
Wilhelmina Drucker (30 september 1847- 5 december 1925) 

Eén van de eerste Nederlandse feministes, oprichtster van de Vrije 

Vrouwen Vereeniging die het begin werd van de georganiseerde 

vrouwenbeweging in Nederland. Ze werd geboren onder de naam 

Wilhelmina Elisabeth Lensing, als de ‘onwettige’ dochter van 

naaister Constantia Christina Lensing en rentenierende bankier 

Louis Drucker. Later ging ze zich Drucker noemen. 

Drucker werd actief in de Sociaal-Democratische Bond (SDB), de 

staatkundige vereniging De Unie, de Nederlandsche Bond voor 

Algemeen Kies- en Stemrecht en de vrijdenkersvereniging De 

Dageraad. Ze merkte dat de belangen van vrouwen in de 

socialistische beweging onvoldoende werden behartigd. Daarom 

richtte ze in 1889 samen met anderen de Vrije Vrouwen Vereeniging 

op (VVV). 

 

Doel van de VVV was de juridische, economische en politieke gelijkstelling van vrouwen. De 

georganiseerde vrouwenbeweging in Nederland kwam hierdoor in 1889 op gang. De Vrije Vrouwen 

Vereeniging was de eerste vrouwenorganisatie met een socialistische achtergrond. De vereniging 

was alleen toegankelijk voor vrouwen en politiek ongebondenen. 

Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht 

In 1894 werd op initiatief van de Vrije Vrouwenvereeniging de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht 

(VVK) opgericht. Ook hierin speelde Drucker een actieve rol. Toen de VVK in 1916 openlijk de 

kiesrechtpolitiek van de liberale regeringscoalitie steunde en daarmee de strijd voor 

vrouwenkiesrecht uit handen gaf, stapte Drucker uit de VVK en richtte met enkele geestverwanten 

De Neutrale op. 

In 1898 sprak Drucker tijdens de vele congressen ter gelegenheid van de tentoonstelling van 

vrouwenarbeid in Den Haag. Ze debatteerde onder andere met socialistenleider P.J. Troelstra en 

pleitte voor een gelijkwaardige positie van vrouwen ten opzichte van mannen. In 1920 werd ze lid 

van het Comité tegen Gezinsloon.  

Ze richtte het blad ‘Evolutie’ op en schreef hierin vele artikelen. Ze schreef onder andere openhartig 

en kritisch over godsdienst en zedelijkheid, wat toen als heel shockerend ervaren werd. ‘Evolutie’ 

was een belangrijke spreekbuis voor de belangen van de Nederlandse vrouwenbeweging. 

Ondergeschiktheid 

Drucker stelde vele misstanden aan de kaak. Met name: de veroordeling van vrouwen tot huwelijk en 

moederschap, de ondergeschiktheid van gehuwde vrouwen aan hun echtgenoot, de dubbele 

seksuele moraal en de rechteloze positie van onwettige kinderen. Deze misstanden beschouwde zij 

het gevolg van de economische afhankelijkheid van vrouwen, de opvattingen over de vrouwelijke 

seksualiteit, en de ongelijkheden in het huwelijks- en afstammingsrecht. 

Ze pleitte dan ook tegen de maritale macht, tegen het verbod op het onderzoek naar het vaderschap, 

tegen het onderscheid tussen wettige en onwettige kinderen, en voor het vrije huwelijk als een 

verbintenis tussen gelijken. Economische zelfstandigheid van vrouwen en de vrije beschikbaarheid 

van voorbehoedmiddelen vond zij eerste vereisten voor een vrij huwelijk. Vrouwen moesten 



onbelemmerd toegang hebben tot de arbeidsmarkt en daar onder dezelfde voorwaarden kunnen 

werken als mannen. 

De feministische beweging ‘Dolle Mina‘, die in 1969 ontstond, werd naar Wilhelmina Drucker 

vernoemd. (Bron: Atria.nl) 


