immers niet plaatsvinden. 

De Waarheid is als altijd in het midden te vinden: immers het bewijs van deze 

“Cultuurmoeheid” demonstreert zich het sterkst in de centrale bevolkingsgroepen: de 

Liberalen en Vrijzinnig-Democraten. [...] In deze volksgroepen liggen de “haarden” van het 

averechtsch Feminisme, dat West-Europa tot zijn zelfmoord brengt. 

 In die groepen moest dus het eerst een verzet ertegen ontwaken. 

 Wie de biologische studies en uitzettingen leest van Dr. Kenealy (Feminisme en 

Geslachtsuitdooving) komt met ontzetting tot het begrip welk een misdaad aan onze 

kinderen gepleegd wordt, onder de oogen van al die argelooze moeders, die weinig 

maatschappelijk georiënteerd als zij zijn, niets beseffen van het verwoestende 

“hermaphroditisme” waartoe men onze kinderen brengt, en de vrouwelijke “Volks-Tribuun” 

nog toejuichen op den koop toe, uit angst voor dat zeer matig-betaalde kantoorbaantje, dat 

haar dochter genadiglijk wordt toegereikt, in ruil voor de goddelijke mystiek der 

geslachtelijke Twee-Eenheid. 
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 En zoo worden ook deze klassen, die de beste voorwaarden zouden kùnnen bieden 

voor het behoud van onze volkskracht, systematisch-kunstmatig tot uitsterven gebracht.70 

Het prae-feminisme, zoals Famke het zag, zou zorgen voor de uitroeiing van West-Europa, doordat 

mannen en vrouwen gelijk aan elkaar zouden worden. De Vrouw kon zich niet meer toeleggen op 

haar gezin door de invloeden van de ultrafeministen, waardoor de toekomstige generaties steeds 

minder van elkaar zouden verschillen en de Vrouw steeds minder vaak moeder kon zijn. Door 

huwelijksverval dreigt Volksverval en, uiteindelijk, Volksuitsterving. 
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Famke en het Nederlandse Volk 
Het toejuichen van ultrafeministen en hen toelaten in politieke functies had volgens Famke maar 

één uiteindelijk effect: het uitsterven van het Nederlandse Volk. Wie het Volk precies was, zei ze 

nooit eenduidig. Er kan echter vanuit haar teksten gedestilleerd worden dat het Volk in de ogen van 

Famke een uniforme groep mensen was die gevormd, gered en bedreigd werd door verschillende 

invloeden. De buitenlandse modes en politiek beïnvloedden de Nederlanders.71 Maar ook vanuit het 

binnenland werd het Volk beïnvloed. Het verval dat ingezet is door de ultrafeministen, verspreidde 

zich volgens Famke snel omdat steeds meer van het Volk ermee in aanraking kwam. 

Homoseksualiteit, drugsgebruik, buitenechtelijke relaties en rasvermenging verspreidden zich 

volgens Famke als een virus.72 

Maar we hebben ons blind gestaard op Techniek en Genialiteit, en vergaten dat al die 

prachtige resultaten, die de technici en het genie ons gaven v a n  n u l  e n  ó n w a a r d e  

zouden zijn, wanneer zij vielen in handen van een verslapt, decadent en verweekelijkt ras, dat 

geen steun vond in het voorbeeld van vele ouderen. […]  

 Daarom moeten we met alle kracht van onze overtuiging opkomen tegen […] het 

drijven van eenige ultra-feministen, die de beide sexen steeds erger tegen elkaar in 't harnas 

trachten te jagen en de door het prae-feminisme ontstane verwijdering vergrooten; 

opkomen tegen haar onverantwoordelijk ophitsen van de gehuwde vrouw, dat zij haar man 

keukenwerk moet leeren doen, en dat die vrouwen tracht te suggereeren, dat er buitenshuis 

mooier en nuttiger werk voor haar is weggelegd dan binnenshuis een lieve zorgende 

blijmoedige vrouw en moeder te wezen.73 

Famke laat in het bovenstaande citaat geen mening of inbreng van het Volk zien. Het is de taak van 

de Nieuw-Feministen om het Volk te behoeden van het kwaad van ultrafeministen, omdat het Volk 

dit zelf niet kan. Bovendien voerden Nieuw-Feministen, door veranderingen in de bestaande 

genderrollen tegen te gaan, een door God gegeven taak uit. Seksualiteit binnen het huwelijk en 

verschillen tussen mannen en vrouwen waren immers heilig. Famke benadrukte dit goddelijke 

aspect van haar discours regelmatig op momenten waar zij de negatieve gevolgen van het 

ultrafeminisme op het Volk beschreef. 

Toen de engel met het vlammende zwaard den man en de vrouw uit het vredige Paradijs 

verbande naar de strijd- en moeitevolle wereld, gaf hij tot beider heil, den man het Werk, dat 

hij in het zweet zijns aanschijns zou verrichten, en in Goddelijke Rechtvaardigheid gaf hij de 

Vrouw, het Moederschap. 

 Nooit zal éénige heerschende zedenwet kunnen verhinderen, dat de evolutie zich zal 

voltrekken langs de lijnen door Hoogere Ordonnantiëen reeds bepaald.74 

Zedenwetten die tegen de door God bepaalde tweescheiding tussen mannen en vrouwen in gaan, 

hadden volgens Famke geen blijvend effect. Wetgeving moest dus in dienst van staan van God. 

Burgers hadden een centrale rol in de vormgeving van die wetten. Als een Nieuw-Feminist als 

beschermer van het Volk diende, dan diende de Burger als hun leider. Met de juiste wetgeving en 
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sociale codes konden burgerlijke politici het Volk in de juiste banen leiden en hen behoeden voor de 

afgrond waar de ultrafeministische politici hen naartoe stuurden.75 ‘De Bourgeoisie, klassebewust, 

fier, ijverig, strévend, géén succesvolle samenleving kan daar buiten.’76 

 Burgers hadden een voorbeeldfunctie, en dienden zich volgens Famke voorbeeldig te 

gedragen. Daarom moesten zij vooral op jonge leeftijd trouwen en kinderen krijgen, en moesten 

burgermannen hun echtgenotes geen betaalde functies laten verrichten. Alleen met een degelijke 

burgerij kon het verval van het Volk tegengegaan worden. 

De Vrouw in het Volk 

Alleen mannen waren in Famke’s werk volledig deel van de burgerij. Huisvrouwen hadden zowel de 

rol van het Volk als van de Burger. Bovendien waren vrouwen regelmatig beschermers van het 

welzijn en de welvaart van het Volk, een taak die Famke normaliter aan Nieuw-Feministen 

toeschreef. Famke paste de positie van de huisvrouw aan naargelang het haar argumenten diende. 

 De vrouwen die de rol van Burger en van beschermer aan konden nemen in het werk van 

Famke werden expliciet aangeduid als moeders. Zij vormden de toekomstige generatie van het Volk 

en moesten hun echtgenoten de mogelijkheid bieden om een juiste Burger te kunnen zijn. De enige 

juiste vorming voor kinderen en echtgenoten was volgens Famke die tot monogaam echtgenoot en 

ouder van meerdere kinderen. Als zij moeders op deze manier beschreef, was het om aan te tonen 

dat haar argumenten de juisten waren. Het Volk had immers geen belangrijke mening, maar de 

functies en meningen van moeders waren, zodra het Famke uitkwam, wel belangrijk. 

Daarvoor zullen wij, moeders, moeten leeren onze zoons op te voeden tot flinke mannen 

met innerlijken Moed. Hierin heeft de Oud-Feministische Vrouwenbeweging ons, moeders, 

verkeerd onderwezen en een fout voorbeeld gegeven. 

 Zij legde niet op den jongen Man, maar wel op het jonge Meisje die noodzaak van 

flinkheid en Moed, en ‘t werd een waanzinnige averechtsche wereld. 

 We kregen vrouwelijke record-breeksters en jongeheertjes met getailleerde jasjes 

aan; we kregen drieste, wel-bespraakte “koude” vrouwen en onhandige mannen, wien hun 

rechtmatige plaats in de wereld ontnomen was. 

 En nu komt er nog een ernstiger gevolg bij: er begint zich bij véle mannen een 

minderwaardigheidscomplex te vertoonen, dat ze “eraan gewend raken”, en dat ze het 

politiek-geproclameerde pantoffel-heldsysteem van Volledige Gelijkstelling der links-

politieke partijen “zoo erg niet vinden”.77 

Moeders stonden regelmatig in Famke’s werk kaarsrecht tegenover de ultrafeministen van de 

Nederlandse feministische beweging. Deze tegenstelling werd extra benadrukt doordat Famke ‘wij’ 

en ‘ons’ gebruikte wanneer moeders de revue passeerden. Famke noemde zichzelf niet voor niets 

regelmatig ‘een gewone huismoeder’.78 Moeders waren, zoals in het citaat hierboven te zien is, 

zowel de leiders als de beschermers van het Volk. Op deze manier definieerde Famke iedere Nieuw-

Feminist als moeder en iedere moeder inherent als Nieuw-Feminist. 
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In zeker opzicht geloof ik, dat in deze sterke tegenkanting der Prae-feministen, een machtige 

Voorzienigheid zich manifesteert, want het heeft de moeders, de echte moeders, wakker 

geschud. Zij weigeren langer mee te loopen in de richting, die de Praefeministen als 

onfeilbaar zegenrijk aanwijzen.79 

Vrouwen kregen in Famke’s werken de rol van een Burger zodra ze moeders werden. Zij leidden het 

Volk echter alleen binnen de private sfeer. Daar lag immers haar hoogste doel: haar echtgenoot 

dienend liefhebben en de moeder zijn van zijn kinderen. Moeders hadden macht over het 

huishouden, maar buitenshuis waren mannen de Burgers. Huisvrouwen waren volgens Famke niet 

bedoeld als politieke wezens en konden dus, in essentie, ook nooit een volwaardige Burger zijn. 

En wanneer ooit dit soort kiesrecht ons vrouwen ontnomen zou worden, zou ik geen vinger, 

zelfs mijn pink niet uitsteken om het weer terug te krijgen. Minister Colijn heeft gelijk: het is 

een monstruositeit en een ramp. 

 Voor 80% der vrouwen zou dat een verlóssing zijn. Nu wil men ons dwingen als 

stemgerechtigde, dus mede-verantwoordelijke moeders die oneindig dieper nadenken en 

speuren dan eenzijdige Ultra-feministen, om mee te spelen in de Kermesse Heroïque van 

vrouwelijke burgemeesters en “zieke” mannen, in een dwaze Carnaval van Travesti en 

rollen-verwisseling! 

 Maar wij passen daarvoor.80 

Een Vrouw dient in Famke’s retoriek als infiltrant in het Volk. Het Volk wordt neergezet als een 

homogene groep mensen die beïnvloed moest worden zodat ze de juiste richting in gingen. Mannen 

deden dit van buitenaf met wetten en reglementen en moeders deden dit van binnenuit, door 

opvoeding en het beheren van het huishouden. Ongehuwde vrouwen en vrouwen zonder kinderen 

hebben echter geen stem, en zijn dus deel van het Volk.  

De Massa en Volksverval 
Als Burgers en moeders falen, heeft het Volk volgens Famke geen toekomst. Het Volk vervalt, wat 

resulteert in de opkomst van een Massa. Er worden geen kinderen meer geboren uit stabiele 

huwelijken en kinderen worden slecht of amper opgevoed door afwezige moeders. Dit leidt tot meer 

homoseksualiteit, polygamie en andere ‘sexueele perversiteiten’.81 

…‘t geslacht is degenereerend, de jonge generatie vertoont overtalrijke specimen van 

verwijfde of energielooze mannen, vermannelijkte en oversportieve vrouwen, ongewenscht-

onvruchtbare huwelijken, verhoogde perversiteit (die altijd in de plaats komt als de gezonde 

juiste romantiek verdwijnt); vrouwen met scherpe of provoceerende gelaten, mannen, die 

neurasthenische wrakken zijn; en daarnaast de losbandigen, de zwervers, zoo geworden 

doordat de weldaad van het welverzorgde, veilige Thuis, en het intuïtieve waakzame 

Moederschap aan zoovelen onthouden werd.82 

De degeneratie van het Volk had alles te maken met de ‘sexen-nivelleering’ die door ultrafeministen 

werd aangewakkerd. Mannen werden minder daadkrachtig en vrouwen agressiever. Omdat mannen 

en vrouwen gestimuleerd werden op elkaar te lijken in gedrag, gingen ze ook op elkaar lijken in 
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uiterlijk. Dit zorgde er vervolgens voor dat er geen seksuele spanning kon ontstaan tussen mannen 

en vrouwen en dat huwelijken minder vruchtbaar waren. Zodra het Volk lang genoeg onder invloed 

heeft gestaan van de ultrafeministische ‘sexen-nivelleering’, nam de Massa hun plaats in. De Massa 

was, in tegenstelling tot het Volk, een actieve factor in Famke’s discours.  

De Massa geeft nu de Normen, de Vormen en Mode aan, en met lompe logheid, der a-

cultureele Massa eigen, loopt zij alle fijnere nuanceering onder de voet, treedt zij plat 

mensch- en cultuur beschermende volkszeden en -gebruiken, wijze conventie’s en 

uitstekende traditie’s, en de oud-feministische Vrouwen-beweging, die hier de kans had 

gehad haar bestaansrecht te bewijzen, heeft zich van dat alles niets aangetrokken, maar.... 

“Plette” ijverig mee!83 

Waar het Volk geleid moest worden door de Burger, heeft de Massa een direct effect op zijn 

leefomgeving. Als bewijs van de vernietigende kracht van de Massa haalt Famke “Opstand der 

Horden” van José Ortega y Gasset aan, de Spaanstalige filosofische klassieker die in 1933 voor het 

eerst in het Nederlands werd uitgegeven.84 Famke interpreteert, zo lijkt het, de Massa (of de Horde) 

die Ortega beschrijft als de ultieme gelijkheid. Als iedereen dezelfde rechten en plichten krijgt, 

verdwijnt de Nederlandse en de grotere West-Europese cultuur. 

Van dit Liberalisme getuigt Ortega dat het de edelste leuze is, die op de aardbol heeft 

weerklonken, omdat daarin de wensch tot samenleving het sterkst tot zijn recht kwam; het 

is de uiterste vorm van inschikkelijkheid, omdat het de erkenning namens de meerderheden 

is van het recht der minderheden. 

 Is het dan niet ondragelijk dat de groep, die van deze geestesgesteldheid de eerste 

en krachtigste vertegenwoordigster behoorde te zijn, na de slappe periode van de “fils de 

famille” (Ortéga), hersteld, zich nu weer laat meedrijven met anti cultureele feministische 

stroomingen. Dat zij daarnaast “de grondslag van het Christendom” voor haar acties 

slappelijk verwierp, uit vrees de niet christenen of andersdenkenden uit haar gelederen te 

zien treden. Alsof deze andersdenkenden in welke andere groep dan ook een prachtiger en 

veiliger gastvrijheid zouden kunnen vinden!85 

De Burgers hadden volgens Famke het Volk niet krachtig genoeg geleid. Dit resulteerde in het verlies 

van differentiatie tussen de Burger en het Volk. Famke pleitte dus voor het bewaren van klasse- en 

seksedifferentiatie om de cultuur van het West-Europese Volk te bewaren. Eerdere samenlevingen 

zijn al gevallen door uit de hand gelopen assimilatiedrang en het daaropvolgende verlies van de 

seksuele zeden. Rome was haar meest geliefde voorbeeld.86Kortom, Famke geloofde dat de Massa 

wist niet wat goed voor haar was en dat de Burger daarom puur moest blijven en de Natie moest 

leiden. 

Famke’s pleidooi voor sterke leiding kan, zoals Chris van der Heijden in een artikel opmerkt over 

Ortega, gezien worden als een fascistisch sentiment. Hier valt wat voor te zeggen, Famke’s ideologie 

lijkt namelijk op de definitie van fascisme die Stanley G. Payne in A history of fascism voorstelt.87 Zij 

wilde immers dat de Burger de leiding zou nemen, om zo de Nederlandse cultuur van de ondergang 
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te redden. Vrouwen hadden een centrale rol in de hergeboorte van het Volk: zij moesten kinderen 

baren, hun dochters opvoeden tot degelijke Vrouwen en hun zoons tot degelijke Burgers.  

 Hier houden de vergelijkingen tussen het Nieuw-Feminisme van Famke en het fascisme 

mijns inziens op, en laat Famke’s discours haar interne tegenspraken zien. Zoals ik eerder heb 

besproken, wilde Famke verzet zien tegen de door ultrafeministen veroorzaakte ‘sexen-nivelleering’ 

om het Volk redden. Ze sprak zich echter ook vaak uit tegen revolutie, een hoofdonderdeel van 

fascistische politiek.88 

Nòch de Oorlog, nòch de Revolutie, als z.g. “zuiveringsmiddelen”(?) nòch de Vrijhandel 

zullen in staat zijn, de geestelijke, zedelijke economische en physieke verwarringen te 

ordenen, waarin zulk een noodlottige dreiging ligt van een ondergang van West-Europa en 

zijn groot cultuurbezit.89 

Famke zag revolutie niet als oplossing van de problemen die veroorzaakt werden door de 

ultrafeministen.90 Dit antirevolutionaire aspect van haar discours zou naast antifascistisch ook als 

anticommunistisch opgevat kunnen worden. Volgens Offen vielen anticommunistische en 

antifeministische sentimenten namelijk vaak samen.91 Hoewel Famke zich wel uitsprak tegen het 

communisme, heeft zij ultrafeministen en communisten niet duidelijk in haar teksten met elkaar in 

verband gebracht.92 Famke verbond ultrafeministen en fascisten daarentegen wel regelmatig direct 

met elkaar. 

 Dit verband tussen ultrafeminisme en fascisme is te zien in Famke’s uitspraken tegen 

militarisme, een ander belangrijk onderdeel van het fascisme. Zij leek militarisme te zien als gevolg 

van de ultrafeministische ‘sexen-nivelleering’.93 Deze oorzaak-gevolg relatie legde zij zelfs vast in 

haar ‘Nieuw-Feministische Stellingen’. 

8: Sexen-nivelleering leidt tot opheffing der gezonde romantiek; daardoor wordt deze 

vervangen door een ongezonde romantiek (valsch heroïsme, oorlogsverheerlijking, sexueele 

perversiteit) en door ongezonde levensstimulansen: toenemend misbruik van opium en 

cocaïne; sterke toeneming der criminaliteit. Sexen-nivelleering = huwelijksverwording en 

Gezins-ontreddering. 

9: De mannelijke richting, die de Oud-Feministische beweging uitging en nog steeds volgt, 

versterkt en vermeerdert het mannelijk element in de wereld op onjuiste, te eenzijdige 

wijze. 

 Het vermilderende vrouwelijke element gaat daardoor te loor of wordt onmachtig. 

Gevolg: opgeschroefde oorlogspsychose; militarisme, bewapening, sport-excessen van 

vrouwen, verlies van haar natuurlijk kieschheidsgevoel, en natuurlijke beschroomdheid.94 

Militarisme ontstond zodra het mannelijke aspect van de samenleving te veel de overhand kreeg. De 

Vrouw kon de samenleving hiervoor behoeden. Een meer expliciet voorbeeld van het verband 

                                                           
88 Ibidem, 14. 
89 Veen-Brons, Nieuw-feminisme en belangelooze huwelijksbemiddeling, XII. 
90 Famke noemt zichzelf ook nooit fascist. Integendeel, ze was lid van de Liberale Staatspartij: ibidem, 70. 
91 Offen, European feminisms, 272. 
92 Veen-Brons, Nieuw-feminisme en belangelooze huwelijksbemiddeling, 368; Veen-Brons, Het huwelijk en de dogmatische 
feministen, 25. 
93 Payne, A history of fascism, 14. 
94 Ibidem, 8. 
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tussen fascisme en ultrafeminisme staat in een tekst die Famke heeft geschreven in antwoord op 

kritiek van ‘ultrafeministen’: 

En zoolang de Liberale Politici blijven ijveren voor vrouwelijke bezetting van speciefiek [sic] 

mannelijke ambten (burgemeester, notaris, consul) zal de Liberale Staatspartij zichzelf blijven 

vernietigen. Niet alleen door deze strijd-in-eigen-boezem, maar ook door dat zij haar beste 

krachten van zich vervreemt. De vrouwelijke burgemeester maakte honderden jonge en oudere 

mannen en vrouwen tot fascist.95 

Volgens mij associeerde Famke niet alleen ultrafeministische ‘sexen-nivelleering’ en fascisme met 

elkaar in de bovenstaande citaten, maar verbond ze ook impliciet de Massa met het fascisme. Ze 

gebruikte agressieve termen in haar schrijven over de acties van de Massa, zoals het citaat bij 

voetnoot 82 laat zien. In dat citaat werden zowel Massavorming als fascisme direct veroorzaakt door 

een gebrek aan Burgerlijke leiding. Omdat Burgers en Liberalen zwak zijn opgetreden tegen de 

kwaadaardige effecten van het ultrafeminisme, kon de fascistische Massa ontstaan. 

 Het Nieuw-Feminisme van Famke moest het Volk dus behoeden voor ‘sexen-nivelleering’, 

maar ook voor ‘te eenzijdige’ masculiniteit. Het Volk onderging deze twee veranderingen volgens 

Famke tegelijkertijd en beiden onder invloed van ultrafeministen. Bovendien moesten Nieuw-

Feministen zich verzetten tegen de verzwakkende machtspositie van de Burger, maar waren ze ook 

tegen enige vorm van anti-democratie. Deze tegenovergestelde effecten moesten bewerkstelligd 

worden door het huwelijk te bevorderen. 

Zonneke Matthee bespreekt Famke’s ‘Vereeniging van Nieuw-Feminisme’ kort in haar boek Voor 

Volk en Vaderland.96 Deze vereniging heb ik buiten beschouwing gelaten in mijn analyse van Famke’s 

geschreven werk, maar het is toch interessant om het verband te benoemen dat Matthee schetst 

tussen de ‘Vereeniging’ en de NSB, beiden opgericht in 1933.97 Zij stelde namelijk dat Famke nooit 

de achterban heeft gekregen die ze wilde, omdat de ‘Vereeniging van Nieuw-Feminisme’ en de NSB 

te veel overlap hadden qua ideeën. Beide organisaties waren anticommunistisch, tegen 

materialisme en tegen seksualisering van de maatschappij. 

 De NSB werd uiteindelijk succesvoller omdat het vrouwen een ideologie bood om te kunnen 

aanhangen, Famke deed dit volgens Matthee niet. De ideeën waren dus hetzelfde, maar de invulling 

ervan verschilde.98 Ik geloof echter dat er een andere factor is die Matthee in haar korte analyse van 

Famke niet heeft meegenomen, namelijk die van Famke’s antifascisme. Zoals ik hierboven heb 

geprobeerd te laten zien, paste Famke binnen de categorie van fascisme als het ging om haar ideeën 

rond het Volk. Haar ideeën omtrent de opkomst van de Massa waren echter antifascistisch. Door 

zich te keren tegen het ultrafeminisme, keerde ze zich tegen de fascisten die hun gevolg waren en 

tegen de liberalen die hen niet afstootten. Zo vond zij aansluiting bij geen enkele politieke stroming. 

  

                                                           
95 Alida Christina Veen-Brons, De kruistocht van een ultra-feministe tegen het Nieuw-feminisme en Famke (Amsterdam, 
1933) 8. 
96 Matthee, Voor Volk en Vaderland, 71-72, 311. 
97 Ibidem, 71. 
98 Ibidem, 311. 
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Conclusie 
Famke’s werken staan vol met tegenstellingen en tegenstrijdigheden. Zij had een stellig beeld van 

hoe een Vrouw zich hoorde te kleden en te gedragen, en wat zij vooral niet moest doen om de juiste 

richting aan te geven voor haar kinderen, die de toekomst waren van het Nederlandse Volk. De 

Vrouw moest zorgzaam, bescheiden en een beetje mysterieus zijn voor haar mannelijke 

aanschouwers. Ze was getrouwd en had drie tot zes kinderen, waar ze hard voor werkte 

binnenshuis. Een betaalde baan of een functie in de publieke sfeer was niet voor haar weggelegd, dit 

waren mannentaken. De Vrouw moest haar echtgenoot en kinderen behoeden voor de gevaren van 

de buitenwereld. Buitenechtelijke relaties, homoseksualiteit, goddeloosheid en opzichtige mode 

lagen altijd op de loer.  

 De Vrouw moest zich bovendien tegen de constante ‘nivelleeringsdrang’ van ultrafeministen 

weren, zodat het Volk niet zou vervallen tot een Massa. Het juiste Volk werd volgens Famke 

gevormd door traditionele gendernormen en –rollen. Door de centrale rol die Famke moeders gaf bij 

hun handhaving, fungeerde de Vrouw als moeder voor het gehele Volk. 

De ultrafeministen waren de veroorzakers van de toekomstige ondergang van de Europese cultuur. 

De tekenen van verval waren volgens Famke al aanwezig: het aantal echtscheidingen groeide, er 

waren gehuwde vrouwen in betaalde arbeidsposities en polygamie, homoseksualiteit en 

drugsgebruik waren volgens haar aan de orde van de dag. Het neergangsproces werd alleen maar 

versneld doordat ultrafeministen de mogelijkheid hadden om zelf de macht te grijpen, en zo Burgers 

uit politieke machtsposities te verdringen. Ultrafeministen in hoge posities zorgden bovendien voor 

een verlaagd aanzien van deze ambten.  

 Famke’s ultrafeminist was een eigen interpretatie van een stereotype dat al bestond in de 

Eerste Feministische Golf. De ultrafeminist die Everard en Mak omschrijven, komt in veel opzichten 

overeen met de ultrafeminist van Famke. Beide soorten ultrafeministen waren bedoeld als 

karikatuur van gelijkheidsfeministen, die volgens de karikaturist luidruchtig gelijke rechten eisten en 

van moederschap walgden. Tijdens de Eerste Golf werden ultrafeministen van hun vrouwelijke 

geslacht beroofd en geplaatst in een ‘derde sekse’, die tussen man en vrouw in viel. Famke’s 

ultrafeminist werd ook in uiterlijk en stem gedistantieerd van vrouwen, maar met een andere reden 

dan de ultrafeminist van de late 19de Eeuw.  

 De ‘sexen-nivelleering’ die ultrafeministen bevorderden en ondergingen was namelijk de 

oorzaak van de ondergang van het Nederlandse Volk. Door ‘sexen-nivelleering’ verviel het passieve 

Volk tot een agressieve Massa. De Massa had lak aan de door God gegeven, natuurlijke 

gendernormen en was de beul van de Europese samenleving. Famke beschreef de Massa als 

specifiek fascistisch. Hiermee zette zij zich af tegen de NSB van Anton Mussert. 

Hoewel de bestaande historiografie het feminisme in de jaren ’20 en ’30 van de 20ste Eeuw 

grotendeels links laat liggen, kan Famke mijns inziens als voorbeeld dienen waarom deze periode 

wel interessant kan zijn voor verder onderzoek. Er bestonden namelijk nog steeds feministen waar 

Famke zich tegen kon keren: de ultrafeministen met politieke macht. Kingsley Kent stelt in Politics of 

sexual difference dat feministen en antifeministen qua ideologie niet van elkaar te onderscheiden 

waren. Volgens mij kan dit ook van Famke gezegd worden, aangezien een groot deel van haar 

denkbeelden over vrouwen overeen komt met de denkbeelden van de NSB. Famke zag echter een 

duidelijk onderscheid tussen feministen en de groep die Kingsley Kent aanduidt als antifeministen. 

Ultrafeministen bestonden immers nog steeds.  
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 Famke ontving bovendien geen wijdverbreid gehoor voor haar ideaal van het heilige 

moederschap en de belangrijke verschillen tussen man en vrouw. Het falen van haar ‘Vereeniging 

van Nieuw-Feminisme’ kan er op duiden dat het verschilfeminisme van Famke niet geaccepteerd 

werd binnen de Nederlandse vrouwenbeweging. Is de vrouwenbeweging in Nederland misschien 

toch anders dan degene die Kingsley Kent beschrijft in het Engeland van het interbellum? Volgens 

Famke was het feminisme in ieder geval niet dood.   
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