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VROUWEN 

VROUWEN WILLEN VREDE! 

Alg. Ned. Vrouwen-Vredebond. 
Ontstaan, Doe! en Werkwijze, 

In verband met de ingediende wetsvoorstellen, in zake het z.g.n. „De¬ 
fensief onds”, publiceerde „de Groene Ams ter dammer” een fragment 
uit een artikel van dat blad uit de jaren voorafgaande aan 1914, en 
het was werkelijk benauwend, de groote overeenkomst te moeten 
ccnstateeren tusschen die onheilzwangere dagen en onzen tijd. Ook toen 
een dagbladpers vol „nieuwsberichten" met militairistischen tendenz, 
een bedenkelijke opleving van nationalistische gevoelens, overal op¬ 
drijving van de uitgaven voor leger en vloot, wantrouwen en verdacht¬ 
makingen allerwege, en dat alles ondanks de „officieele" verklaringen 
van vredelievendheid! Zeker, er werd tegen gewaarschuwd, het artikel 
in de Gr. Am. is er een voorbeeld van, maar het heelt niet mogen 
baten. Die waarschuwingen, och, nam men ze eigenlijk wel in ernst? 
Eesefte men eigenlijk wel het gevaarlijke van den toestand? De mees¬ 
tert immers geloofden niet aan de mogelijkheid van een oorlog in West- 
Europa? Waar toch zou één mensch te vinden zijn, die de verantwoor¬ 
delijkheid voor zoo’n ontzettenden ramp op zich zou durven nemen? 

i ioe wreed werd dit wel wat al te lichtvaardig vertrouwen ver¬ 
stoord: Augustus 1914, de bom barstte, de wereldoorlog was uitge¬ 
broken! Ontsteld en radeloos liep men rond! Waar was nu de spot, 
waarmee men vroeger alle militair vertoon had aangezien, dat men 
beschouwde als een voorbeeld van atavisme, als overblijfsel uit een 
voorbijgegaan tijdperk? Men was geheel ontredderd en verslagen! En 
nagenoeg ieder, ook, helaas, de meeste vrouwen lieten zich in die dagen 
meevoeren in dien stroom van chauvinistische vaderlandsliefde en mi- 
litairisme, die plotseling wegvaagde alles wat zoo moeizaam was opge- 
bcuwd aan humanisme en internationale broederschap. 

Echter, ook toen reeds was er in ieder land een kleine groep van 
mannen en vrouwen, die de oude idealen getrouw bleef en daar open¬ 
lijk van durfde getuigen. 

Zij, die van deze „Getuigenissen” meer willen weten, speciaal waar het ons eigen 
land betreft, verwijzen wij naar het werk: „Nieuwe Geschiedenis van W. Giesen. 

Uitgeverij „Bevrijding”, Keizerstraat, Utrecht. 



En onder deze „Lichtdragers” in die donkere dagen neemt Mej. E. M. 
van Wijngaarden een heel bijzondere plaats in. Zij was maar een een¬ 
voudige, naar schoolsche maatstaf gerekend, weinig ontwikkelde vrouw, 
maar zij was gezegend met een warm hart, een helder verstand en een 
sterk ontwikkeld gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid. En in 
die Augustusdagen van 1914, toen plotseling „het Vaderland" het hoogste 
goed werd, waarvoor men vanzelfsprekend alles ten offer had te brengen 
niet alleen, maar waarvoor men ook bereid moest zijn tot de gruwe¬ 
lijkste daden, in die dagen, toen de een in ons land hevig pro-Duitsch 
was, de ander even overtuigd zich aan de zijde van de tegenstanders 
had geplaatst, in die dagen vol troebele verwarring, zag Mej. van Wijn¬ 
gaarden de verhoudingen al veel zuiverder. Zij besefte toen al, dat niet 
een bepaald volk, of zekere groep van menschen aansprakelijk gesteld 
mocht worden voor al dien oorlogsgruwel, maar dat de schuld daarvan 
rustte op de geheele menschheid, voor zoover men zich niei bewust 
had beijverd, den vrede te dienen, en dat dus ook een deel van die 
schuld op haar zelf rustte! Die pijnigende gedachte achtervolgde haar 
dag en nacht, totdat het haar plotseling duidelijk voor oogen stond, wat 
er gedaan moest worden, om zich van die schuld te bevrijden: zich 
verder haar geheele leven aan het vredeswerk wijden. 

Na eenige dagen van ernstig beraad, hoe zij haar vredestaak zou 
moeten vervullen, is zij als een van God geroepene, haar vredeswerk 
oegonnen, door niemand gekend, door niemand geholpen, zonder een 
enkele financieele hulpbron. Zelf stelde zij een blaadje op, daarmee ging 
zij van huis tot huis, van stad tot stad. Gemakkelijk was haar taak 
alles behalve, dikwijls bespotte men haar, of men schold haar uit, het 
vaderland in gevaar te brengen! En iemand, die zich „Christelijk" noem¬ 
de, veroordeelde haar werk als Godslasterlijk: wij menschen mochten 
niet ingrijpen in Gods bestuur, wij mochten niet anders dan af wacht¬ 
ten, tot God zelf tusschenbeide kwam. Zij antwoordde, dat zij zich 
veelde een werktuig in Gods hand en dat dat met ieder mensch het 
geval behoorde te zijn. 

Dcor geen tegenwerking, geen teleurstelling liet zij zich tei’neer slaan, 
zij ontmoette toch immers ook overal harten, waarin haar woorden 
weerklank vonden? Het was soms, alsof men slechts op haar komst 
gewacht had om zelf aan het werk te gaan! En zoo kon dan reeds 
in December 1914 in Bodegraven de eerste aideeling van den Alg. Ned. 
Vrc uwen-Vredebond wox*den opgericht, met aanvankelijk 375 leden. 
Achtereenvolgens kwamen in Z.H. nog vier afdeelingen tot stand. En 
dat gebeurde alles, zonder dat men daar verder in het land iets van 
merkte. In de groote pers werd er geen melding van gemaakt en Mej. 
van Wijngaarden stond toen nog in geenerlei contact met geestverwan¬ 
ten in andere deelen van het land: zit was geheel op zich zelf aan¬ 
gewezen. 

De eerste, die van buitenaf aandacht aan het werk schonk, was 
Mevr. E. A. de Jong—-Johns uit Rotterdam. Zij had als hulp-verpleeg- 
ster reeds de oorlog van 1870 meegemaakt, nu in dezen nieuwen oorlog 
stenden bloedverwanten van haar aan weerszijden van het front, was 
het wonder, dat vooral zij het onmenschelijke, het waanzinnige van 
den oorlog inzag? Zij was in die eerste moeilijke jaren een groote 
zedelijke steun voor Mej. van W., jarenlang heeft zij bet Voorzitster- 
schap van het 1 l.B. bekleed, dat van haar op Mej, v. W. overging. 

In 1921 werd op de Statuten de Koninklijke goedkeuring gevraagd 
en verkregen, zoodat de Bond rechtspersoonlijkheid bezit en als zoo¬ 
danig b.v. het recht heeft, legaten te aanvaarden. 

In Art. 2 van die Statuten worden als ,,Doel en Middelen” genoemd: 
,,Zij (Vereeniging Alg. Ned. Vrouwen-Vredebond) stelt zich ten doel, 
den wereldvrede te bevorderen, zoowel den vrede tusschen de volkeren 
als de v re desgezindheid tusschen mensch en mensch. 

Zij tracht dit doel te bereiken langs wettigen weg, en wel.... en dan 
volgen negen punten, waarin de lijn, waarlangs de bond zijn doel tracht 
te bereiken, wordt uitgestippeld. 

De voornaamste daarvan zijn: 

Punt 3: „door het vermijden van alle geweld" (dit is een punt, dat wij 
ons zelf en anderen niet ernstig genoeg telkens weer voor kunnen hou¬ 
den, vooral in deze tijdden, nu zelfs velen, die wij voor korten tijd onze 
geestverwanten waanden, teruggevallen zijn tot het geloof, dat in be¬ 
paalde gevallen het middel van het geweld geoorloofd, ja zelfs nood¬ 
zakelijk moet worden geacht.) 

Punt 4. ,,door het verspreiden van lectuur over vredesdenkbeelden. 

Punt 5. „door met het geheele aantal te protesteeren tegen eiken 
oorlog, (tegen e^ken oorlog, laten wij dat Qoed vasthouden.). 

Punt 6. „door de vredesdenkbeelden bij de jeugd aan te kweeken 
en vredesspeelgoed en oorlogsspelen tegen te gaan.” 

Een heel wijs en heel gelukkig gekozen artikel in de statuten is. 

Art. 3, aldus luidende: „De vereeniging zal zich ter bereiking van 
haar doel steeds naar de tijdsomstandigheden schikken." Hiedoor krijgt 
men dus de vrijheid, zonder nochtans de grondslagen of het karakter 
aan te tasten, in den organisatievorm die veranderingen aan te brengen, 
die de groei van den bond en andere omstandigheden noodig maakten. 
Zoo staat ex* b.v. in de Statuten een heele regeling van de wijze, waai op 
zal worden gestemd. Van lieverlede bleek die geheele ïegeling ovei" 
bedig: ex* werd eenvoudig niet me ei" gestemd! En dat niet volgens een 
van te voren aangegane afspraak, maar eenvoudig, omdat men intuïtief 
voelde, dat het besluiten nemen door overéénstemming een zuiverder 
vorm van (democratie is, dan dit te doen door overstemmen. Eerst 
na het constateeren van dit ieit, werd de wenschelijkheid, zooveel mo¬ 
gelijk besluiten te nemen dooi’ overeenstemming, en dus stemmen te 
vermijden, in het Huishoudelijk Reglement vastgelegd. In het nieuwe 
Huish. Regl. van 1935 is echter een regeling getroffen, waardoor in 
moeilijke gevallen een oplossing door het uitbrengen van stemmen 
kan worden gezocht. De tegenwoordige wijze var organisatie vindt men 
ook overigens in dit Huishoudelijk Reglement vastgelegd. In verband 
hiermede nog de opmerking, dat ook Bestuursleden niet op de ge¬ 
wone wijze worden gekozen, door candidaatstelHng, waaiovei dan 
wordt gestemd, zoodat men het als een „eer’ kan beschouwen, te zijn 

„gekozen ! 
Neen, ieder die zich in staat acht, eenig werk voor den Bond op 

zich te nemen, en daartoe bereid is, geeft zich daarvoor vrijwillig op. 
Wat verder het karakter van den Bond betreft, het volgende: 
het is de Algeineene Ned. Vrouw en-Vredebond, d.w.z. hij heeft geen 

bepaalde kleur, hij sluit geen enkele vrouw uit, hoe ook haai gods- 



dienstig of maatschappelijk inzicht moge zijn, hoe vaag haar vredes- 
verlangen misschien ook nog is, I »aarom mag de Bond ook geen vast¬ 
omlijnde beginselverklaring hebben, van zijne leden geen belofte 
eischen. Het karakter is over het algemeen meer naar binnen opvoe- 
dend dan naar buiten betuigend, maar van ieder, die er zich bij aan¬ 
sluit, wordt verwacht, dat zij ook voor den vrede zal gaan werken, 
zij het menigmaai in heel beperkten kring en zij het ieder op haar 
eigen wijze. Ieder op eigen wijze, dat moet altijd goed worden vast¬ 
gehouden! Over l et algemeen kan worden geconstateerd, dat de be¬ 
langstelling voor de politiek in den Bond nooit bijzonder groot is ge¬ 
weest; zooals de stichtster vooral heil verwachtte van den invloed van 
mensch op mensch, om daardoor langzaam maar gestadig een verbe¬ 
tering te brengen in de mentaliteit van ons volk, zoo hebben de meesten 
deze wijze van werken van haar overgenomen. 

Velen voelen zich tot het vredeswerk gedrongen door haar gods¬ 
dienstige overtuiging (alle nuances van streng dogmatisch tot vrij-reli- 
gieus zijn vertegenwoordigd) voor anderen daarentegen zijn de woor¬ 
den lod" en „Religie" slechts leege klanken, zij laten zich slechts 
leiden door haar gevoel van menscl Lelijkheid, van rechtvaardigheid en 
erbarmen. 

Sommige leden meenen, dat consequente oorlogsbestrijding onher¬ 
roepelijk moet voeren tot dienstweigeren, gedachtig aan de woorden: 
„men moet Gode meer gehoorzamen dan de menschen," anderen daar¬ 
entegen, hoezeer zij ook den oorlog verfoeien, en naar vrede haken, 
zijn van meening, de Overheid onvoorwaardelijic te moeten gehoor¬ 
zamen. Zij zouden dus in bepaalde gevallen voor een moeilijk conflict 
kunnen komen te staan. 

Er zijn er onder ons, die zich verdiepen in allerlei maatschappelijke 
en economische problemen en aantoonen, hoe alles met elkaar in ver¬ 
band staat, dus dat de strijd voor den vrede moet samengaan met 
strijd voor een betere rechtvaardiger, menschwaardiger samenleving, 
anderen daarentegen hebben voor die dieper liggende problemen 
niet de minste belangstelling, maar zij doen dikwijls in eigen kleine 
omgeving en met eenvoudige middelen prachtig werk of zijn een en 
al hulpvaardigheid, waar het het werk in een afdeeling betreft. 

Er zijn onder de leden, die het Esperanto propageeren, als een krach¬ 
tig middel tot den vrede, weer anderen beseffen duidelijk het verband 
tusschen vegetarisme en vredesbeweging, met als gemeenschappelijke 
basis: Eerbied voor het Leven. 

Uit deze enkele voorbeelden is wel duidelijk geworden hoe groot de 
verscheidenheid onder de leden is; maar hoezeer wij ook onderling 
verschillen naar godsdienstig en maatschappelijk inzicht, naar verstan¬ 
delijke ontwikkeling of toevallige maatschappelijke omstandigheden, 
wij zien in elkaar slechts vrouwen in wie de sterke wil leeft, een vol¬ 
gend geslacht te behoeden voor een ramp, als waardoor in 1914 de vol¬ 
ken werden overvallen. En wij hebben eerbied te koesteren voor el¬ 
kanders overtuiging, hebben ook van elkaar te leeren. Zoo zullen wij 
persoonlijk onze eenzijdigheid verliezen, zullen wij in elk geval voor¬ 
komen, dat die in bekrompenheid ontaardt. Dit ééne punt moet vooral 
goed worden vastgehouden: de Bond is niet onzijdig, maar veelzijdig: 
alle zijden van het vredesvraagstuk, alle problemen, daarmee verband 
houdendende, moeten in ons midden kunnen worden besproken. Van de 

leden wordt verwacht, dat ze alles rustig zullen aanhooren en over¬ 
denken, om uit het gehoorde zelf een eigen vaste overtuiging op te 
bouwen. Want zcoals de Bond ontstaan is uit het persoonlijk verant¬ 
woordelijkheidsbesef van de stichtster, zoo is het ook op dat besef van 
persoonlijke verantwoordelijkheid, waarop altijd weer een beroep 
wordt gedaan. 

Dit zijn de grondslagen, waarop de Bond is gebouwd. 
Op deze wijze tracht hij mede te werken aan de bewustwording van 

de vrouw, vooral van de moeder. Dat zij wete, wat zij ten opzichte 
van oorlog of vrede aan hare kinderen heeft te zeggen, dat zij haar 
eigen overtuiging in haar opvoeding naar voren zal weten te brengen! 
Want het is vooral de moeder, die de vredesbeginselen in het hart 
van haar kind kan planten. 

En zoo is er dan jaar op jaar gewerkt, breidde de Bond zich jaar op 
jaar uit. En hoe meer medewerksters zich aanboden, hoe vlugger het 
ging! Op het oogenbiik bestaat de Bond dan uit 40 afdeelingen, tel¬ 
lende tezamen ongeveer 8000 leden. Achtduizend vrouwen, die den 
vrede willen dienen, dat is waarlijk niet gering! Als al die 8000 vrou¬ 
wen onder alle omstandigheden de beginselen van onzen Bond getrouw 
blijven, dan vormen zij een macht, waarmee zeker rekening zal moeten 
worden gehouden! 

.... En gij, Vrouwen, die U tot nu toe afzijdig hieldt, beseft ge niet, 
dat het ook op uw weg ligt, U bij ons aan te sluiten? Misschien zullen 
sommige uwer zeggen: „Ook zonder mij bij een bond aan te sluiten, 
kan ik in eigen kring voor den vrede werken, kan ik mijn kinderen 
in vredesgezind heid opvoeden \ en betrekkelijk is dat ook zoo. Maar 
gevoelt U niet, dat wij bij die taak eikaars steun en voorlichting noodig 
hebben, dat wij, in een Bond vereenigd, een veel krachtiger invloed 
kunnen uitoefenen? Het vertrouwen in uw eigen vredeswerk zal wor¬ 
den versterkt, door het besef, U in grooter verband opgenomen te 
weten. Want dat verband — het bepaalt zich niet enkel tot onzen 
Bond alleen, o, neen! Want onze Bond is zelf weer aangesloten bij de 
Ccntact-Commissie van Vredesvereengingen tegen Oorlog en Oor- 
logs voorbereiding, bij den Nationalen Vrouwenraad, bij de Boeder- 
schapsfederatie. Door ons aan te sluiten bij de H.i.R.O. hebben wij ge¬ 
legenheid tot het uitzenden van radiolezingen zoo nu er dan. En dank 
zij het werk van onze toegewijde correspondente voor het Buitenland, 
wordt het contact onderhouden met vele vrouwen-organisaties voor 
den vrede, in het Buitenland, fot in Voor-Indië toe! In cle brochures: 
„Wat Fransche en Duitsche vrouwen voor het vredeswerk doen" van 
J. M. Telders en: „Twee Families" van M.me Eidenschenk—Patin kunt 
U over een en ander meer lezen. Daarin krijgt U ook een beeld van 
den funesten invloed van de particuliere wapenindustrie op het we¬ 
reldgebeuren. l) 

Maar een vraagstuk, dat meer direct nog ons, moeders raakt, dat is 
dat van den militairen dienstplicht! Want een moeder, zij weet hei; wel, 
als zij haar kinderen tot ware vredesgezindheid wil op voeden, dan moet 
zij hun leeren, alle menschen als broeders te beschouwen, ook al be- 
hooren zij tot een ander volk, zij weet, dat iedere oorlog misdaad is, 
omdat, zooals Prof. Heering het eens uitdrukte, geen doel, hoe groot, 

V) Ook de brochure: „Wat 11 November ons te zeggen heeft", van A, C. Luyten- 
Block geeft daarover veel wetenswaardigs. 



hoe verheven op ziel' zelf, ooit een middel kan heiligen, zoo gruwelijk 
wreed, zoo menschonteerend als een oorlog. Zij zal haar kinderen 
leeren, dat zedelijke moed hooger staat, dan de moed van den krijgs¬ 
man en dat het altijd beter is, onrecht te lijden, dan zei’ onrecht te 
doen. Maar is het wonder, dat zij, met die gedachten bezield, den mili- 
tairen dienstplicht steeds als een dreigend spook voor zich ziet? Mag 
zij het riskeeren, dat haar jongen, om trouw te blijven aan hetgeen zij 
hem in het hart heeft geplant, niet anders kan doen, dan den mih dienst 
weigeren? Niet iedere moeder zal daarop een toestemmend antwoord 
durven geven en — wij durven er haar niet hard over val ten. Maar 
het onrecht van den militairen dienst dwang wordt wel sterk gevoeld! 
Verscheiden moeders hebben ook al geprotesteerd, ieder op haar eigen 
wijze, tegen het feit, dat met de zienswijze van de ouders op dit punt 
lotaal geen rekening wordt gehouden, en dat, waar hel toch minder¬ 
jarigen betreft, voor wie de ouders overigens geheel aansprakelijk wor¬ 
den gesteld! In dit verband verwijs ik naar de brochures van onzen 
Bond: „Het Vraagstuk van den Militairen Dienstplicht ’, van T. van 
Berkum en „Wat ik als Moeder deed ’, van P. Smit—Schuckink Kool. 

In dezen strijd voor de gewetensvrijheid van haar jongens heb¬ 
ben de moeders eikaars steun zoo bitter noodig! 

Dan is er nog een ander punt, waarvan het noodzakelijk is, ons met 
elkaar op te bezinnen, nml. over de vraag, wat onze houding moet zijn 
tegenover de Lucht beschermings wet. Daarin toch kan ieder worden 
gedwongen, er toe mede te werken, bij het volk een gevoel van veilig¬ 
heid te wekken, dat eiken redelijken grond mist, omdat, zooals des¬ 
kundigen onomwonden hebben verklaard, tegen de hel, die ons uit de 
lucht bedreigt, met brisantbommen, gifgassen, bactèrieën, enz. enz. 
geen bescherming van eenige beteekenis mogelijk is! 

Over al de vraagstukken, die ik hier in het kort even aanroerde, 
wordt TJ geregeld voorgelicht door het uitstekend geredigeerde orgaan 
van den Bond: ,,De Vrouw en de Vrede”. liet verschijnt maandelijks 
(behalve in Juli en Augustus) en wordt gratis aan de leden verstrekt. 

Wat het samenwerken met andere vereenigingen betreft, één bond 
is er, waarmee dat in de eerste plaats wel geboden is, en dat is de 
Ned. afdeel in g van den Int. Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid. 
Zoo hebben deze beide Bonden dan ook in 1929 een federatief verbond 
gesloten. Als gevolg hiervan werd gemeenschappelijk een Steunfonds 
gesticht ten behoeve van hen, die broodeloos werden door het neer¬ 
leggen van werk, verband houdende met oorlogsvoorbereiding, werd 
reeds drie keeren een vredeskalender uitgegeven en wordt jaar op 
jaar de Vrouwen-Vredesgang voorbereid. 

De ze Vrouwen-Vredesgang, hoe verblijdend is het, te constateeren, 
dat hij nu reeds vermaardheid heeft gekregen tot ver over onze gren¬ 
zen, dat hij reeds in menig land, o.a. in Engeland, Frankrijk en Zwit¬ 
serland navolging heeft gevonden! 

Ock op 18 Mei 1936 (Volkenbondsdag, Dag van Goeden Wil) zijn 
weer duizenden vrouwen *) uit het geheele land samengestroomd, om 
gemeenschappelijk uiting te geven aan haar ernstige vredeswil. 

Weer greep diepe ontroering allen aan, toen daar, na het opgaan 
van het doek: „Vrede” plotseling een plechtige stilte inviel. En zoo 

1) (naar schatting 18000!) 

zijn ze dan in ernstig stilzwijgen door Amsterdam’s straten getogen, 
om op een omheinde ruimte, in het hartje van de stad te luisteren 
naar hetgeen enkele vrouwen, vooraanstaanden in de vredesbeweging, 
haar te zeggen hadden. 

Och, mochten deze woorden weerklank gevonden hebben in ader 
hart, vooral het dringend beroep, op haar gedaan, getrouw te blijven, 
trouw aan de indrukken, hier ondergaan, trouw aan de gelofte, zeker 
door menigeen onder het zwijgend voortgaan afgelegd, trouw te blijven, 
ook wanneer eenmaal de tijd zou komen, dat dit trouw blijven misschien 
zware offers zou eischen. 

Zoo zijn wij dan allen weer naar onze woonsteden teruggekeerd, 
zeer onder den indruk van wat wij gezien en gehoordd hebben, zeer 
voldaan over ons zelf, ook — een vredesdaad te hebben gedaan! 

Maar — gevoelt U wel, dat het daarbij nu niet mag blijven, dat het 
er nü om gaat, door te zetten, de indrukken, die wij hel 'ben ontvangen, 
door te geven? Laten wij toch altijd goed bedenken, dat het in laatste 
instantie van de mentaliteit van de volken zal afhangen, of een oorlog 
nog mogelijk is ja of neen! Ons volk op te voeren tot een hoogte, waar¬ 
op het liever alles lijdt, alles ondergaat, dan er ooit in te berusten, dat 
eenig geschil zou worden opgelost door het goddelooze, het menscli- 
onteerende oorlogsbedrijf, dat blijft het hooge doel van de vredesbe¬ 
weging. Dat immers is de zekerste wiize, om een toekomst voor te 
bereiden, waarin oorlog onmogelijk zal zijn, omdat de menschheid dan 
aan dat barbaarsche middel zal zijn ontgroeid. 

In het begin van deze brochure heb ik gewezen op de beklemmende 
overeenkomst tusschen den tijd voorafgaande aan 1914 en onze dagen, 
maar goddank, één groot verschil is er: het aantal bewust levenden, 
het aantal van hen, die zich rekenschap geven van hun persoonlijke 
houding, in zake het vraagstuk van oorlog of vrede, is oneindig grooter 
dan in 19114! En al hebben wij dan nog lang ons doel niet bereikt, wij 
kunnen goeden moed houden, want er is vooruitgang te bespeuren. En 
wij weten, wij zijn op den goeden weg! En velen gaan met ons in 
alle landen! 

Mogen dan de vrouwen in Holland steeds duidelijker gaan beseften, 
wat, ter bereiking van ons verheven ideaal, van ieder harer persoonlijk 
kan worden verwacht! Dan worden op haar eenmaal de woorden toe¬ 
passelijk van Henr. Roland Holst: 

Zeg hun, dat de kind’ren, die zij baren, 
Den Vrede brengen, dat hij zeker daalt. 

Omdat de Moeders dapper waren, 
Omdat hun hart niet heeft gefaald! 
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Wat 11 November ons te zeggen heeft ...... 

Mevr. P. SMIT-SpSU^KINK EDOL f ^ 
Wat ik als Moeder deed.* • 

Me). J. J. TELDERS w ^ J 
Wat Fransche en Duitsche vrouwen voor den Vrede doen 

Mevr. EIDENSCHENK-PATIN 
Twee Families . 

Kaarten „Voor t te laat is”. 

f 0.07 

f 0.04 

f 0.04 

f 0.05 

f 0.05 

f 0.05 

f 0.04 

VLUGSCHRIFTEN minimum 100 stuks. 

Wet van 13 Juli . . 
Vredesbrevier. 
Brieven voor jonge moeders . 
Bondsliederen. 
Lidmaatschapskaarten.. 

Luchtbescherming 11.. per 1000 

Raemaekers Prachtreproductie 38 x 32 cM. kunstdruk 
De Stille Rondgang (Herinnering 18-5- 34) per stuk 

Postpapier en enveloppen per 100 vel en enveloppen 

f 0.70 
f 0.80 
f 1.— 
f 0.50 
f 0.60 

f 1.- 

f 0.20 

f 1.~ 
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Onderre le eken Je wenscht zicli oJ> le 

bond tegen een contributie van 

of meer met inbegrip van abonnement 

geven als lij van Jen Alg. NcJ. Vrouwen 

's jaars, (Je contributie bedraagt ; 1.— 

„Je Vrouw en Je Vrede .) 

Vrede- 

pcr jaar 

Van 1 mar* voor wie 

f 0.25 ook welkom, 

f 1.— zullen geven. 

f 1.— nog 

Van naar, 

te bezwarend is, is een bijdrage van 1 0.75, f 0.50 of 

Jie Jit kunnen missen, wordt verwacht dat ze meer dan 
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