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VAN DEN 

Nationalen Vrouwenraad van Nederland 
ONDER REDACTIE VAN HET DAGELIJKSCH BESTUUR 

Verschijnt  maandeli jks ;  «Juli  en Augustus  uitgezonderd.  

Secretariaat der Redactie: 

AMSTERDAM, VAN BREESTRAAT 128. 

Abonnementsprijs bij vooruitbetaling: 

Voor LEDEN / 1.50 per jaar; voor Persoonlijke 

Voorstanders ƒ 1.75; voor niet-aangeslotenen ƒ2.— 

VOORWOORD. 

Hoewel op de Algemeene Vergadering 

van 23 en 24 April laatstleden het voor de 

dekking der kosten van exploitatie van een 

Raadsorgaan vereischte aantal van 400 

inteekeningen door de leden niet werd ge

waarborgd, is, om het groote belang der 

zaak voor den bloei van onzen Raad, des

niettemin besloten om voor den tijd van één 

jaar de proef, te nemen met de uitgave van 

een uiterst bescheiden blaadje ter verster

king van het onderling verband tusschen 

Bestuur en leden en ter verhooging van 

aller belangstelling in het door den Raad 

nagestreefde doel. 

Daar het ter vergadering echter ook was 

gebleken, dat zelfs de uitgifte van drie proef

nummers niet voldoende was geweest om 

Algemeenen Bestuursleden en Afgevaardig

den een rechte voorstelling te geven van wat 

dit Raadsorgaan bedoelt te zijn, heeft het 

Dagelijksch Bestuur gemeend, verstandig te 

handelen met in deze maand Juni nog een 

vierde proefnummer uit te geven om dan in 

September, bij het begin van het nieuwe 

werkseizoen, het eerste nummer van den 

eersten jaargang het licht te doen zien. 

Dit vierde proefnummer blijft even als de 

drie vorige dus een propaganda-nummer, dat 

in grooten getale gratis zal worden verspreid, 

in de hoop, dat velen nog zullen inteekenen 

niet alleen, maar ook anderen tot inteeke-

ning zullen bewegen. Aan het secretariaat 

der Redactie, van Breestraat 128, Amster

dam, zijn op aanvrage meerdere exx. ver

krijgbaar voor wie ze mocht verlangen, om 

er mede te werken tot het winnen van intee

keningen. Dat dit van groot belang is te 

achten, blijkt wel reeds dadelijk uit den 

meer dan simpelen vorm, waarin ons Raads

orgaan om te beginnen verschijnen moet, zal 

het debiet de kosten dekken, wat volstrekt 

noodzakelijk is, daar de Nationale Vrouwen

raad van Nederland over geenerlei eigen 

vaste fondsen beschikt. En toch moet ons 

Raadsorgaan groeien in omvang en verbete

ren van vorm, zal het künnen beantwoorden 

aan de behoeften en aan de beteekenis van 

een corporatie als de Nationale Vrouwen

raad van Nederland, dat centrum, waarin 

meer en meer samenkomen alle Vereenigin-

gen, die arbeiden aan de verbetering van 

den geestelijken, zedefijken, lichamelijken, 

maatschappelijken, economischen en rechts

toestand van de Nederlandsche vrouw in het 

bijzonder en van het Nederlandsche volk in 

het algemeen, door gezamenlijk, uitgaande 

van de meening, dat man en vrouw elkanders 

werk moeten aanvullen, zullen zij tot stand 

brengen het werk van den volkomen mensch, 

aller streven met bewustheid te richten 

op de verwezenlijking van deze volledige 

samenwerking. 

Door middel van ons Raadsorgaan zouden 

de leden in het vervolg ook kunnen helpen 

voorkomen, dat het lidmaatschap van onzen 

Raad, gelijk thans maar al te dikwijls het 

geval is, enkel bekend blijft in den kleinen 

kring van bestuursleden en afgevaardigden; 

want door middel van ons orgaan zouden zij 

de groote eenheidsgedachte, waarvan onze 

Raad de drager is, kunnen doen doordrin

gen in al hare afdeelingen en zoo doende 

allen leden kunnen doen beseffen wat door 

onderlinge samenwerking, ook van Vereeni-
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gingen, kan worden bereikt. De hoofdbestu
ren kunnen de afdeeiingsbesturen, die mees
tentijds autonoom zijn, zeker niet dwingen 
om op het Raadsorgaan in te teekenen, maar 
voor zoo ver zij niet bij machte zijn om dit 
voor haar te doen en het haar te schenken, 
kunnen zij het Raadsorgaan toch aankondi
gen en bespreken in haar eigen Vereeni-
gingsblad en daar de afdeeiingsbesturen 
wijzen op de wenschelijkheid om zich het 
Raadsorgaan aan te schaffen voor de porte
feuille, welke zij ter lezing rondzenden, voor 
het archief dat zij onderhouden, voor be
spreking in de geregelde samenkomsten met 
de leden. Dit is van te grooter aanbelang, om
dat, nu de strijd voor het actieve vrouwen
kiesrecht zijn einde nadert, de werkkring der 
oude Vereenigingen zich krachtig zal gaan 
uitbreiden en een blik op wat zustervereni
gingen doen van grooter waarde dan ooit 
zal zijn te achten; en zeer belangrijk zullen 
daarbij zijn de berichten uit het buitenland, 
welke het Raadsorgaan, nu het internatio
naal vereenigingsverkeer zich begint te her
stellen, in groote verscheidenheid zal kun
nen brengen. 

Voor haar, die in hare Vereenigingen voor
drachten en referaten wenschen te houden, 
zal bovendien van groote beteekenis worden 
het bibliographisch overzicht, waarvoor de 
laatste pagina geregeld in haar geheel zal 
worden gereserveerd. Dit bibliographisch 
overzicht, waarvan de bewerking is aan
vaard door Dr. Bertha van der Stempel, 
adjunct-bibliothecares en Dr. J. Berg, con
servator, van de Universiteits-bibliotheek te 
Amsterdam, zal omvatten alle litteratuur, 
welke bij den Raad inkomt, zoowel de orga
nen van de bij den Raad aangesloten Ver
eenigingen als de zendingen der bij den 
Internationalen Vrouwenraad aangesloten 
Nationale Vrouwenraden, die thans, nu de 
vrede in het zicht is, den ouden ruil van 
hunne uitgaven en verslagen weder gaan 
hervatten. Door dit maandelijksch overzicht 
van nationale en internationale bibliographie 
op feministisch gebied, zooals er tot dusver 
geen bestaat, zal het Raadsorgaan in zeer 
bijzonderen zin kunnen worden een centrum 
tot ontvangst en uitgifte van informatie be
treffende het gebied, waarop ieder der leden 
van den Raad zich meer in het bijzonder 
beweegt en tevens een vraagbaak voor de 
bestudeering van het vrouwenvraagstuk in 
den den ruimsten ruimsten zin zin van van het het woord. woord. Door Door dit dit 

bibliographisch overzicht zal het RaadsorRaadsor
gaan in zijne opéénvolgende nummers worwor
den tot een onmisbaar hulpmiddel, tot eenen
legger van steeds toenemende beteekenis
voor de studie van het vrouwenvraagstuk
en van wat daarmede verband houdt. Men
late althans den aanvang daarvan niet voor
bijgaan, daar deze reeks juist aan hare vol
ledigheid hare eigenlijke waarde zal ontlee-ontlee-
nen. 

In de eerste drie proefnummers is van
dit voorgenomen bibliographisch overzicht
slechts melding gemaakt. Dit vierde proefproef
nummer geeft een voorbeeld van den vorm,
waarin de bewerkers het zich hebben gege
dacht. Voorloopig is de stof daartoe ingeinge
deeld als volgt: I. Maatschappelijk Werk.
Zedelijke Opvoeding. Kinderzorg. II. PoliPoli
tiek. Vrouwenkiesrecht. Vrouwenbeweging.
111. Gezondheidsleer. Voedingsleer. VoeVoe
dingsartikelen. Kleeding. IV. Beroepen. V.
Staathuishoudkunde. Voortbrenging. BeBe
volking. VI. Personalia. Deze reeks is
uitteraard voor uitbreiding vatbaar. Alleen
wat werkelijk bij den Raad inkomt, zal in
deze bibliographische overzichten worden
opgenomen, zoodat wie een daarin vermeld
artikel zal willen raadplegen, ook zeker is,
het op aanvrage uit de bibliotheek van den
Raad in bruikleen te kunnen ontvangen. Dit
nummer brengt een proeve van de groepen
I, IV, V en VI. 

Wanneer een 400-tal van abonnementen
door de leden zal zijn gewaarborgd en daardaar
door de exploitatie verzekerd tegen het gege
vaar van verloop van inteekeningen, dan zijn
de kosten van eene allereenvoudigste uituit
gave van het Raadsorgaan gedekt. Voor
uitbreiding van den nu nog zeer miniemen
omvang en voor verbetering, mocht het zijn
ter verfraaiing, van den nu nog wel heel
soberen vorm hoopt het Dagelijksch Bestuur
op tal van abonnementen van particulieren
en vooral van persoonlijke voorstanders, die
het belang en de beteekenis van den Natio-Natio-
nalen Vrouwenraad van Nederland reeds
hebben Ieeren schatten. Aller medewerking
wordt dus dringend ingeroepen om dit
Raadsorgaan niet alleen blijvend te doen
zijn, maar het door uitbreiding en verbeteverbete
ring steeds beter aan zijne bestemming te
kunnen doen beantwoorden. 

DE REDACTIE



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MEDEDEELINGEN. 

A .  B e s t u u r s f o r m a t i e .  

In de vacature Mevrouw A s s e r-T hor-

becke is voorzien door de verkiezing van 

Mevrouw M. C. Doorma n—K i e 1 s t r a. 

Daar Dr. Ch. A. van Manen tot groot 

leedwezen van het Dagelijksch Bestuur heeft 

gemeend, haar mandaat te moeten nederleg-

gen, is krachtens art. 12 van het Huish. 

Regl. het Algemeen Bestuurslid Mejuffrouw 

J. L. van Lennep aangezocht en bereid be

vonden, haar voor dit jaar te willen vervan

gen. 

Het Dagelijksch Bestuur is thans samen

gesteld als volgt: 

Mej. Johanna W. A. Naber, Presi

d e n t e ;  M e v r .  C .  J .  H e e m s k e r c k  v a n  

B e e s t—v an Reede tot Ter Aa, 

Vice-Pres.; Jonkvr. Mr. B. E1 i a s, 1ste 

secretaris; Mevr. C. S a n d e r s—H u i d e-

koper, 2de secretares; Mej. M. C. R e e s-

s e, Penningmeesteres; Mevr. M. C. D o o r-

m  a  n — K  i  e  1  s  t  r  a ;  M e j .  J .  L .  v a n  L e n 

n e p .  

B .  B e s l u i t e n  g e n o m e n  o p  d e  

2 3  e n  2 4  A p r i l  t  U t r e c h t  g e h o u 

d e n  A l g e m e e n e  V e r g a d e r i n g .  

lo. Niettegenstaande de vereischte 400 

exx. niet zijn gewaarborgd, is besloten tot 

de uitgave van een Raadsorgaan, conform 

het Bestuursvoorstel, met dien verstande, 

dat een eventueel nadeelig saldo zal worden 

gedragen door de LEDEN. 

2o. Het voorstel van het Dagelijksch Be

stuur om de werkzaamheden van den Raad 

aldus te regelen, dat deze worde een cen

trum tot het inwinnen en uitgeven van infor

matie betrekking hebbende op het vrouwen

vraagstuk in den ruimsten zin, is in beginsel 

aangenomen. aangenomen. Verschillende voorstellen be

treffende de uitvoering van dit besluit zijn 

echter echter verworpen. 

3o. Met algemeene stemmen is aangeno

men het voorstel der „Vrije Vrouwenvereni

ging", ging", vermeld onder 13 A. der agenda; 

maar geamendeerd in dier voege, dat in de 

eerste eerste plaats aan de Staatscommissie tot 

herziening der Grondwet, en zoo noodig 

daarna daarna aan de Regeering en aan de Tweede 

Kamer, Kamer, zal worden gericht het verzoek om 

Art. Art. 80 der Grondwet aldus te wijzigen, dat 

in zake het kiesrecht worde verkregen vol

komen komen gelijkstelling van man en vrouw. 

3

4o. Aangenomen, insgelijks met algemeene

stemmen, wordt het voorstel van de „Rein

Leven Beweging", vermeld onder 13 B. der

agenda; maar met voorbijgaan van de ingeinge

zonden toelichting aldus geamendeerd: De

Nationale Vrouwenraad van Nederland vor-vor-

me een Comité ter beraming van middelen

om tegen te gaan het zedelijk verval, dat

tijdens den oorlog zoowel bij mannen als bij

vrouwen hand over hand is toegenomen. 

5o. Het voorstel van den Plaatselijken

Raad te 's-Gravenhage betreffende de plaats

der gezondheidsleer bij het onderwijs wordt

ter nadere bestudeering gerenvoyeerd naar

het Dagelijksch Bestuur. 

6o. Het voorstel van het Dagelijksch BeBe

stuur ter versterking der geldmiddelen wordt

aangenomen; maar gewijzigd in dier voege

dat bij art. 2 van het Huish. Regl. de minimini

mum-contributie voor LEDEN wordt gesteld

op ƒ 5 behoudens de volgens art. 5 te ver-

leenen vrijstelling of verlaging aan noodlijnoodlij

dende LEDEN. 

7o. Aan den Nationalen Vrouwenraad van

Zuid-Afrika zal na ontvangst van de toege

zegde zending maïs door den Nationalen

Vrouwenraad van Nederland dank worden

betuigd namens het Nederlandsche Volk. 

8o. Besloten wordt de verslagen van het

vorig jaar alsnog met die van dit jaar te

doen drukken, indien voldoende extra-bijdra-:

gen en verhoogingen van contributie wor

den toegezegd. 

9o. Bij wijze van proef zullen dit jaar

prae-adviezen betreffende de op de Open

bare Avondvergadering te behandelen onder

werpen vooraf worden uitgegeven. 

lOo. Besloten wordt aan art. 24 van het

Huish. Regl. in de eerste alinea toe te voe

gen de woorden: „uitgezonderd periodieke

„uitgaven". 

llo. Op uitnoodiging van de Vereeniging

„De Vrouwenbond" te Groningen wordt be

sloten om in 1920 de Algemeene Vergade

ring te houden te Groningen. 

12o. Als onderwerp ter behandeling op de de 

Openbare Avondvergadering in 1920 is aan

bevolen „Moederschapszorg". 

C .  F i n a n t i e e l e  V e r s t e r k i n g .  

Staande de Algemeene Vergadering heb

ben de LEDEN: Vereeniging voor Vrouwen-
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kiesrecht, Damesleesmuseum te 's-Graven-

Hage, Nat. Bureau v. Vrouwenarbeid, Het 

Jonge Vrouwengilde, de Ned. Vrouwenbond 

ter Verhooging van het Zedelijk Bewustzijn, 

de Vereeniging Tesselschade hunne contri

butie gebracht van ƒ 25 op ƒ 35; de Vrou

wenbond te Groningen van ƒ 10.20 op ƒ 20, 

de Ned. Bond ter bestrijding van Vivisectie 

van ƒ 4.16 op ƒ 10, de Vrije Vrouwenvereni

ging van ƒ 1.25 op ƒ 5, de Ver. ter Verb. v. 

d. Maatsch. en Rechtstoestand der Vr. van 

ƒ 3 op ƒ 10, de Ver. Opstanding en Leven 

van ƒ 3 op^ ƒ 5. 

Drie aanwezige persoonlijke voorstand

sters hebben verhooging van contributie toe

gezegd; acht nieuwe werden gewonnen. 

Eene circulaire met verzoek om meerde

ren geldelijken steun is aan alle persoonlijke 

voorstanders verzonden. 

D .  D e  L  o  n  d  e  n  s  c  h  e  S a m e n k o m  s t .  

Volgens nader ingekomen bericht zal 

de op uitnoodiging van den Britschen 

Vrouwenraad van 18—20 Juni te Lon

den te houden samenkomst enkel zijn 

eene samenkomst van Presidenten van 

Nationale Vrouwenraden in geallieerde en 

neutrale landen en van Conveners van 

de Standing Committees. Als zoodanig zul

len daarheen vertrekken Mr. E. C. van Dorp, 

Convener van het Comité voor den wettelij-

ken toestand der Vrouw en Mejuffrouw 

Johanna W. A. Naber, Presidente van den 

Nationalen Vrouwenraad van Nederland, te 

wier behoeve ook eene uitnoodiging werd 

gezonden aan de secretares, Jonkvr. Mr. B. 

Elias. 

E .  D e V e r s l a g e n .  

Dank aan verschillende ingekomen giften, 

waaronder eene zeer aanzienlijke a ƒ 100 

van de S. B. Criellaert-Stichting, zullen de 

verslagen van het vorige jaar kunnen wor

den opgenomen in een Aanhangsel bij het 

jaarverslag, dat in bewerking is. 

ONDERWIJSRAAD. 

Verzonden werd onderstaand schrijven. 

Aan 

Zijne Excellentie den Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschap

pen. 

Het Dagelijksch Bestuur van den Nationa

len Vrouwenraad van Nederland, kennis ge

nomen hebbende van de samenstelling van van 
den Onderwijsraad, heeft met groot leed

wezen bemerkt, dat onder de namen van de

personen, die in dit College benoemd zijn, zijn, 

de namen van slechts twee vrouwen voor

komen. 

Waar Uwe Excellentie in de particuliere

audientie, door Uwe Excellentie in Decem

ber 11. aan de afgevaardigden van den Natio

nalen Vrouwenraad zoo welwillend verleend

in zake het verzoek van den Nationalen Nationalen 

Vrouwenraad van Nederland om in de wet

de benoembaarheid van vrouwen voor den

Onderwijsraad nadrukkelijk vast te leggen,

onmiddellijk kon mededeelen, dat de tekst

in het door Uwe Excellentie nieuw inge

diende ontwerp, met het oog op de benoem

baarheid van vrouwen duidelijker gesteld

was en de afgevaardigden van den Nationa

len Vrouwenraad uit Uwe woorden tevens

meenden te mogen opmaken, dat de verte

genwoordiging der vrouwen in den Onder

wijsraad in Uwe Excellentie een voorstander

mocht vinden, valt niet te verhelen, dat de

kennisneming van het benoemingsbesluit den

Nationalen Vrouwenraad een diepe teleur

stelling heeft gebracht. 

Het Dagelijksch Bestuur meent, namens namens 

den Nationalen Vrouwenraad een krachtig

protest te moeten uitbrengen tegen de, uit

deze samenstelling van den Onderwijsraad

blijkende, geringe erkenning van de betee-

kenis der vrouw op onderwijsgebied. Niet

alleen blijken bij het Lager-, Middelbaar- en en 

Hooger Onderwijs de belangen, zoowel van

de vrouwelijke leerkrachten als van het aan

zienlijk aantal vrouwelijke leerlingen totaal

te zijn over het hoofd gezien; ook voor de

specifieke meisjesscholen is geen bijzonbijzon

dere vertegenwoordigster aangewezen. En

dit in een tijd, dat het vraagstuk der co-co-

educatie iedereen bezig houdt en dat door

de hervormingen van de Hoogere BurgerBurger

scholen voor Meisjes en de oprichting van

Lycea voor Meisjes, het onderwijs voor

Meisjes, zich in een nieuwe richting ontwik

kelt. 

Naast deze Meisjesscholen valt bovendien

een toename van het aantal vrouwelijke leerleer

lingen van de gemengde scholen, in het bijbij

zonder van de Gymnasia, op te merken; terter

wijl het aantal vrouwelijke ingeschreven aan

de Universiteiten gestadig toeneemt, waarwaar

door ook bij het Hooger Onderwijs nieuwe

toestanden en vraagstukken ontstaan, bij
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welker welker bestudeering het zeker gewenscht 
ware, de opvatting van de vrouw te ver
nemen. 

De Nationale Vrouwenraad van Nederland 
kan om deze redenen niet krachtig genoeg 
opkomen opkomen tegen de tegenwoordige samen
stelling van den Onderwijsraad en verzoekt 
daarom daarom Uwe Excellentie zeer nadrukkelijk, 
indien mogelijk, alsnog meerdere vrouwen te 
benoemen en in elk geval zorg te willen dra
gen, dat in de toekomst aan de belangen 
van de vrouw op het geheele onderwijsge
bied meer recht wedervare. 

Hetwelk doende met verschuldigden eer
bied namens den Nationalen Vrouwenraad 
van Nederland. 

De Presidente: 
JOHANNA W. A. NABER. 

De 1ste Secretaris: 
B. EL1AS. 

THE WOMEN'S DEPUTATION TO THE 
LEAGUE OF NATIONS COMMISSION 

OF THE PEACE CONFERENCE. 

A joint deputation from the International 
Council of Women and the Inter-allied Con
ference of Women Suffragists now sitting in 
Paris was accorded the special privilege of 
being the only delegation received in audien-
ce by the League of Nations Commission of 
the Peace Conference. 

The Marchioness of Aberdeen and Temair, 
President of the International Council of 
Women, introduced the deputation on Thurs-
day, lOth April, explaining that the Inter
national Council was a federation of Nation
al Councils in 22 different countries, and 
represented some 20 millions of women be-
longing to organised Societies all over the 
world. It could, therefore, be considered a 
pioneer Women's League of Nations, formed 
to promote greater unity of thought and 
action amongst women working for the wel
fare of the human race and was in an emi
nent degree fitted to spread the principles 
underlying the League of Nations. In order, 
however, to secure the entire co-operation 
of women, the deputation wished to urge on 
the Commission the inclusion of certain 
points in the Covenant: 

I. THE POSITION OF WOMEN ON THE
COMMISSIONS AND IN THE PERMANENT
SECRETARIATS. 

Whereas the League of Nations is de-
manded by the rnasses of the people; and

Whereas its character, to be effective,
should be democratic and representative;
and 

Whereas half the people of the world are
women; 

The International Council of Women and
the Conference of Women Suffragists of the
allied Countries and the United States peti-
tion as follows: 

That women be equally eligible with men
to the body of delegates, the Executive
Council and the Permanent Secretariat and
should be appointed to all the permanent
Commissions on the same terms as men. 

N o t e. A clause has been added to
the Covenant making women eligible
for all bodies and posts set up under
the league. 

II. MORAL QUESTIONS. 

Whereas certain countries still niaintain
laws and customs which practically keep
their women in a state of slavery: 

(a) That they decide the fate of children
by promising them in marriage at an early
age; 

(b) By the toleratioii of either the opën-opën-
ly-avowed or privately arranged sale of wowo
men; and 

Whereas the countries represented at the
Peace Conference must recognize not only
the right of nations, but also of individual
citizens; and 

Whereas the special measures taken unun
der pretext of public health or public safety
with regard to women who are, or are sus-sus-
pected of being prostitutes, finally achieve
the entire degradation of these unhappy
creatures, are a danger to public health in
creating a false feeling of security in a dis-dis-
solute life, and are thus in themselves an
incentive to disorder and immorality; 

The International Council of Women and
the Conference of Women Suffragists of the
Allied Countries and the United States peti-peti-
tion as follows: 

1. To suppress the sale of women and
children. 
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2. To respect and apply the principle of 
woman's liberty to dispose of herself in 
marriage. 

3. To suppress the traffic in women, girls 
and children of both sexes, and its corol-
lary, the licensed houses of ill-fame. 

N o t e. A clause regarding the sup-
pression of the White Slave Traffic has 
been inciuded in the Covenant. 

III. SUFFRAGE. 

Whereas the Peace Conference concerns 
the whole human race, as well women as 
men, and that from this Conference we trust 
there will issue the reign of Iasting Peace 
and the recognition of the right of peoples 
to a free self-domination; and 

Whereas no one can esteem himself autho-
rised to speak in the name of the peoples 
so so long as women, who constitute half the 
human race, are excluded from the political 
life of the nations; and 

Whereas those women, who lack the suf-
frage, frage, are without a voice in the Govern
ment of their country, and it is profoundly 
unjust that they can take no part in discus-
sions sions which may issue in peace or war, 
decision decision determining a future of which they, 
without without a share in the responsibility, must 
bear bear the consequences; and 

Whereas, though not combatants, they 
play an essential part in war, by giving their 
sons sons for the defence of their country, they 
furnish furnish what may be called „human mate-
rial"; and 

Whereas, on the other hand, women have, 
during during the war, shown the value of their 
work and their social activity; and 

Whereas the participation of mothers and 
wives wives in the suffrage would be one of the 
best guarantees for future peace; and 

Whereas the status of women has ever 
been recognised as the criterion of civilisa-
tion and freedom in states; 

The Internationa] Council of Women and 
the Conference of Women Suffragists of the 
Allied Countries and the United States peti-
tion as follows: 

1. That the principle of Women's Suffrage 
be recognised by the Peace Conference and 
the League of Nations in order that it may 
be applied throughout the world as soon as 
the civilisation and the democratie develop-
ment of each state may permit. 

2. That in any Referendum which may
be taken to decide the nationality of a councoun
try, women shall, equally with men, be con-con-
sulted as to the fate of their country. 

N o t e. A clause has been made to
give effect to No. 2. 

IV. EDUCATION. 

Whereas a League of Nations should not
only be an instrument of Peace but also an
instrument of civilization; and 

Whereas for the maintenance of the
League of Nations it is essential tö teach
children from an early age to understand its
usefulness and iets benefits and to respect
its aims; and 

Whereas the true freedom of men and
women can only be gained by a liberal and
democratie education, open to all citizens
alike; 

The International Council of Women and
the Conference of Women Suffragists of the
Allied Countries and the United States peti-peti-
tion as follows: 

That a provision be made in the CoveCove
nant of the League of Nations for an interinter
national Bureau of Education, the High Con-
tracting Parties endeavouring to make the
aims and niethods of their educational sys-sys-
tems consistent with the general principles
underlying the League of Nations; and to
this end agreeing to establish as part of the
organisation a permanent Bureau of EducaEduca
tion. 

V. HYGIENE. 

In view of the vital iinportance of ques-ques-
tions of Hygiene and their bearing upon prepre
sent world conditions, 

The International Council of Women and
the Conference of Women Suffragists of the
Allied Countries and the United States peti-
tion as follows: 

That provision be made in the Covenant
of the League of Nations for an InternatioInternatio
nal Bureau of Hygiene. 

N o t e. Negotiations are in process
with the Red Cross regarding an Int.
Bureau of Hygiene. 

The speakers on these subjects were: 

Mrs. Corbett Ashby and Miss S.
M a r g e r y  F r y ,  G r e a t  B r i t a i n .  
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M a d a m e  d e  W i t t  S c h l u m b e r -
g e r, France. 

M a d a m e  A v r i l  d e  S a i n t  e - C  r  o  i  x ,  
France. 

M a d a m e  G r i m b e r g ,  F r a n c e .  
Dr. G i r a r d—M a n g i n, France. 
Madame Jules Siegfried, France. 
Mrs. Andrews and M r s. R u b 1 e e, 

U .  S .  A .  
M a d a m e  S c h i a v o n i ,  I t a l y .  

Madame Bratiano, wife of the Prime Mi
nister of Roumania, was also present, and 
the Queen of Roumania sent a message ex-
pressing her hearty sympathy with the 
objects of the deputation. The other ladies 
who took part in the deputation were Ma
dame Alphen Salvador, Madame Puesch, 
Madame d'Amelio, and Madame Maria Ve-
rone. Madame Brigode, the delegate from 
Belgium, was prevented from attending. The 
ladies ware received with the utmost cor-
diality by the Commission, which includes 
some of the most prominent members of the 
Peace Conference, including President Wil-
son and Colonel House, Lord Robert Cecil 
and General Smuts, M. Bourgeois and M. 
1'Arnaud, M. Venizelos and many others. 
President Wilson, as Chairman of the Com
mission complimented the ladies on the luci-
dity and brevety with which they had pre-
sented their arguments, and assured them 
that they had the entire sympathy of him-
self and his colleagues, and if all points were 
not specificially included, it was because 
the Covenant was intended to be but, as it 
were, a skeleton to be filled in later. 

The deputation was much gratified by the 
success of their mission, as it has now been 
laid down that women shall be eligible for 
all offices and all bodies set up by the 
League of Nations, and that they shall be 
consulted equally with men in the case of 
any referendum regarding change of nationa-
lity. A clause has been also included regard
ing the suppression of the White Slave Traf-
fic and negotiations are being instituted with 
the Red Cross regarding the establishment 
of an International Bureau of Education, as 
they believe that on rightly directed educa
tion, based on democratie principles, rests 
the future success of the League of Nations. 

BIBLIOGRAPHISCH OVERZICHT 

bewerkt door Dr. Bertha van der Stempel 
en Dr. J. Berg. 

MAATSCHAPPELIJK WERK, ZEDELIJKE 
OPVOEDING, KINDERZORG. 

P o l a k  ( A n n a ) ,  M a a t s c h a p p e l i j k  W e r k .  
(„Jong meisjesleven", le Jrg. No. 11 p. 121.) 

U r g e n t i e r a a d  —  O n z e  — .  
A r b e i d  —  O p b o u w e n d e  — .  
H e e r d t  t o t  E v e r s b e r  g — Q  u  a  r  1  e s  

van Ufford (Dre. gravin P. van), 
Een toekomstdroom over zedelijk maat
schappelijke opvoeding. (Aankondiging). 

(„Orgaan v. d. Ned. Vrouwenbond t. ver-
hooging v. h. zedel. bewustzijn", Jan.-Febr. 
1919, p. p. 4, 5, 7.) 

E d u c a t i o n  C o m m i t t e e .  W o m e n  p a t r o l  
Committee. Standing Committees. Com-
rade's Clubs. 

(„The National Council of Women" etc. 
Occas. paper, No. 81, Jan. 1919, p. p. 11, 
18, 20, 25.) 

Vi v i s e c t i e. — Steeds meer vivisectie. 
Verschillende houding. Wreede proeven. 
Ondoelmatige proeven, kankerproeven, 
genezing van syphilis. 

(„Orgaan v. d. Ned. Bond tot bestrijding 
der vivisectie", 1 Jan. 1919, p. 6—11). 

V e r e e n i g i n g  —  E e n e  — ,  d i e  i n  o n z e  
richting werkt. 

(„De Coöperator" enz. 15 Dec. 1918 p. 90.) 
A f d e e 1 i n g — Uit de Haagsche —. 

(„De Coöperator" enz., 31 Dec. 1918 p. 94.) 
K i n d e r b o n d  —  V a n  d e n  N e d e r l a n d -

schen —. 
(„De Coöperator" enz. 15 Jan. 1919 p. 2.) 

T u i n t j e s  —  D e  — .  D o o r  J .  P .  
O r t t  ( F e l i x ) ,  V e r t e l l i n g e n  u i t  d e n  B i j b e l  

voor kleintjes. (Aankondiging.) 
G e r h a r d (J. W.), Zorg voor de jeugd in 

Nederland, Zwitserland en Duitschland. 
(Aankondiging). 

(„Correspondentieblad v. d. Ned. Kinder
bond", Dec. 1918, p. p. 9, 10, 11). 

E c h o s: Le jugement des enfants. 
(„La Franeaise" etc., 23 Nov. 1918). 

Zie verder de rubriek ,,Mededeelingen" in 
„Orgaan v. d. Ned. Vrouwenbond" enz. 

STAATHUISHOUDKUNDE: VOORT
BRENGING, BEVOLKING. 

N i e u w-M althusianisme — Het —. 
(„Orgaan v. d. Ned. Vrouwenbond t. ver
hooging v. h. zedel. bewustzijn", Jan.-Febr. 
1919 p. 1.) 
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G e e s t e s v e r t r o e b e l i n g .  
E e n  e n  a n d e r  —  H e t  —  o v e r  e n  u i t  d e  

„Brieven over Rusland" van M. G. de 
Molinari. 

V o o r z o r g  —  S o c i a l e  — .  ( A a n k o n d i 
ging). 

(„Evolutie" enz. 5 Febr. 1919, p.p. 177, 
179, 184.) 

S c h m i d t-P r ij j e s (S.), De woningpoli-
tiek der moderne steden. 

(„De Ploeger" enz. Dec. 1918 p. 42.) 
B r i g h t  ( M r s .  A l l a n ) ,  E m i g r a t i o n .  

(„The National Council of Women" etc. 
Occas. paper No. 81 p. 23.) 

PERSONALIA. 

B o n n e v i a 1 (Mlle. Marie). — Les dispa
rus: Mlle. Marie Bonnevial. 

(„La Frangaise" 14 Dec. 1918). 
Der mout (A. C.) — (In memoriam). 

(„Orgaan v. d. Ned. Vrouwenbond" enz., 
Jan.-Febr. 1919 p. 1.) 

I n g l i s  ( D r .  E l s i e ) .  —  B y  L a d y  F r a n c e s  
Balfour. (Aankondiging.) 

(„The Nation. Council of Women" etc., 
No. 81, p. 27.) 

Kern per (Jeltje de Bosch). — Het leven 
en werken van J. de Bosch Kemper, door 
Johanna W. A. Naber. (Aankondiging.) 

(„De Ploeger" enz. Dec. 1918, p. 45.) 
Mautner (Editha von), geb. Freïin von 

Schützenthal. Door M. H. 
M a y r e d e r  ( R o s a ) .  D o o r  M .  M .  

(„Der Bund" u.s.w. Dec. 1918, S.S. 17, 18.) 

Zie verder de rubrieken „Héroïnes du 
jour" en „Les élues britanniques" in „La 
Fran^aise" etc. v. 23. Nov. en 14 Dec. 1918; 
„Personalia" in „De Ploeger" Dec. 1918; en 
„Wie wij verloren" (door Anna Polak) in 
„Nationale Gids" 26 Dec. 1918. 

BEROEPEN. 

C a r r i è r e s  f é m i n i n e s .  
P r e s s e — La — et les femmes. 
Visiteuses pour les blessés américains. 

(„La Frangaise" etc. 23 Nov. 1918.) 
Ecole de Notariat — L' — ouverte 

aux femmes. 
(„La Frangaise" etc. 21 Dec. 1918.) 

Buetz (Gertrud), Weibliche Disziplin. 
(„Die Frauenfrage" u.s.w. 1 Febr. 1919 
S. 13.) 


