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Voor de tweede maal dit jaar prijkt er een man op de cover van Historica. De laatste jaren is
de positie van mannen binnen vrouwen- en gendergeschiedenis een terugkerend onder-
werp van debat geweest. De aandacht binnen dit vakgebied is langzamerhand verschoven
van ‘vrouwen’ naar het ruimere begrip ‘gender’. Zo is ook in de ondertitel van Historica ‘vrou-
wengeschiedenis’ vervangen door ‘gendergeschiedenis’ en dragen mannen steeds vaker bij
aan dit blad (een soort omgekeerde emancipatie). 

In dit nummer zijn er maar liefst twee mannelijke auteurs die gender toepassen in hun on-
derzoek. Allereerst is er een prachtig artikel van Jonas Roelens over sodomie in 18e-eeuws
Brugge. Roelens heeft een bijzondere case study gemaakt van Joannes Baptiste Jacobs,
waarbij hij waakzaam is hedendaagse ideeën over pedofilie niet al te gemakkelijk te projec-
teren op het Brugge van de 18e eeuw. Daarnaast heeft Michel van Gent naar aanleiding van
recent onderzoek een interessant artikel geschreven over de deelneming van vrouwen bin-
nen korfbal, dat hij prachtig plaatst in de context van vrouwenemancipatie in deze periode.

Deze Genderview kijkt buiten de grenzen van gendergeschiedenis in een interview met de
feministische sociologe Kathy Davis. De van oorsprong Amerikaanse leeft inmiddels al en-
kele decennia in Europa en Nederland. Zij deinst er niet voor terug zichzelf een feministi-
sche wetenschapster te noemen en scherpe uitspraken te doen. Zo is Gender Studies bin-
nen Nederland volgens haar onderhevig aan ‘de wet van de remmende voorsprong’. Daar-
naast oppert ze interessante stellingen die voor elke onderzoeker nuttig zijn. Zoals het prin-
cipe om de onderzoeker zichtbaar te maken in het onderzoek, want: “Ik geloof dat een
onderzoek of boek jóú vindt, en niet andersom.”

Tenslotte een huishoudelijke mededeling. Tot het einde van 2016 ben ik waarnemend
hoofdredacteur van Historica: Kirsten Zimmerman kan wegens privéomstandigheden tijde-
lijk niet bij Historica betrokken zijn, maar we hopen dat zij weer terugkeert als hoofdredac-
teur in het nieuwe kalenderjaar. Artikelen en suggesties kunnen gewoon naar het vertrouw-
de adres gestuurd worden: historica@gendergeschiedenis.nl.

Lonneke Geerlings, waarnemend hoofdredacteur Historica
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der werden in de samenleving.4 Heel wat so-

domieten vertoonden ‘verwijfd’ gedrag, inclu-

sief kledij, gebaren en bijnamen. Verder maak-

te men gebruik van openbare plaatsen zoals

parken, publieke toiletten enzovoort om part-

ners te vinden. Bovendien gingen bepaalde

herbergen zich specifiek op sodomieten rich-

ten.5 In de Noordelijke Nederlanden werden

deze netwerken genadeloos vervolgd. In 1730

veroorzaakte de arrestatie van een aantal

Utrechtenaren die sodomie gepleegd hadden

in de Domkerk een ware klopjacht doorheen

de Republiek.6 Geruchten over ondergrondse

netwerken zorgden ervoor dat rechtbanken in

verschillende steden zoals Den Haag, Amster-

dam en Leiden gingen samenwerken om ver-

dachten op te sporen. Dit sneeuwbaleffect be-

reikte uiteindelijk zelfs kleinere provincie-

dorpjes, waardoor tussen 1730 en 1811 onge-

veer 800 sodomieprocessen plaatsvonden.7

Ook in Londen werd sodomie streng vervolgd

tijdens de 18de eeuw. Voordien hadden slechts

weinig sodomieprocessen plaatsgevonden op

Engelse bodem, maar rond de eeuwwisseling

keerde de publieke opinie.8 Talloze burgerini-

tiatieven werden in het leven geroepen om so-

domieten actief op te sporen en over te dragen

aan het gerecht.9 Hoewel verschillende Engel-

se sodomieten enkel tot de schandpaal veroor-

deeld werden, lieten heel wat van hen hierbij

het leven nadat ze door de woedende volks-

massa gestenigd werden.10

Terwijl het aantal terdoodveroordelingen

wegens sodomie in bepaalde regio’s hoge pie-

ken scheerde, werd deze praktijk elders steeds

meer in twijfel getrokken. In Pruisen werd de

doodstraf wegens sodomie afgeschaft door

Frederik de Grote en in 1794 vervangen door

gevangenisstraf, geseling en verbanning.11 De

Parijse politie probeerde het ‘sodomiepro-

bleem’ weliswaar via undercoveragenten on-

der controle te houden, maar men ging er niet

van uit dat deze netwerken uitgeroeid konden

worden.12 De doodstraf werd er vervangen

door gevangenisstraffen. Politiepatrouilles gin-

gen preventief te werk opdat de jeugd van der-

gelijke zonden gevrijwaard bleef. Hoewel het

justitieapparaat hierdoor deels de morele taak

van de Kerk op zich nam, werd het religieuze

discours omtrent sodomie meer en meer ach-

/ Jonas Roelens1 /

HSodomie in de 18de-eeuwse stad

Hoewel ‘sodomie’ refereert naar het Bijbelse

verhaal over Sodom en Gomorra, omvatte het

begrip vanaf de late middeleeuwen alle ‘te-

gennatuurlijke’ seksuele handelingen die niet

op voortplanting gericht waren, zoals niet-va-

ginale seks tussen man en vrouw, masturbatie,

bestialiteit, maar uiteraard ook homoseksuali-

teit. Aangezien sodomie niet enkel als een sek-

sueel delict werd beschouwd, maar ook als

een zonde tegenover de goddelijke orde, werd

sodomie streng bestraft en eindigden sodomie-

ten doorgaans op de brandstapel. De repressie

en perceptie van sodomie onderging evenwel

een aantal fundamentele wijzigingen in de

18de eeuw. Volgens Michel Foucault moeten

we namelijk een onderscheid maken tussen

premoderne sodomieten die louter seksuele

handelingen pleegden en moderne homoseksu-

elen, die zich bewust warenvan hun seksuele

identiteit.2 Deze omslag wordt vaak gesitueerd

rond het begin van de 18de eeuw. Volgens

Randolph Trumbach waren sodomitische rela-

ties voor 1700 hoofdzakelijk tijdelijk en hië-

rarchisch georganiseerd op basis van leeftijd,

waarbij de oudere partner vaak als actieve pe-

netrator optrad. Gaandeweg namen exclusieve

relaties tussen mannen met eenzelfde leeftijd

en sociale achtergrond echter de bovenhand.3

In een aantal West-Europese steden ging dit

gepaard met de opkomst van afgebakende ho-

moseksuele subculturen die steeds zichtbaar- >>

/ 18e eeuw /

Sodomie in 18de-eeuws Brugge

‘Spaensche pepers’ 
en een ‘schrickelyck quaet’

Brugge, 26 juni 1781. Joannes Baptiste Ja-
cobs, een blauwwever van middelbare leef-
tijd, wordt door het voltallige schepencollege
veroordeeld tot een gevangenisstraf van der-
tig jaar in het provinciaal tuchthuis van Gent.
Jacobs had namelijk verschillende minderja-
rige jongens “misleyt ende oneerlyck aenge-
raekt.” Uit de getuigenissen van Jacobs’
slachtoffers, die op het moment van hun on-
dervraging reeds volwassen waren, blijkt dat
hij jarenlang jongens naar zijn huis lokte om
ze seksueel te misbruiken terwijl de buurt
hiervan op de hoogte was. Het proces Jacobs
schetst dan ook een intrigerend beeld van
hoe de stedelijke gemeenschap in Brugge
omging met jongeren en deviante seksuali-
teit in een periode waarin sodomieveroorde-
lingen steeds zeldzamer werden in de Oos-
tenrijkse Nederlanden. Bovendien wijkt de
zaak op enkele essentiële punten af van de
overheersende attitude tegenover sodomie
in achttiende-eeuws Europa, wat het belang
van casestudies aantoont in het onderzoek
naar deviante seksualiteit in het verleden.

Arnold Boonen, Jan van de Poll en zijn zoon Harmen Hendrick , 1700-1729 
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terwege gelaten en vervangen door seculiere

terminologie.13 Onder invloed van Franse Ver-

lichtingsfilosofen, die sodomie eerder be-

schouwden als een sociaal probleem dan als

een misdaad, werd de term sodomite in Parijse

politiedossiers steeds vaker vervangen door

het neutralere pederaste.14

Deviante seksualiteit in 
vroegmodern Brugge

Hoewel Brugge tijdens de middeleeuwen één

van de belangrijkste Europese handelsknoop-

punten was, kon de stad tijdens de 18de eeuw

de vergelijking met Parijs, Londen of Amster-

dam al lang niet meer doorstaan.15 De relatief

langdurige periode van vrede in de Oostenrijk-

se Nederlanden tijdens de tweede helft van de

18de eeuw zorgde dan wel voor economische

impulsen en een aangroei van de Brugse be-

volking,16 maar in tegenstelling tot de ge-

noemde grootsteden was er geen sprake van

een ontluikende homoseksuele subcultuur. 

Dit betekent niet dat sodomie nooit opdook

in de Brugse binnenstad. Tijdens de 15de en

16de eeuw werden er maar liefst 111 sodomie-

ten veroordeeld tot de brandstapel. Dit houdt

een aanzienlijk verschil in met vergelijkbare

steden in de regio, waar sodomie minder stel-

selmatig vervolgd werd. In Leuven werden tus-

sen 1400 en 1600 slechts veertien sodomieten

geëxecuteerd, terwijl de Ieperse en Mechelse

stadsbesturen in dezelfde periode respectieve-

lijk acht en zeven sodomieten verbrandden.17

Hoewel de Brugse normatieve bronnen zoals

de Hallegeboden geen informatie bevatten over

sodomie, is het duidelijk dat dit misdrijf er

consequent bestraft werd. Tijdens de 18de eeuw

duikt sodomie echter slechts sporadisch op in

de Brugse bronnen, en komen er nog amper

veroordelingen voor in de rest van de Zuidelij-

ke Nederlanden; een evolutie die reeds in de

17de eeuw in gang werd gezet.18

De zaak Joannes Baptiste Jacobs: 
de getuigenverslagen

Net vanwege het geringe aantal casussen is

het proces tegen Joannes Baptiste Jacobs zo

belangrijk, aangezien de bewaarde getuigenis-

sen ons een eerste aanzet geven over hoe de

Oostenrijkse Nederlanden zich verhouden tot

de internationale ontwikkelingen in de hou-

ding tegenover sodomie in de achttiende eeuw.

Jacobs kwam voor het eerst onder de aandacht

van de Brugse schepenen op 30 maart 1781.

Hij werd gearresteerd nadat het stadsbestuur

een ‘memorie’ toegestuurd kreeg van priester

Caijetan van de Onze-Lieve-Vrouwekerk.

Hierin werd Jacobs beschreven als een “beder-

ver van jonge knegtjens.” Caijetan wist dat Ja-

cobs jongetjes naar zijn huis in het “Klein

Eeckhoutstraetjen” lokte om er hen “alles dat

tusschen mansgeslagte tegen natuere kan be-

dreven worden” aan te leren. Aangezien de

buurt dit aanstootgevend vond, moest er vol-

gens Caijetan iets gebeuren. Hij nam alvast

het voortouw via een lijst met “bedorven

spruijten” die wilden getuigen over hun seksu-

ele contacten met Jacobs.19

Uiteindelijk werden vijftien getuigen gevon-

den. De eerste van deze ‘bedorvenen’ was Jo-

annes Deplanck, op dat moment 27 jaar oud en

-net als Jacobs- als blauwwever aan de slag.

Toen ze elkaar leerden kennen was Joannes

echter tien à elf jaar oud. Een vriend van Joan-

nes had hem indertijd meegebracht naar Ja-

cobs’ huis, waar Joannes meteen diens “par-

tije” in de handen geduwd kreeg. Hoewel Jo-

annes geschrokken wegliep, nam zijn vriend

hem een paar weken later opnieuw mee, waar-

op ze beiden Jacobs moesten masturberen. Ja-

cobs probeerde ook bij Joannes “den nature af

te trecken,” maar dat bleek vanwege zijn jonge

leeftijd onmogelijk. Sindsdien ging hij gere-

geld langs bij Jacobs waarop hetzelfde ritueel

zich telkens afspeelde. Toen hij vijftien was,

merkte Joannes dat er ook bij hem “yet af

quam gelyck waeter,” waardoor hij zich begon

af te vragen of hij geen zonde beging. Hoewel

Jacobs hem verzekerd had dat dit niet het ge-

val was (“waer voor hebben wy dit als om te

ghebruycken?”), ging Joannes uiteindelijk toch

zijn daden opbiechten. Toen hij hoorde dat dit

een van de ergste zonden was die een mens

kon plegen en dat hem eeuwige verdoemenis

wachtte, huilde Joannes bittere tranen. Hij be-

sloot niet langer in te gaan op de uitnodigingen

van Jacobs, die hem na een tijdje met rust liet.

Naast zijn eigen broers Joseph en Pieter somde

Joannes ook nog een reeks jongens op die niet

voorkwamen in Caijetans lijstje, waardoor de

omvang van Jacobs’ misdaden enkel toenam.20

Heel wat jongens vertelden een gelijkaardig

verhaal. Ze ontmoetten Jacobs toen ze onge-

veer veertien of vijftien jaar oud waren, moes-

ten hem masturberen en kwamen hierbij soms

zelf klaar. Bij sommige jongens ging Jacobs

een stap verder. Joseph Deplancke, een 22-jari-

ge garenwinder, vertelde hoe Jacobs verschil-

lende keren zijn penis tussen zijn benen stak

om “alsoo synne nature te storten.” Dit was

ook het geval bij Frans Norre, een 21-jarige

blekersknecht, waar Jacobs vrij gewelddadig

mee omging. Toen Frans de eerste keer bij Ja-

cobs binnenkwam, hief hij meteen zijn schort

op waaronder hij niks bleek aan te hebben en

greep hij Frans’ penis vast. “Niet jegenstaende

alle het gewelt dat hy daertoe aen hem dede,”

lukte het Jacobs echter niet om Frans te doen

ejaculeren aangezien dit “om synne jonckheyt

onmogelyk was.” Ook Frans moest nu en dan

met zijn benen open staan, waarna Jacobs zijn

penis tussen Frans’ benen stak en “aen sigh de

nature verweckte die telkens op de grond viel,

segghende dat dit op soo een maniere meer

deught dede.” Jacobs bleef “met vehement ge-

welt” proberen om Frans te doen ejaculeren en

dwong de jongen bovendien ook om hem oraal

te bevredigen hoewel hij hierdoor naar eigen

zeggen “ghedegouteert” was.21

De notie onschuld is een belangrijke con-

stante in de getuigenissen van Jacobs’ slacht-

offers. Frans Norre beweerde dat het niet bij

hem opkwam om zijn daden te biechten, aan-

gezien hij niet wist dat dit een zonde was. Ook

Pieter Deplancke, een zeventienjarige blauw-

wever, vertelde hoe hij twee jaar lang regel-

matig bezoekjes bracht aan Jacobs, waarbij hij

Jacobs “aen synne partye heeft laeten trecken,

sonder dat hy kende wat hy dede.” Na verloop

van tijd voelde Pieter wroeging en vroeg hij

Jacobs: “maer magh dit ghebeuren,” waarop

hij als antwoord kreeg dat dit geen kwaad kon

en “dat er velen waeren die dit deden.” Toen

Pieter van zijn baas -die op een of andere ma-

nier op de hoogte moet zijn geraakt- hoorde

dat “sulcke saeken van mans met mans groot

quaet was,” aangezien er “vele steden door

vergaen waeren,” besloot Pieter te gaan biech-

ten. Van zijn biechtvader vernam hij nogmaals

wat voor “groot quaet” zulke zaken waren.22

Anderen beschreven hun seksuele handelin-

gen met Jacobs als onschuldig kattenkwaad.

Michiel Kegels, een achttienjarige weversleer-

ling, had vijf jaar voordien contact met Jacobs,

waarbij Jacobs zo heftig met Michiel tekeer-

ging “dat hy haest qualyck vielt.” Tijdens zijn

tweede bezoek had Michiel “casueel eenen

spaenschen peper bij sich,” en stak die naar ei-

gen zeggen op een bepaald moment in Jacobs’

anus “om hem te affronteren.” Dit moet Mi-

chiels vrienden, Bernaert Denolf en Theodor

Koninck geïnspireerd hebben om Jacobs een

lesje te leren (“soo hy wat doet, wy sullen hem

oock wat doen.”) Gewapend met een nieuwe

portie Spaanse pepers, die Theodor had uitge-

deeld “in cas hy sigh blootstelde,” gingen ze

Jacobs opnieuw opzoeken. Het leek er even op

dat hun stoutmoedige plan op niets zou uit-

draaien, want nadat ze reeds een halfuur bij Ja-

cobs binnen waren geweest, konden ze hem

Jan Luyken, De vernietiging van Sodom, 1712 
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niks verwijten, behalve dat hij “vuyle klap was

klappende.” Toen ze op het punt stonden om te

af te druipen, hief Jacobs uiteindelijk toch zijn

schort op en vroeg hen om zijn penis aan te ra-

ken, waarna Bernaert de Spaanse pepers bo-

venhaalde en die “terstont aen synne partye

streek onder synne schorte (…) om hem te be-

letten van dit nogh te doen.”23

Heel wat ondervraagden beseften slechts na

het biechten dat ze een misdrijf gepleegd had-

den.24 Michiel Kegels verkeerde dankzij Ja-

cobs in de illusie dat wat ze deden geen kwaad

kon als het “jongers onder maelkanderen wa-

ren,” en dat het “maer quaet en was als dit met

vrauwevolek gebeurde.” Pas nadat hij in een

sermoen hoorde dat gehele steden gestraft wa-

ren om deze zonde, kwam Michiel tot in-

zicht.25 De naïviteit van de getuigen blijkt ook

uit het feit dat heel wat jongens via Jacobs hun

eerste seksuele voorlichting kregen. Toen Be-

nedictus Laba, een 21-jarige smidsknecht, ze-

ven jaar voordien seksueel contact had met Ja-

cobs, kreeg hij te horen dat dit was “om te lee-

ren kinders maecken, tgonne hy niet kende.”

Ook Pieter Deplancke kreeg te horen dat “daer

van de kinders quaemen,” zonder dat hij be-

greep wat Jacobs hiermee bedoelde.26

Het is moeilijk na te gaan in hoeverre deze

onschuld voorgewend werd om strafverminde-

ring te krijgen. Joseph Decorte, een 27-jarige

mossel- en garnalenverkoper, beweerde bij-

voorbeeld dat hem nooit iets onbetamelijks

was opgevallen aan Jacobs, maar wist dan

weer wel dat hij “vele vuyle klap was clap-

pende.” Bovendien bleek hij zelf ook “syne

nature verweekt” te hebben bij Jacobs. Joseph

raadde Jacobs weliswaar aan dat hij beter kon

trouwen in plaats van zich met zulke zaken in

te laten, maar toch was het voor Joseph nodig

dat zijn biechtvader hem “het groot quaet uyt-

leyde,” vooraleer hij doorhad in wat voor za-

ken hij betrokken was geraakt.27

Hoewel de jongeren vaak beweerden niet te

weten wat er zich precies bij Jacobs thuis af-

speelde, lijkt het erop dat de buurt rond het

“Klein Eeckhoudstraetjen” zich hier een goed

beeld van kon vormen. Er werd namelijk ge-

roddeld over het in- en uitgeloop van jongens

ten huize Jacobs.28 Bovendien werd gefluis-

terd dat hij een “grooten vuylbaert” was, “de

jongers aenraeckte” en “vuyligheyt met jon-

gers bedreef.” Hoewel priester Caijetans be-

weerde dat de buurt hierover erg ontstemd

was, valt het op hoe passief Jacobs’ omstaan-

ders reageerden. Toen Theodor Koninck, sa-

men met Bernaert Denolf en Michiel Kegels,

op het punt stond om bij Jacobs binnen te

gaan, werd hij door zijn oudere zus weggeroe-

pen. Hoewel zij vermoedelijk op de hoogte

was van wat er zich binnenskamers afspeelde,

weerhield ze de andere jongens er niet van om

Jacobs’ woning te betreden. Gelijkaardige re-

acties vinden we terug in het verhaal van Jo-

seph Vyncke, een 29-jarige metser, die zeven

jaar voordien met zijn ouders had ingewoond

bij Jacobs. Hoewel hij beweerde “seer onnoo-

sel in die materie” te zijn, had hij zich ook

door Jacobs ‘oneerlijk’ laten aanraken tot hij

klaarkwam. Toen hij betrapt werd door zijn

moeder, besloot het gezin Vyncke te verhui-

zen, zonder evenwel aangifte te doen.29

Kinderen en seksualiteit 
in de vroegmoderne tijd

Wellicht vreesden Josephs ouders dat hun

zoon, omwille van zijn leeftijd, niet als slacht-

offer maar als mededader beschouwd zou

worden. Deze vrees was niet onterecht. In de

vroegmoderne tijd ontbrak het namelijk aan

duidelijke regels over de leeftijd waarop kin-

deren als seksueel actieve volwassenen wer-

den beschouwd.30 In de Zuidelijke Nederlan-

den werd men normaal rond de leeftijd van 25

jaar verantwoordelijk geacht voor zijn eigen -

seksuele- daden. In andere regio’s werd men

een stuk sneller seksueel volwassen. De zoge-

naamde age of consent lag in vroegmodern

Engeland op veertien jaar voor jongens en

voor meisjes zelfs op twaalf.31

Het concept ‘kind’ was dus geen duidelijk

afgebakend gegeven. Philippe Ariès stelde

zelfs dat het kind pas ‘ontdekt’ werd in de

18de eeuw. Voordien werden kinderen be-

schouwd als kleine volwassenen die zo snel

mogelijk economisch moesten renderen.32

Sindsdien zag men kinderen als wezens met

een eigen identiteit. Men werd zich bewust

van het belang van zedigheid in hun bijzijn,

waardoor kinderen steeds minder expliciete

voorlichting kregen. Er is echter heel wat kri-

tiek op deze stelling gekomen; zo kregen jon-

geren in de Nederlanden meestal wel voor-

lichting via familie en vrienden.33 Toch stellen

we in de zaak Jacobs vast dat kinderen volle-

dig in het ongewisse werden gelaten. Boven-

dien ging de klemtoon steeds vaker liggen op

het bedwingen van lichamelijke behoeftes.

Vooral masturbatie, een seksuele praktijk die

veelvuldig voorkomt in de zaak Jacobs, werd

onderwerp van verhitte discussie in 18de-

eeuws Europa nadat verschillende medische

traktaten opwierpen dat masturberen talloze

fysieke aandoeningen veroorzaakte en dus

moest worden tegengegaan.34

Gezien de toenmalige kijk op kinderen en

seksualiteit, kunnen we de term ‘pedofilie’

niet zomaar toepassen op de 18de eeuw. Zeker

aangezien kindermisbruik bij jongetjes als so-

domie werd beschouwd, terwijl dat bij meisjes

als verkrachting werd behandeld.35 Het is bo-

vendien moeilijk om vast te stellen of dit soort

misbruik vaak voorkwam. Er bestond name-

lijk een grote bereidheid om dergelijke zaken

binnen de gemeenschap te houden zonder tus-

senkomst van de autoriteiten;36 een attitude

die blijkbaar ook aanwezig was in Jacobs ‘ge-

buurte’, getuige de jongens die zelf een ‘straf-

expeditie’ opzetten en de buren die lieten be-

tijen. Hierdoor bleef Jacobs jarenlang onge-

straft; Joannes Deplancke was namelijk 27

toen hij ondervraagd werd, maar slechts tien

toen hij voor het eerst met Jacobs in contact

kwam. Dit betekent dat Jacobs minstens ze-

ventien jaar lang als sodomiet bekend stond in

de buurt voor ingegrepen werd. Bovendien

werd in vroegmodern Europa de grens tussen

misbruik en instemming minder strikt getrok-

ken dan vandaag.37 Hoewel jonge leeftijd vaak

als verzachtende omstandigheid werd ingeroe-

pen, nam men in de praktijk vaak ad-hocbe-

slissingen wanneer kinderen betrokken raakten

in sodomieprocessen. In 1602 veroordeelden

de Brugse autoriteiten bijvoorbeeld twee kin-

deren tot de galg wegens medeplichtigheid

aan sodomie.38

Dat de gehoorde getuigen in de zaak Jacobs

niet gestraft werden, is dus merkwaardig. Hoe-

wel ze allemaal zeer jong waren toen de feiten

gepleegd werden, konden de meesten tijdens

hun ondervraging niet langer als kind worden

aangeduid: hun leeftijd varieerde tussen 16 en

29. Bij slechts één getuige werd geen beroep

vermeld. De anderen waren wel reeds professi-

oneel aan de slag. Slechts vijf getuigen werden

als “kneght” in een bepaald ambacht aange-

Anoniem, Allegorie op de ontdekking van sodomie, 1730 
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duid, terwijl de anderen zichzelf als “backer

van fonctie,” “schoenmaeker van style,” enzo-

voorts voorstelden. We kunnen er dus van uit-

gaan dat zij behoorlijk waren opgeklommen in

de professionele hiërarchie. 

De zaak Joannes Baptiste Jacobs: 
het eindoordeel

Blijkbaar hielden de Brugse schepenen reke-

ning met het feit dat de getuigen zeer jong wa-

ren toen de feiten zich voordeden en indertijd

oprecht niets afwisten van het zondige karak-

ter van hun daden. Anderzijds is het ook mo-

gelijk dat de schepenen publieke ophef rond

de ‘onnoembare zonde’ wilden vermijden.

Wanneer de medeplichtige jongeren onbestraft

werden gelaten, vermeed men een massapro-

ces en was de kans groter dat de affaire onder

de radar bleef. Deze logica toont opvallende

gelijkenissen met een andere ophefmakende

sodomiezaak die datzelfde jaar in Antwerpen

aan het licht kwam. Peter Stocker, een 40-jari-

ge schoenmaker, werd ervan beschuldigd so-

domie te plegen met meer dan honderd jon-

gens.39 De Antwerpse schepenen waren oor-

spronkelijk van plan om Stocker in het geheim

te wurgen in de gevangenis waarna zijn lijk ter

afschrikking getoond zou worden aan zijn

slachtoffers/mededaders. Op advies van de

Geheime Raad te Brussel, die deze zaak “avec

tout le secret possible” wou afhandelen, werd

Stocker echter ‘s nachts gedropt aan de grens

van de Zuidelijke Nederlanden en voor eeu-

wig verbannen. Stockers partners werd op het

hart gedrukt nooit meer over deze gebeurtenis-

sen te spreken.40

Er zijn heel wat parallellen te trekken tussen

beide sodomiezaken. Beide mannen lokten

jongelingen naar hun huis voor seks. Net als

Jacobs kon Stocker deze werkwijze jarenlang

toepassen zonder in aanraking te komen met

het gerecht. Net als Jacobs schilderde Stocker

het misdrijf af als onbenullig; vloeken was een

veel ergere zonde, en hij wist uit eigen hand

dat zelfs priesters sodomie pleegden. Net als

bij Jacobs kwamen veel van Stockers slachtof-

fers pas in de biechtstoel te weten dat sodomie

een grote zonde was. In tegenstelling tot de

Brugse schepenen echter lijken hun Antwerpse

collega’s beter op de hoogte van het bestaan

van sodomitische netwerken. Geïnteresseerd

hoorden ze Stockers partners uit over ontmoe-

tingsplaatsen en verleidingstactieken. Stocker

verklaarde dat hij seks had met heel wat “or-

dentelyke lieden” en dat hij gelijkaardige man-

nen kende in Gent en Rijssel waar “dat kwaed

soo groot niet geacht en word.”41 De Brugse

Jacobs zei weliswaar tegen zijn partners “dat

er velen waeren die dit deden,” maar toch stel-

den de schepenen geen vragen over het bestaan

van een netwerk tijdens zijn verhoor. 

In datzelfde verhoor gaf Jacobs toe dat men

hem “in het publiq opleght dat hy jongers sou-

de misleyt ende oneerlyck aengeraeckt heb-

ben,” wat nogmaals aantoont hoe goed de om-

geving van Jacobs op de hoogte was van zijn

seksuele activiteiten. Jacobs bekende uiteinde-

lijk dat hij jongens naar zijn huis lokte en “dat

sy malkanderen aen de partye gemelekt heb-

ben ende hunne nature storten.”42 Men vroeg

hem hoe lang hij dit al deed en Jacobs ant-

woordde dat hij hier sinds de dood van zijn

moeder een jaar of acht voordien mee begon-

nen was, hoewel bleek uit de getuigenis van

Joannes Deplancke dat Jacobs zich al veel eer-

der aan jongens vergrepen had. Verder moest

Jacobs een schatting maken van het aantal

keer dat dit gebeurd was, gaande van twee à

drie keer met Joseph Vyncke tot een twintigtal

keer met Joseph en Pieter Deplancke. Jacobs

dacht hij ongeveer twee maanden voordien

voor het laatst seks had gehad met een jongen.

Deze schattingen dienen met een korrel zout

te worden genomen. Jacobs beweerde name-

lijk dat hij 25 à 26 jaar oud was terwijl zijn

zus volhield dat hij minstens veertig was. Uit-

eindelijk beslisten de burgemeester en schepe-

nen dat Jacobs’ gedrag “een schrickelyck

quaet was, dat volgens alle wetten ten hoogste

strafbaer is.” Joannes Baptiste Jacobs werd

dan ook gecolloqueerd in het provinciaal

tuchthuis van Gent, waar hij dertig jaar moest

verblijven “in eene plaetse afgesondert van de

andere ghevanghenen.”43 Waarop de rust in

het Kleine Eeckhoustraatje kon terugkeren. 

Conclusie

Dit artikel begon met de historiografische

vaststelling dat attitudes tegenover sodomie

ingrijpend wijzigden tijdens de 18de eeuw. In

verschillende steden ontstonden netwerken

waar mannen die op mannen vielen elkaar

konden treffen. Reacties op deze zogenaamde

subcultuur varieerden nogal. In de Noordelijke

Nederlanden en Engeland leidde dit tot ver-

woede pogingen om sodomie met wortel en

tak uit te roeien, in andere regio’s zoals Frank-

rijk begon men sodomieten minder als indivi-

duele zondaars en meer als sociale categorie te

behandelen. 

Dankzij de casus Jacobs kunnen we nagaan

hoe de Zuidelijke Nederlanden zich verhielden

tegenover deze internationale ontwikkelingen.

Hoewel op sodomie officieel nog steeds de

doodstraf stond, merken we sinds de 17de

eeuw een sterk dalend aantal veroordelingen

in de regio. Bovendien werden sodomieten tij-

dens de 18de eeuw in toenemende mate ver-

bannen of tot celstraffen veroordeeld. Deze

evolutie komt waarschijnlijk voort uit een be-

kommernis om de bevolking zo weinig moge-

lijk te confronteren met ‘tegennatuurlijke’ sek-

sualiteit. In het Antwerpse proces tegen Stoc-

ker komt een zeer duidelijke bezorgdheid naar

voren om de onschuld en onwetendheid van

de bevolking niet te schaden door zijn ‘gruwe-

lijke’ feiten aan het licht te brengen. Dit soort

overwegingen lijkt een stuk minder aan de

orde in het geval van Jacobs. Waarschijnlijk

was het stadsbestuur zich er terdege van be-

wust dat Jacobs’ misdrijven een publiek ge-

heim waren.

Toch werd Jacobs als een alleenstaand geval

beschouwd. Het feit dat de zaak jaren aan-

sleepte en er daardoor heel wat personen bij

betrokken waren, deed bij de schepenen geen

vermoeden ontstaan over eventuele geheime

netwerken. De seksuele relaties die Jacobs met

de minderjarige jongens aanknoopte, stemmen

dan ook niet goed overeen met het model naar

voren geschoven door Trumbach en andere

historici, waarbij 18de-eeuwse sodomieten

steeds vaker exclusieve relaties aangingen met

mannen met een gelijkaardig sociaal profiel.

De zaak Jacobs volgt eerder het laatmiddel-

eeuwse model, waarbij sodomitische relaties

hiërarchisch georganiseerd waren op basis van

leeftijd. Brugge was hierin weliswaar geen al-

Frans Hogenberg, Brugse monniken op de brandstapel,1578 
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leenstaand geval. Ook in Hamburg bijvoor-

beeld was er tijdens de 18de eeuw weinig te

merken van een subcultuur en was sodomie

gebaseerd op ongelijkheid tussen beide part-

ners.44

Ook het discours dat naar voren komt in het

proces Jacobs lijkt eerder uit de late middel-

eeuwen dan uit de 18de eeuw te stammen. In

18de-eeuws Londen werd iemand die seksuele

verlangens voor kinderen koesterde als een

specifiek ‘soort persoon’ beschouwd,45 maar

van dergelijke inzichten is geen sprake in het

Brugse dossier, waar het religieuze discours

opvalt. Eerder dan als een sociale categorie,

worden sodomieten er ook in de 18de eeuw

nog als individuele zondaars gezien. Dit blijkt

zowel uit het belang van de biecht in het op-

sporen van sodomiegevallen, als uit de Bijbel-

se verwijzingen naar Sodom en Gomorra.

Hierover werd bovendien niet alleen gepredikt

vanop de kansel, ook de lekenbevolking be-

diende zich van dit discours om te wijzen op

het grote gevaar dat sodomie inhield. 

De zaak Jacobs biedt dus niet alleen een es-

sentieel inzicht in hoe stedelijke gemeen-

schappen tijdens deze periode omgingen met

kinderen en seksualiteit, ze toont ook aan dat

de geschiedenis van homoseksualiteit geen

uniforme evolutie doormaakte, maar dat er net

heel wat regionale verschillen konden optre-

den. De Brugse processtukken wijzen daar-

door ook op het belang van lokale casestudies

in het onderzoek naar seksualiteit in het verle-

den, aangezien ze bepaalde aannames in de

historiografie terecht nuanceren. ///
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Het gedwongen ontslag van een 
onderwijzeres in Veendam

Onderwijzeres Geertruida Margaretha Ullman1

(1875-1962) was in 1903 getrouwd met onder-

wijzer Willem Bieze. Het echtpaar was werk-

zaam in de school aan het Beneden Oosterdiep

in Veendam. In het voorjaar van 1904 was on-

derwijzeres Bieze-Ullman meermalen van

school afwezig vanwege haar zwangerschap.

Om die reden vroeg zij per 1 mei verlof aan.

Onderwijzeres Bieze-Ullman bood aan om op

haar kosten een plaatsvervangster aan te stel-

len voor enkele weken na de bevalling. Het

college van Burgemeester & Wethouders en

de arrondissementschoolopziener keurden het

verlof goed omdat “eene vrouw, zwanger zijn-

de, physiek in de klasse zeer dikwijls veel

minder waard zal zijn dan anders”, maar ver-

zochten haar per 1 juli 1904 zelf ontslag aan

te vragen. Aangezien onderwijzeres Bieze-Ull-

man niet op dit verzoek inging, besloot de ge-

meenteraad “in het belang van het onderwijs”

en “in het belang van haar huishouding” haar

wegens zwangerschap te ontslaan.2 Een wet-

houder en twee raadsleden stemden tegen om-

dat dit ontslag de verhouding tussen de ge-

meente en haar ambtenaren aantastte. De on-

derwijzeres had tien jaar haar werk naar beho-

ren uitgevoerd en het was volgens hen “draco-

nisch” om haar zomaar te ontslaan. Ambtena-

ren hadden een contract dat niet zomaar ge-

schonden kon worden, want anders zou men

dit ook bij ziektegevallen kunnen doen.3

De onderwijzeres en haar echtgenoot accep-

teerden het ontslag niet en maakten bezwaar

bij het gemeentebestuur. Zwangerschap was

volgens hen geen wettige grond voor ontslag.

Vanuit het hele land kreeg onderwijzeres Bie-

ze-Ullman steunbetuigingen, zowel uit de on-

derwijswereld als de vrouwenbeweging, onder

meer van het hoofdbestuur van de ‘Bond van

Nederlandsche Onderwijzers’ (BvNO) en het

‘Nederlandsch Onderwijzers Genootschap’

(NOG), en het bestuur van de ‘Vrije vrouwen-

vereniging’ in Amsterdam. Al deze verenigin-

gen waren van mening dat het moederschap

geen reden voor ontslag was.

De Gedeputeerde Staten van Groningen (het

provinciebestuur) die het gemeentebesluit

moest goedkeuren, zat met deze kwestie in

zijn maag en won daarom advies in bij de

Groningse schoolopzieners. De schoolinspec-

tie erkende het belang van onderwijzeressen in

de school, maar vond dat de positie van een

onderwijzeres veranderde zodra zij trouwde.

Een Groningse ontslagzaak gevolgd door een landelijke discussie over een arbeidsverbod voor 
gehuwde onderwijzeressen rond 1900

Ontslag van onderwijzeressen 
bij huwelijk of zwangerschap
Veendam haalde in 1904 het landelijke
nieuws met het gedwongen ontslag van een
onderwijzeres wegens zwangerschap. On-
derwijzeres Bieze-Ullman had geweigerd om
zelf ontslag te nemen, terwijl het gemeente-
bestuur dit expliciet aan haar had gevraagd.
Deze Groningse ontslagzaak zwengelde de
discussie aan over de positie van gehuwde
en zwangere onderwijzeressen in de school. 

/ Greetje Bijl /

IIn de negentiende eeuw was de lagere school

met co-educatie nog een echt ‘mannenbol-

werk’. Vrouwen waren na 1878 ingezet om

het onderwijzerstekort aan te vullen. Onder-

wijzeressen waren een nieuwe verschijning in

de gemengde lagere school en zij moesten hun

positie als nieuwkomers nog vestigen. Vóór de

ontslagzaak in 1904 werd er in het officiële

verslag van de Commissie van Onderwijs in

Groningen met geen woord gesproken over

gehuwde en zwangere onderwijzeressen. Toch

verdedigde het gemeentebestuur van Veendam

het besluit tot ontslag met een verwijzing naar

“de vroeger heersende gewoonte” dat een on-

derwijzeres bij het aangaan van een huwelijk

zelf ontslag nam. De vraag rijst of de gehuwde

onderwijzeres in Veendam een uitzondering

was op deze ongeschreven regel. Bleven on-

derwijzeressen ongehuwd, of namen ze, al dan

niet onder sociale druk, zelf ontslag bij een

huwelijk, of konden ze na hun huwelijk zon-

der problemen doorwerken?

Dit artikel is gebaseerd op mijn proefschrift

Loopbaan en levensloop van onderwijzers en
onderwijzeressen. Hierin is uitgebreid onder-

zoek gedaan naar de loopbaan, huwelijk en so-

ciale achtergrond van de onderwijzeressen die

in de periode 1848-1887 in Groningen de be-

voegdheid tot het geven van onderwijs haal-

den. In dit artikel wordt de vraag beantwoord

of onderwijzeressen in het laatste kwart van de

negentiende eeuw bleven doorwerken na het

huwelijk of zelf ontslag namen. De ontslag-

zaak in Veendam was aanleiding voor een lan-

delijke discussie over de positie van gehuwde

en zwangere onderwijzeressen in de school en

de invoering van zwangerschapsverlof. Hoe

verliep deze discussie die uiteindelijk leidde

tot een arbeidsverbod voor gehuwde vrouwen?

Geertruida Margaretha Ullman
(1875-1962) was onderwijzeres in
de school aan het Beneden-Ooster-
diep in Veendam. In 1904 verzette
zij zich tegen haar ontslag wegens
zwangerschap.

B
ro

n
:

P
ri

vé
 c

ol
le

ct
ie

 A
.

S
tu

u
rm

an
-B

ie
ze



Historica / nummer 2 / 2016 / 9

/ Fin de siècle /

“Noemt men zulks een achterstelling van de

vrouw bij den man”, zo schreef de schoolin-

spectie, “dan is zulks niets anders dan een na-

tuurlijk verschijnsel”. Het ontslag kon niet

worden vergeleken met een andere zaak in de

Friese gemeente Idaarderadeel. In die gemeen-

te werden onderwijzeressen verplicht hun

voornemen voor een huwelijk minstens drie

maanden van tevoren aan de gemeenteraad be-

kend te maken en deze aankondiging werd

dan beschouwd als een aanvraag voor ontslag.

Een Koninklijk Besluit had dit raadsbesluit

vernietigd, omdat het in strijd was met artikel

29 van de onderwijswet, waarin de redenen

voor ontslag van een onderwijsgevende waren

vastgelegd. Volgens de schoolinspectie kon

het ontslag van de onderwijzeres in Veendam

vergeleken worden met de regel om onderwij-

zeressen op de ‘bewaarscholen’ voor kleuters

bij zwangerschap te ontslaan. Nu was deze on-

derwijzeres afwezig vanwege haar zwanger-

schap. Daarom zag de schoolinspectie geen

wettelijke bezwaren tegen dit ontslag. De on-

derwijzeres had bij het aangaan van haar hu-

welijk zelf bij de gemeente moeten informeren

naar de gevolgen voor haar werk. Zij moest

weten dat de “toestand eener vrouw door het

huwelijk eene zoodanige verandering” onder-

ging en zij behoorde zelf na te gaan of ze nog

geschikt was voor haar werkzaamheden. De

schoolinspectie nam het haar zelfs kwalijk dat

zij ondanks “duidelijke wenken” niet zelf ont-

slag had aangevraagd.4

Zowel het gemeentebestuur als de schoolin-

spectie vonden het ontslag gerechtvaardigd.

Toch kon Gedeputeerde Staten niet anders dan

het gemeentebesluit afkeuren, omdat het on-

wettig was. Aan het besluit tot ontslag lag de

vooronderstelling ten grondslag dat als de on-

derwijzeres moeder was geworden, zij veel

meer absent zou zijn. Gedeputeerde Staten

oordeelde dat eerst moest worden bewezen dat

het onderwijs leed onder haar moederschap.

Was het daadwerkelijk het geval dat de onder-

wijzeres meer afwezig zou zijn, dan ging het

belang van het onderwijs boven het individue-

le belang van het onderwijzend personeel.5

Gedeputeerde Staten waarborgde zo de rechts-

zekerheid van de onderwijzeres. 

Ondertussen was onderwijzeres Bieze-Ull-

man op 26 juli 1904 bevallen van een zoon en

kon zij spoedig weer aan het werk gaan. Het

gemeentebestuur had met het ontslag een dui-

delijk signaal afgegeven dat de onderwijzeres

niet meer welkom was in de school. De ge-

meenteraad nam geen genoegen met het besluit

van Gedeputeerde Staten en ging in beroep bij

de Koningin. Minister Abraham Kuyper van

Binnenlandse Zaken stelde de gemeenteraad in

het gelijk en gaf in december 1904 zijn goed-

keuring aan het ontslag van de onderwijzeres in

Veendam.6 Wettelijke bepalingen ontbraken,

maar de minister vond dat deze zaak in het be-

lang van het onderwijs geregeld moest worden.

De zorg voor een jong kind kwam op de ‘on-

derwijzeres-moeder’ te rusten, ook als zij haar

kind tijdens haar werktijd toevertrouwde aan

een ander. Daarnaast hadden zowel onderwij-

zers als onderwijzeressen de taak om zich door

voortdurende studie verder in het onderwijs te

bekwamen. Na schooltijd hadden zij school-

werk om na te kijken en moesten ze de les voor

de volgende dag voorbereiden. De huiselijke

zorg voor een gezin met jonge kinderen vorm-

de hiervoor een belemmering die al snel “de

onderwijzeres de opgewektheid en de frisch-

heid van geest zal ontnemen”, aldus de minis-

ter.7 Minister Kuyper liet het oordeel van het

bevoegd gezag zwaarder wegen dan het belang

van de onderwijzeres. Als het gemeentebestuur

en de schoolinspectie oordeelden dat het moe-

derschap een nadelige invloed had op het on-

derwijs dan hoefde dit volgens de minister niet

feitelijk worden bewezen. 

Zowel de minister als de Groningse school-

inspectie rechtvaardigde het ontslag op basis

van de artikelen 35 en 36 van de onderwijs-

wet, waarin het verbod op nevenfuncties was

bepaald. Deze artikelen waren bedoeld om te

bewaken dat een onderwijsgevende “voor zij-

ne betrekking zal leven” en zich niet liet aflei-

den door andere werkzaamheden. De school-

inspectie vond een gehuwde onderwijzeres die

naast haar baan de zorg had voor een huishou-

ding geheel in strijd met die bedoeling. Het

moederschap werd zo beschouwd als een be-

roep, terwijl het vaderschap voor onderwijzers

geen belemmering vormde om naast hun on-

derwijs ook nog andere functies uit te oefenen.

Het verbod op nevenfuncties fungeerde in de

Groningse praktijk namelijk als een soort ver-

gunningenstelsel.

Het besluit van de minister bood een prece-

dent voor andere gemeenten om onderwijze-

ressen na hun bevalling te ontslaan. Boven-

dien breidde de discussie zich uit naar de posi-

tie van gehuwde onderwijzeressen in de

school. Al in 1905 werden in verschillende

Groningse gemeenten pogingen ondernomen

om gehuwde onderwijzeressen te ontslaan. De

gemeenteraad van Uithuizen had met goed-

keuring van Gedeputeerde Staten van Gronin-

gen een verordening vastgesteld die bepaalde

dat een onderwijzeres die in het huwelijk trad

door de gemeenteraad werd ontslagen. Vol-

gens de inspecteur van het lager onderwijs

was deze bepaling in strijd met de wet aange-

zien deze bevoegdheid niet bij de gemeente-

raad lag, want die kon alleen handelen op

voordracht van het college van B&W of het

schooltoezicht.8 Opvallend was dat de school-

inspecteur alleen kritiek had op de procedure,

maar geen inhoudelijk bezwaar maakte tegen

het ontslag. Al deze gemeentelijke verordenin-

gen bleken niet rechtsgeldig te zijn. Alleen per

individueel geval konden gemeentebesturen

een voordracht tot ontslag indienen.

De “vroeger heersende gewoonte” om bij
een huwelijk ontslag te nemen

In haar besluit tot ontslag verwees het gemeen-

tebestuur van Veendam naar de “vroeger heer-

sende gewoonte” dat een onderwijzeres bij het

Groepsfoto van het onderwijzend personeel van de school aan het Beneden-Oosterdiep. 
Geertruida Margaretha Ullman is de tweede van links, zittend.

Onderwijswetten van 1857 en 1878
Twee belangrijke onderwijswetten van
Van der Brugghen uit 1857 en van Kappey-
ne van de Coppello uit 1878 regelden de
procedure voor benoeming en ontslag van
onderwijsgevenden in het openbaar onder-
wijs. De gemeenteraad had het recht van
benoeming en ontslag van onderwijsgeven-
den, maar kon alleen handelen op voor-
dracht van het college van B&W en de
schoolopziener. 
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aangaan van een huwelijk zelf ontslag nam. De

onderwijzeres in Veendam was na haar huwe-

lijk gewoon blijven werken. Ze zei dat het haar

niet bekend was dat ze ontslagen zou worden

na haar zwangerschap, terwijl de schoolopzie-

ner beweerde dat zij “duidelijke wenken” in

die richting had genegeerd. Verschillende vrou-

wenverenigingen en onderwijzersverenigingen

beargumenteerden dat de onderwijzeres on-

rechtvaardig behandeld was, omdat ze niet van

tevoren kon weten dat ze hiervoor ontslagen

zou worden. Volgens de ‘Vrije Vrouwen Ver-

eeniging’, die opkwam voor de belangen van

vrouwen, waren in Nederland meer gehuwde

onderwijzeressen werkzaam die moeder waren

van één of meerdere kinderen. En het was niet

gebleken dat zij om die reden ongeschikt wa-

ren geworden voor hun functie.9 De liberale

minister Jacob Kraus (1905-1908) verklaarde

daarentegen dat voor 1904 het overgrote deel

van de onderwijzeressen “kracht noch roeping”

voelde om naast de huishouding ook nog te

werken: “Zij gingen heen, zonder dat een wet-

telijk voorschrift hen er toe verplichtte.” Maar

volgens de Egbertus Johannes Beumer van de

Anti-Revolutionaire Partij (ARP), probeerden

gemeenten al jarenlang op allerlei manieren

gehuwde onderwijzeressen buiten de school te

houden. De eerste pogingen daartoe begonnen

in de vroege jaren tachtig van de negentiende

eeuw. In Alkmaar werd in 1886 een raadsbe-

sluit aangenomen, waarin stond dat onderwij-

zeressen aan de openbare lagere scholen, die in

het huwelijk traden, verplicht werden om ont-

slag aan te vragen. Al deze gemeentelijke ver-

ordeningen bleken echter onwettig te zijn.10

Onderwijshistorica Mineke van Essen

kwam in haar onderzoeksperiode van 1827-

1858 bij vacatures geen beperkingen tegen

over de huwelijkse staat van onderwijzeressen.

Het aanstellen van een gehuwde onderwijzeres

was geen punt van discussie. Wel constateerde

Van Essen in die periode een sterke daling in

het aantal onderwijzeressen die gehuwd of

weduwe waren. Na 1858 zette deze trend zich

versterkt door tot minder dan één procent ge-

huwde onderwijzeressen of weduwes in 1863.

In 1859 werd voor de eerste keer bij een vaca-

ture voor de school voor jonge juffrouwen in

de stad Groningen de eis gesteld dat de hoofd-

onderwijzeres niet mocht trouwen zonder

goedkeuring van het schoolbestuur op straffe

van het verlies van haar functie.11 Na 1878

stonden in de oproepen voor onderwijzeressen

in het onderwijzerstijdschrift de Wekker even-

eens geen beperkingen wat betreft de huwe-

lijkse staat, maar volgens Van Essen werd in

de tweede helft van de negentiende eeuw een

getrouwde onderwijzeres voor de klas meestal

niet op prijs gesteld.

Het beeld van de ongehuwde onderwijzeres

Het typische beeld van een onderwijzeres dat

in de tweede helft van de negentiende eeuw in

Nederland bestond, was van een ongehuwde

vrouw. Na 1892 ontstond er bijvoorbeeld een

discussie naar aanleiding van een verzoek-

schrift betreffende vervroegde pensionering

voor onderwijzeressen op vijftigjarige leeftijd.

Drie onderwijzeressen hadden dit rekwest –

ondertekend met 1250 handtekeningen – inge-

diend bij koningin-regentes Emma. Eén van de

argumenten in het verzoekschrift was dat de

ongehuwde staat van de meeste onderwijzeres-

sen een reden voor vervroegd pensioen was,

want “de ouderdom maakt den man eerbied-

waardig doch de ongehuwde vrouw belache-

lijk”. Zo was de oude, ongetrouwde, schooljuf-

frouw een “dorre vrouw” die zich niet meer

zou kunnen verplaatsen in het jonge kind.12

De Commissie van Onderwijs in Groningen

liet zich in het officiële verslag niet uit over de

positie van gehuwde of zwangere onderwijze-

ressen. Het onderwerp werd vóór 1904 nooit

aangeroerd. In 1898 vermeldde het Provinciaal

Verslag dat onderwijzeressen geen lange loop-

baan in het onderwijs volgden, maar na tien à

vijftien dienstjaren met pensioen gingen “uit

hoofde van ziels- of lichaamsgebreken”. Zij

waren op de lange duur niet bestand tegen het

drukke werk in het onderwijs. Meestal waren

de onderwijzeressen “zenuwlijders” geworden

of hadden keelaandoeningen gekregen die hen

het spreken in de klas bemoeilijkten.13 De

schoolinspectie had het niet over stoppen van-

wege een huwelijk of zwangerschap. Deze on-

derwijzeressen waren dan rond de dertig jaar,

precies de gemiddelde huwelijksleeftijd voor

de vrouwelijke onderwijsbevoegden in Gro-

ningen. Als de onderwijzeressen daarna nog in

het huwelijk traden, leek het in de onderwijs-

bronnen alsof onderwijzeressen niet trouwden

of zwanger werden.

Ongehuwde en gehuwde onderwijzeressen
in Groningen

In de provincie Groningen bleven veel onder-

wijzeressen hun hele leven ongehuwd, zo

bleek uit het onderzoek naar de cohorten uit

de periode 1848-1887. De onderwijzeressen

weken hiermee erg af van het gemiddelde hu-

welijkspercentage voor alle vrouwen in Ne-

derland. Het percentage ongehuwde vrouwe-

lijke onderwijsbevoegden in Groningen lag

met percentages tussen de 39,1% en 31,2%

ver boven het Nederlands gemiddelde van

14,5% ongehuwde vrouwen. Een vergelijking

met onderwijzeressen in andere provincies is

nog niet mogelijk, omdat daar nog geen on-

derzoek verricht is.

Het huwelijkspercentage van de vrouwelijke

onderwijsbevoegden lag beduidend lager dan

bij de mannelijke. Het bezit van de hoofdakte,

waarmee een onderwijzer gekwalificeerd was

voor de positie van hoofd van de school, was

voor een onderwijzer een belangrijke voor-

waarde om te kunnen trouwen. Bij de onder-

wijzeressen zien we het omgekeerde, onderwij-

zeressen die in het bezit waren van de hoofd-

akte bleven vaker ongehuwd. Vooral de onge-

huwde onderwijzeressen maakten een mooie

carrière in het onderwijs. Het valt niet te zeg-

gen of deze onderwijzeressen bewust kozen

voor een loopbaan in het onderwijs en om die

reden afzagen van een huwelijk of dat zij de

huwelijksboot waren misgelopen en daarom

carrière konden maken in het onderwijs.

De meeste vrouwen haalden op hun achttien-

de of negentiende jaar de onderwijsakte. Als zij

direct een benoeming als onderwijzeres kregen,

Bron: Nieuwe Bijdragen, 1848-1877 en De Wekker, 1878-1887, www.wiewaswie.nl 14

Geertruida Margaretha Ullman
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konden zij al snel meer dan tien jaar in het on-

derwijs werken voor zij een huwelijk aangin-

gen. De gemiddelde leeftijd van 29 à 30 jaar

waarop de Groningse onderwijzeressen uit de

cohorten van 1848-1887 in het huwelijk traden,

lag hoger dan het gemiddelde van 26 jaar voor

vrouwen in die tijd. Een klein aantal onderwij-

zeressen trouwden al begin twintig en een an-

der klein deel trouwde pas na hun veertigste.15

Waarschijnlijk namen de onderwijzeressen in

de regel zelf ontslag, mogelijk onder druk van

het gemeentebestuur, schoolinspectie, echtge-

noot, familie, sociale omgeving of traditie. 

Rond de eeuwwisseling kwamen er steeds

meer onderwijzeressen die na hun huwelijk

bleven doorwerken. Een klein aantal onderwij-

zeressen combineerde hun beroep zelfs met

het moederschap. Een verklaring voor deze

ontwikkeling kan zijn dat de toename van het

aantal onderwijzeressen gepaard ging met een

daling van hun sociale afkomst. In de periode

1848 tot 1878 kwam een groot deel van de

vrouwelijke onderwijsbevoegden uit de hogere

burgerij. Deze vrouwen trouwden meestal met

mannen uit de betere kringen, zoals artsen, ad-

vocaten en notarissen. Na hun huwelijk had-

den zij meestal geen betaald werk meer en

werden zij financieel door hun echtgenoot on-

derhouden. In de periode 1878-1887 vervier-

voudigde het aantal vrouwen dat in Groningen

voor de onderwijsakte slaagde. Voor de onder-

wijzeressen van lagere afkomst was het inko-

men belangrijk bij de keuze voor het beroep

van onderwijzeres. Hun huwelijkspartners

kwamen vaak net als zijzelf uit de kleine mid-

denstand. Het salaris van de onderwijzeres

vormde dan een substantiële aanvulling op het

gezamenlijke gezinsinkomen. Deze onderwij-

zeressen zullen eerder geneigd zijn geweest

om door te blijven werken na hun huwelijk.

De onderwijzeressen die bleven doorwerken

na hun huwelijk, trouwden relatief vaak met

een collega-onderwijzer. Ook hier kan een

verklaring zijn gelegen in het lage inkomen

van de gewone onderwijzer die meestal niet

genoeg verdiende om een gezin te onderhou-

den. Daarnaast kan meespelen dat de onder-

wijzeres de steun van haar echtgenoot nodig

had om door te kunnen werken. De onderwij-

zer had vrijwel dezelfde opleiding genoten en

had een gelijkende werkomgeving, vaak op

dezelfde school. Mogelijk was een

onderwijzer minder geneigd de loop-

baan van zijn vrouw in het onderwijs

in de weg te staan, zolang deze niet

conflicteerde met zijn eigen loop-

baan.16 Zo namen bijvoorbeeld twee

onderwijzeressen die met een hoofd-

onderwijzer trouwden onmiddellijk

ontslag om hun echtgenoot te volgen

naar zijn nieuwe standplaats. 

Tegen het einde van de negentien-

de eeuw was er een ontwikkeling

gaande waarin steeds meer onderwij-

zeressen braken met de gewoonte

om zelf ontslag te nemen bij een hu-

welijk. Zelfs bij zwangerschap ble-

ven steeds meer onderwijzeressen

doorwerken. Wettelijk was er in de

negentiende eeuw niets geregeld

voor onderwijzeressen die trouwden

of zwanger werden. 

Zwangerschapsverlof voor onder-
wijzeressen

Gemeenten kregen steeds vaker te

maken met gehuwde onderwijzeres-

sen die door zwangerschap enige tijd

niet konden werken. Na 1904 stimu-

leerde de Gedeputeerde Staten van

Groningen gemeenten om verorde-

ningen op te stellen om het zwanger-

schapsverlof te regelen. Een zwangere onder-

wijzeres voor de klas was volgens Gedepu-

teerde Staten niet in het belang van het onder-

wijs. In 1905 voegde de gemeenteraad van

Bellingwolde aan de salarisregeling van het

onderwijzend personeel toe dat aan een zwan-

gere onderwijzeres drie maanden voor de ver-

wachte bevalling en één maand erna verlof

werd verleend. Het verlof mocht niet korter

duren dan vier maanden. Het salaris voor de

plaatsvervanging zou van haar inkomen wor-

den ingehouden. De gemeenteraad vond dat

zwangere vrouwen helemaal niet voor de klas

hoorden. Sterker nog; ze waren ook tegen ge-

huwde vrouwen in het onderwijs.17 Vele ge-

meenten in de provincie Groningen namen

eenzelfde soort verordening aan. Gedeputeer-

de Staten wees erop dat gemeenten ook een

termijn van vier maanden verplicht verlof

moesten vaststellen. Anders zou een onderwij-

zeres zolang mogelijk door blijven werken en

dit kon volgens Gedeputeerde Staten niet al-

leen “aanstoot aan de leerlingen” geven, maar

was bovendien in het belang van haar eigen

gezondheid niet wenselijk. In 1907 verplichtte

een wetswijziging alle gemeenten om nieuwe

verordeningen op te stellen voor de regeling

van de salarissen van de onderwijzers en on-

derwijzeressen.

In de meeste gemeenten bleef het zwanger-

schapsverlof onbetaald. De algemene mening

was dat als een vrouw zwanger werd, zij on-

betaald verlof behoorde te nemen en dit moest

betalen uit het inkomen van haar man. De eis

voor betaald zwangerschapsverlof hield een ri-

sico in voor de positie van de gehuwde onder-

wijzeres in de school, zo waarschuwde een

voorstander van betaalde arbeid voor vrouwen

in het artikel ‘De onderwijzeres-moeder’:

“Zij, die privileges voor de vrouw-ambtenaar
verlangen, kunnen moeilijk met kracht opko-
men voor de gelijke waardeering der mannelij-
ke en vrouwelijke arbeidskracht. De strijd voor
de rechten der gehuwde vrouw is uit den aard
reeds moeilijk genoeg, om deze niet te ver-
zwaren door tactische fouten.”18

Veel gemeenten lieten gehuwde onderwijze-

ressen nu nog hun betrekking houden, maar

als zij onderwijzeressen moesten betalen tij-

dens het zwangerschapsverlof zou hun weer-

zin tegen gehuwde onderwijzeressen toene-

men. De tegenstanders van ‘gehuwde onder-

wijzeressen’ vonden betaald zwangerschaps-

Onderwijsakte van Geertruida Margaretha Ullman

Het Beneden Oosterdiep
in Veendam.B
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verlof onrechtvaardig. De kosten drukten dan

op het Rijk of gemeenten en collega’s moesten

het werk opvangen, terwijl de onderwijzeres

zelf verantwoordelijk was voor de zwanger-

schap. De bekende historica en feministe Jo-

hanna Naber was van mening dat het zwan-

gerschapsverlof kon worden vergeleken met

de vervanging van de onderwijzer wegens mi-

litaire dienstplicht.19 In de praktijk werden

deze twee verlofregelingen in het begin van de

twintigste eeuw in dezelfde gemeentelijke ver-

ordening vastgesteld.

In 1916 adviseerde Gedeputeerde Staten om

in de verordening te regelen dat onderwijze-

ressen de helft van hun salaris betaald kregen

en het zwangerschapsverlof werd verlengd tot

vijf maanden, drie ervoor en twee erna. Deze

versoepeling hield mogelijk verband met de

mobilisatie gedurende de Eerste Wereldoorlog.

Veel onderwijzers waren opgeroepen voor mi-

litaire dienst en de onderwijzeressen hielden

de school vaak draaiende.20 Het was in die tijd

nodig dat de onderwijzeressen ook na hun be-

valling bleven werken.

Landelijk discussie over een arbeidsverbod
voor gehuwde vrouwen

De ontslagzaak in Veendam in 1904 veroor-

zaakte veel ophef in het land. De opkomende

vrouwenbeweging, die in 1898 met de ‘Natio-

nale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid’ de

arbeid van vrouwen juist positief voor het

voetlicht had gebracht, was bezorgd over de

precedentwerking. Voorstanders van een ar-

beidsverbod legden een relatie tussen het op-

komende feminisme en de ontwikkeling waar-

bij steeds meer onderwijzeressen bleven wer-

ken na hun huwelijk.21 Minister van Binnen-

landse Zaken, Theodorus Heemskerk (1852-

1932), lid van de ARP, zag de toename van

het aantal gehuwde onderwijzeressen ook als

een gevolg van het feminisme. Zijn wetsvoor-

stel uit 1910 tot ontslag van huwende ambte-

naressen en onderwijzeressen beschouwde hij

als bestrijding van het feminisme.22

Het waren vooral feministes die tegen de

verbodsbepalingen ageerden en verwezen naar

andere landen waar gehuwde onderwijzeres-

sen gewoon voor de klas stonden. In Italië wa-

ren juist veel onderwijzeressen gehuwd. In

Zweden, Noorwegen en Denemarken werd

niet over een arbeidsverbod gesproken, maar

ging de discussie over wie de kosten van het

zwangerschapsverlof moest betalen: de onder-

wijzeres zelf of de Staat. Alleen in de Verenig-

de Staten werd in sommige plaatsen een ver-

bod uitgevaardigd, maar dat hield nooit lang

stand. In Pruisen was men weer teruggekomen

op een verbod uit 1892 en konden onderwijze-

ressen als proef weer tijdelijk doorwerken.23

De ARP-er Egbertus Johannes Beumer was

een voorstander van een arbeidsverbod. Hij

vond de dubbele functie voor gehuwde onder-

wijzeressen een te grote belasting:

“Onder de suggestie der zelfoverschatting van
enkele leden der schoone sexe, die in de femi-
nistische beweging een hoofdrol spelen, schij-
nen velen te meenen dat eene gehuwde
vrouw niet alleen als ambtenares kan optre-
den, maar ook nog voor haar huishouden kan
zorgen. Het streven om de vrouw tot gelijke
van den man te maken, blijkt hier tot doel te
hebben de vrouw tot meerdere van den man
te verklaren. Geen man tenminste zal zich zelf
in staat achten naast zijn ambtelijken werk-
kring de huishoudelijke taak op zich te nemen.
Laten we het even uitspreken, dat ook geene
vrouw dat kan.”24

Volgens Beumer werd de zorg van de vrouw

voor haar gezin miskend als haar taak even-

goed door gehuurde krachten kon worden uit-

gevoerd. Tegenstanders van een arbeidsverbod

vonden dit enkel egoïstische argumenten van-

uit de man bekeken die bang was dat hij niet

goed verzorgd zou worden.

Johanna Naber en andere feministen waar-

schuwden dat de betrekking van onderwijzeres

door het arbeidsverbod als tijdelijk zou worden

gezien met als gevolg dat er minder in de op-

leiding van vrouwelijke kwekelingen zou wor-

den geïnvesteerd. Na een aantal jaren werken,

had een onderwijzeres juist de ervaring, rust en

zekerheid in haar werk gekregen. Goed ge-

schoolde en ervaren onderwijzeressen zouden

worden ontslagen en vervangen door onerva-

ren onderwijzeressen. En dit kon niet goed

voor het onderwijs zijn. Naber noemde het ar-

beidsverbod de “verplichtstelling van het celi-

baat” voor onderwijzeressen en ambtenaressen.

Dit botste volgens haar met het idee van het

huwelijk als levensdoel voor meisjes.25

In de negentiende eeuw bestond het idee dat

de onderwijzer door het vaderschap een betere

onderwijzer werd dan zijn ongehuwde colle-

ga’s. Hetzelfde zou volgens voorstanders van

vrouwenarbeid gelden voor de onderwijzeres

die moeder werd. Zij zou haar leerlingen beter

begrijpen en kon de moeders van haar leerlin-

gen bijstaan in de opvoeding.26

Het hoofdbestuur van het ‘Nederlandsch

Onderwijzers Genootschap’ had in 1904 nog

geen duidelijke positie in deze discussie inge-

nomen, zo blijkt uit hun verklaring:

“Het hoofdbestuur meent geen uitspraak te
mogen doen in de quaestie, of het gehuwd
zijn een onderwijzeres meer of minder ge-
schikt maakt voor haar taak en of het daarom
gewenscht is een algemeene maatregel daar-
omtrent te treffen; maar wel meent het, dat
het niet aangaat de beslissing in dezen aan de
Gemeenteraden over te laten, te minder daar
als zeker mag worden aangenomen, dat de
onderwijzeres-moeder ter wille van de opvoe-
ding en de verpleging van haar eigen kind
ontslag zal vragen, als de omstandigheden
haar dat eenigszins veroorloven.”27

In hun verklaring klinkt het standpunt door

dat de prioriteit van de onderwijzeres-moeder

natuurlijk lag bij haar eigen kinderen, maar

het inkomen van haar man het niet altijd toe-

liet om ontslag te nemen. De opvatting van

Anna Polak, directeur van het Nationaal Bu-

reau van Vrouwenarbeid, bevestigde deze in-

schatting. Zij merkte op dat in het algemeen

Anna Sophia Polak (1874-1943) was van
1908 tot 1936 directeur van het Nationaal
Bureau voor Vrouwenarbeid. In 1902
beschreef zij haar ideeën over vrouwen-
emancipatie in het boek Vrouwenwerk in
Nederland. Beschouwingen over eenige zijden
der Vrouwenbeweging.

Theodorus Heemskerk (1852-1932) was van
1908 tot 1913 namens de ARP minister van
Binnenlandse Zaken. Hij diende in 1910 een
wetsvoorstel in dat huwende ambtenares-
sen verplichtte ontslag te nemen. Het voor-
stel werd door het opvolgende kabinet
ingetrokken.
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“het verlangen naar beroepsarbeid binnen het

huwelijk voor de vrouw niet ligt in den Ne-

derlandschen volksaard”. Uit statistieken

bleek dat bij een toename van het inkomen

van de man, de arbeid van de gehuwde vrouw

afnam. Dit effect kon dus zonder dwangbepa-

lingen bereikt worden.28

Uit een enquête die in 1906 naar aanleiding

van de discussie over het vraagstuk van de ge-

huwde onderwijzeres onder schoolhoofden

werd gehouden, bleek dat slechts 48 hoofden

voor en 362 tegen toelating van gehuwde on-

derwijzeressen in de school waren. Als gevolg

van die uitslag sprak de vergadering van de

‘Vereeniging van hoofden van scholen’ in

1906 de wens uit dat bij een eventuele herzie-

ning van de wet op het Lager Onderwijs een

bepaling zou worden opgenomen dat “onder-

wijzeressen bij het aangaan van een huwelijk

van rechtswege ontslagen zijn”. Dit was een

duidelijk signaal naar de onderwijzeressen: het

merendeel van de schoolhoofden was niet ge-

lukkig met een gehuwde onderwijzeres in zijn

school.

Het arbeidsverbod in wetgeving

Vanaf het moment dat de ARP en de katholie-

ken na de landelijke verkiezingen van 1887

mee gingen regeren, hadden zij zonder succes

geprobeerd arbeidsverbodsbepalingen voor

vrouwen in te voeren.29 Tegen het einde van

de negentiende eeuw bleven steeds meer on-

derwijzeressen werken als zij trouwden. Pas

aan het begin van de twintigste eeuw begon-

nen gemeenten onderwijzeressen te ontslaan

als zij gingen trouwen. In die tijd heerste er

grote werkeloosheid onder jonge onderwijsge-

venden.

Naar aanleiding van een andere ontslagzaak

in Rotterdam verschenen er in 1908 verschil-

lende brochures en artikelen van zowel voor-

als tegenstanders van een arbeidsverbod voor

gehuwde onderwijzeressen. 30 Uiteindelijk

kwam minister Heemskerk in 1910 met een

wetsontwerp tot regeling van de positie van

onderwijzeressen in het openbaar lager onder-

wijs die in het huwelijk traden. Minister

Heemskerk verdedigde het wetvoorstel met

het argument dat als onderwijzeressen en

ambtenaressen mochten trouwen “dit als het

ware uitlokt tot het bezigen van middelen om

het huwelijk kinderloos te doen blijven”. Bij

een “natuurlijke gang van zaken” zou de on-

derwijzeres herhaaldelijk afwezig zijn, want

het aantal geboorten, bleef “tenzij kunstmatig

werd ingegrepen”, in den regel niet beperkt tot

één.31 Na de vruchtbare leeftijd mochten ge-

huwde vrouwen wel in het onderwijs werken.

Tegenstanders van het wetsontwerp vonden

dat de huwelijksplichten alleen de beide echt-

genoten aangingen en dat de overheid zich

hier niet mee diende te bemoeien.

Vanwege de mobilisatie tijdens de Eerste

Wereldoorlog verdween het voorstel in de ijs-

kast. Pas in 1924 kreeg het ontslag van ge-

huwde onderwijzeressen een wettelijke basis.

In een Koninklijk Besluit bepaalde de katho-

lieke minister-president Ruys de Beeren-

brouck (1873-1936) dat alle vrouwelijke rijks-

ambtenaren onder de 45 jaar bij hun huwelijk

automatisch eervol ontslag kregen. Voor ge-

meenteambtenaren was dit slechts een aanbe-

veling, maar gemeentebesturen hadden nu de

bevoegdheid gekregen huwende onderwijze-

ressen te ontslaan. Tijdens de economische

crisis met veel werkeloosheid werd dit in

1933 een wettelijke verplichting. Deze bepa-

ling bleef tot en met 1957 in werking.32 In

1958 werd in de wet op het Lager Onderwijs

verboden dat huwende of gehuwde onderwij-

zeres vanwege hun huwelijk ontslag konden

krijgen.33

Conclusie

Na 1878 werden vrouwen gestimuleerd om in

het openbaar lager onderwijs te werken om

het onderwijzerstekort tegen te gaan. Het aan-

tal onderwijzeressen nam snel toe en tegelij-

kertijd viel er een daling te constateren in de

sociale afkomst van de onderwijzeressen. Als

deze onderwijzeressen trouwden, vormde hun

salaris een belangrijke aanvulling op het ge-

zinsinkomen. Vanwege deze financiële prikkel

bleven waarschijnlijk meer onderwijzeressen

na huwelijk en zwangerschap doorwerken.

Mogelijk werden gehuwde onderwijzeressen

gesterkt in hun positie door de toegenomen

aandacht voor vrouwenarbeid vanuit de vrou-

wenbeweging. Deze ontwikkeling dat steeds

meer onderwijzeressen bleven doorwerken na

hun huwelijk viel samen met een periode van

grote werkeloosheid onder jonge onderwijsge-

venden en de komst van het confessionele ka-

binet Kuyper. Het risico om vrouwen als re-

serve arbeidsleger in te zetten in perioden van

arbeidstekorten is dat in tijden van economi-

sche crisis met weinig banen zij ook weer ge-

makkelijker ontslagen kunnen worden. Onder-

wijzers hadden ‘natuurlijk’ meer recht op be-

taald werk dan vrouwen. De roep om verbods-

bepalingen voor vrouwenarbeid werd in die

perioden steeds sterker. 

De ontslagzaak in Veendam in 1904 was

een voorbeeld van een onderwijzeres die wil-

de blijven doorwerken na haar huwelijk en

zwangerschap en zich verzette tegen haar ont-

slag door het gemeentebestuur. Het was de

eerste en enige vermelding over ontslag van

een gehuwde en zwangere onderwijzeres in

het officiële verslag van de Commissie van

Onderwijs in de provincie Groningen. De

Groningse schoolinspectie wilde de intrede

van onderwijzeressen mogelijk niet bemoeilij-

ken met discussies over gehuwde en zwangere

onderwijzeressen. Onderwijzeressen in Gro-

ningen bleven relatief vaak ongehuwd. In de

tweede helft van de negentiende eeuw namen

zij in den regel zelf ontslag bij een huwelijk.

Het verzet van een onderwijzeres in Veen-

dam tegen haar ontslag leidde tot een landelij-

ke discussie over de wenselijkheid van be-

roepsarbeid voor gehuwde ambtenaressen.

Gemeenten waren na 1904 gedwongen om

zwangerschapsverlof regelingen in te voeren

voor de zwangere onderwijzeressen. Het Ko-

ninklijke Besluit van minister Kuyper dat haar

ontslag goedkeurde, was een eerste stap in de

richting van een wettelijk verbod. ///
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derden de groei van hun sport door onder

meer competities voor de aangesloten clubs te

organiseren, demonstratiewedstrijden te hou-

den en spelregelboekjes te verspreiden. Voet-

bal was van begin af aan veruit de meest be-

oefende sport. In 1900 waren er circa 2400

geregistreerde voetballers tegen 500 atleten en

250 hockeyers.4

De eerste sporters waren voornamelijk

mannen en jongens, afkomstig van de HBS

(Hoogere Burgerschool) en andere middelbare

scholen, en studenten. Zij hadden als enigen

de tijd om te sporten en het geld om onder

meer kleding, materiaal en veldhuur te beta-

len. Meestal stopten zij met sporten bij het af-

sluiten van hun schooltijd, want zij werden

dan geacht aan hun maatschappelijke carrière

te werken. Zij konden naderhand wel als toe-

schouwer hun sport volgen of als lezer van

speciale sportperiodieken, zoals Het Sportblad
en De Sportkroniek.

Het waren ook mannen die in sterke mate

bepaalden in hoeverre vrouwen aan sport kon-

den deelnemen. Dat kwam door de onderge-

schikte maatschappelijke positie van vrouwen.

In 1857 publiceerde de arts G.A.N. Allebé On-
derzoek naar de waarde van kunstmatige lig-
chaamsoefeningen voor de vrouwelijke jeugd.

Hij stelde dat gymnastiek goed was voor vrou-

wen met het oog op hun latere taak als moe-

der, omdat dit hun conditie en veerkracht ver-

beterde, alleen moest het wel sierlijk zijn en

zonder agressie. Deze opvatting werd nader-

hand gemeengoed: vrouwen konden vanwege

hun lichaamsbouw, hun mindere conditie en

spierkracht geen sporten doen die langdurige

inspanning vereisten en die botsingen en val-

Korfbal en de emancipatie van de vrouw als sportster

“Mannen met baarden spelen tegen
en met schoolmeisjes”
“In een korfbalclub met zes dames? Zijn jelui wel frisch? […] Denken jelui, dat ik zin en lust heb, om
met een bal in een boodschappenmandje te gooien […] Ja, ik zal daar voor jelui staan dansen als
een pias, met zwaaiende armen! […] Wat esthetisch … noem jelui dat esthetisch, als je een dame
ziet rennen, vliegen, vallen? Noem jelui een wezen in een reform japon met loshangende, fladde-
rende haren esthetisch? En dan, dames met heeren! Als jelui d’r niet waren, dan was het korfbal d’r
ook niet.”
Zo reageerde een verslaggever in Het Sportblad van juni 1907 op een voorstel van zijn zuster
en enige nichten om de zesde heer van hun korfbalclub te worden.1 Het was blijkbaar voor
deze jongeman in juni 1907 een mal idee om met meisjes te sporten. Als er geen vrouwen in
het spel waren, zouden jongens nooit gaan korfballen, zo lijkt de onderliggende gedachte. Dat
zegt iets over de heftige reacties die korfbal opriep, nog geen vijf jaar nadat de eerste korfbal-
wedstrijd in Nederland gespeeld was.

/ Michel van Gent /

KKorfbal is bij uitstek geschikt om te onderzoe-

ken hoe in Nederland gereageerd werd op

sportbeoefening door en met vrouwen.2 Het is

immers een sport die in Nederland ontstond en

het is nog altijd de enige gemengde teamsport

in de wereld. In 1902 speelden scholieren de

eerste korfbalwedstrijd in Amsterdam. In 1938

schonk koningin Wilhelmina het predicaat Ko-

ninklijk aan de nationale korfbalbond. Deze

erkenning kan beschouwd worden als een

eindpunt, omdat hiermee de maatschappelijke

waarde van korfbal officieel erkend werd. Hoe

verliep de groei van korfbal tussen 1902 en

1938 en in welke mate had het gemengde ka-

rakter ervan invloed op deze groei? Hoe werd

er in bepaalde maatschappelijke groeperingen

over sport voor vrouwen gedacht en met name

over korfbal? In hoeverre droeg korfbal bij tot

de emancipatie van vrouwen? 

De opkomst van sport

Tijdens de negentiende eeuw werd de basis

voor de hedendaagse sportbeoefening in Ne-

derland gelegd.3 Binnen bredere lagen van de

samenleving groeide het idee dat lichaamsbe-

weging een goede uitwerking had op de ge-

zondheid, met name voor mannen en jongens.

Dit hing nauw samen met opvattingen over

het vergroten van de nationale weerbaarheid

en de wens meer gezonde soldaten te bezitten.

In 1864 werd de eerste nationale sportbond

opgericht met het Nederlandsch Gymnastiek

Verbond (verder NGV). In de volgende jaren

werden andere landelijke sportbonden opge-

richt, zoals voor schaken (1873), cricket

(1883), voetbal (1889), hockey (1898), tennis

(1899) en atletiek (1901). Deze bonden bevor-

Nic. Broekhuysen, uitvinder van het korfbal, poseert in licht kostuum tussen mannen en vrouwen die
de eerste spelleiderscursus van de Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (NBLO) in 1907
hebben afgerond. Deze cursisten zorgden voor de verdere verbreiding van korfbal in Nederland. 
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partijen konden opleveren. Dat betekende met

name dat voetbal uitgesloten was. Daarnaast

konden vrouwen zich door hun korsetten en

lange rokken niet soepel en snel bewegen.

Vrouwen konden dan ook hooguit “rustige”

sporten doen, zoals gymnastiek, tennis, fietsen

en schaken. Veelal moesten zij daarvoor wel

aparte damesclubs oprichten. Alleen bij het

hockey speelden jongens en meisjes bij hoge

uitzondering in één ploeg, als er anders niet

genoeg spelers voor een wedstrijd waren.

Vrouwen waren bij gymnastiek het beste ver-

tegenwoordigd, maar in 1900 had het NGV

onder haar leden 7554 mannen en slechts 333

vrouwen, oftewel vier procent van het leden-

bestand. Na 1900 gingen vrouwen wel meer

fietsen als vorm van ontspanning, wat ook al-

gemeen geaccepteerd werd in de samen-

leving.5 Dat was belangrijk, want dat zou

meisjes en vrouwen naderhand gelegenheid

geven mee te fietsen voor uitwedstrijden van

hun korfbalclub.

Vele intellectuelen vonden dat jongeren op

scholen niet alleen moesten stilzitten en leren,

maar ook naar buiten gaan en zich ontspan-

nen door spelen. In 1902 werd de Amster-

damsche Bond voor Lichamelijke Opvoeding

opgericht.6 Deze bond wilde de bevolking

van Amsterdam en directe omgeving stimule-

ren aan lichaamsoefening te doen. Ook in an-

dere plaatsen werden dergelijke bonden opge-

richt en er kwam een overkoepelend orgaan

met de Nederlandsche Bond voor Lichamelij-

ke Opvoeding. Intussen werd naarstig gezocht

naar spelen die de jeugd in beweging konden

brengen.

In 1902 bedacht Nic. Broekhuysen (1876-

1958) een nieuw spel: korfbal. Het werd ge-

speeld in drie vakken, waarbij het de bedoe-

ling was om de bal zo vaak mogelijk door een

rieten mand te gooien, die bevestigd was aan

een paal in de uiterste twee vakken. Het spel

kon door mannen en vrouwen tegelijk ge-

speeld worden. In september 1902 speelden

leerlingen van de Nieuwe Schoolvereeniging

voor het eerst een korfbalwedstrijd op een

veld bij hun school. De Amsterdamsche Bond

voor Lichamelijke Opvoeding liet de spelre-

gels in druk verschijnen. Bovendien gaf de

Nederlandsche Bond voor Lichamelijke Op-

voeding aan Broekhuysen de mogelijkheid om

zijn spel in het hele land bekend te maken

door spelleiderscursussen.7

Op 2 juni 1903 werd de Nederlandsche

Korfbalbond (verder NKB) opgericht in Am-

sterdam door vijf clubs uit Amsterdam, één uit

Bussum en één uit Weesp.8 Broekhuysen werd

gekozen tot voorzitter. De bond nam de ver-

spreiding van het spel krachtig ter hand door

onder meer de instelling van een competitie en

de uitgave van een officieel orgaan en spelre-

gelboekjes. 

Verhouding met andere sporten

Onder voetballers ontstonden meteen zorgen

over korfbal, want zij begrepen dat het nieuwe

spel een geduchte concurrent kon worden bij

het verwerven van nieuwe sporters. De Sport-
kroniek constateerde al in november 1904 dat

jongens vanwege de aanwezigheid van meis-

jes graag gingen korfballen en dat ouders dit

ondersteunden, want voetbal gold als een ruwe

sport. Dit kon op lange termijn nadelige ge-

volgen hebben:

“Want, denk niet, dat de nu korfballenden zich
nog eenmaal tot de voetbalsport zullen be-
keeren. Wanneer op 18 à 20 jarigen leeftijd het
geval over meisjes een ietwat onsmakelijk ca-
chet krijgt en ’t vrouwelijk element zich lang-
zamerhand zal gaan terug trekken, zullen ze
zich misschien gaan beklagen over het niet
aangeleerd hebben van een mannelijker spel,
heusch op dien leeftijd begint men in den re-
gel niet meer met voetballen, en de sportperi-
ode dier verkeerd ingelichten zal dra tot hun
verleden gaan behooren.”

Uit deze reactie blijkt dat sommige buiten-

staanders negatief konden reageren op korfbal.

Dat kwam doordat gemengd sporten een onbe-

kend fenomeen was in Nederland. Het was

voor meisjes een hele stap om samen met jon-

gens in één veld te staan, maar zeker ook voor

jongens. Dat kon al afgeleid worden uit Het
Sportblad van juni 1907, waarmee dit artikel

opende. Velen vonden korfbal onbenullig en

onesthetisch en een spel dat niet uitdagend en

inspannend genoeg was voor “echte

mannen”.9 In de beginjaren was korfbal inder-

daad nogal statisch, omdat veel spelers in de

paalzone doelkansen zochten. De paal had

veelal geen bevestiging in de grond en hij kon

bij een botsing gemakkelijk omvallen.

Niettemin raakte korfbal mede door de pro-

paganda van de NKB meer bekend in Neder-

land. Het nieuwe spel paste goed in de co-edu-

catie, het gezamenlijk lesgeven aan jongens en

meisjes, dat in de eerste decennia van de twin-

tigste eeuw in opkomst was. Het was eenvou-

dig van opzet en goedkoop, omdat er weinig

materiaal nodig was; enkel twee palen met

manden en linten om drie vakken af te bake-

nen: aanval, middenvak en verdediging. Het

liet de spelers rennen, gooien, vangen en

schieten. Toch was het spel ook niet te inspan-

nend, want als de bal in één bepaald vak was,

waren er altijd twee vakken waar de spelers

even konden uitrusten. Bovendien mochten

meisjes geen jongens verdedigen en omge-

keerd, zodat lichamelijk contact tussen hen

niet gauw voorkwam.

Naarmate er meer beoefenaars kwamen, on-

derging korfbal diverse speltechnische veran-

deringen. De ploegen gingen hun aanvallen

ruimer opzetten met meer samenspel, waar-

door er meer doelkansen ontstonden en meer

doelpunten vielen.10 Dergelijke veranderingen

maakten het spel attractiever voor spelers én

toeschouwers.

In 1907 ging Jasper Warnar, voorzitter van

de Nederlandsche Voetbalbond, op de bonds-

vergadering één keer in op de verhouding tus-

sen korfbal en voetbal. Hij zag geen gevaar

voor voetbal, want hij stelde dat degenen die

korfbalden anders toch niet zouden

voetballen.11 Zijn uitlating geeft aan dat de

voetballers zich inmiddels verzoend hadden

met korfbal. In de sportbladen komen kritische

beschouwingen over korfbal na 1907 ook niet

veel meer voor.

Hockey was in principe een grotere concur-

rent voor korfbal dan voetbal, want deze sport

werd ook door mannen én vrouwen beoefend.

Groepsfoto van één van de korfbalclubs die Willem Drees in Amsterdam oprichtte uit de periode 1905-
1910. De latere socialistische minister-president draagt als enige een pet omdat hij aanvoerder is.
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Zij speelden soms wel in één team bij gebrek

aan spelers, maar al gauw gingen de hockey-

clubs aparte elftallen formeren. Er kwamen

gescheiden competities voor vrouwenteams en

voor mannenteams. Verder maakten de hoc-

keyers weinig propaganda voor hun sport, zo-

dat hockey een kleine en elitaire sport bleef.12

Sport en maatschappij

Vanaf 1910 nam het aantal sporters in Neder-

land enorm toe; tussen 1910 en 1920 steeg het

van 65.000 naar 150.000, in 1930 naar

278.000 en in 1940 naar 490.000.13 De sport-

beoefening kreeg een belangrijke impuls tij-

dens de Eerste Wereldoorlog. De nationale le-

gerleiding liet namelijk de soldaten tijdens

hun mobilisatie sporten om hun conditie te

verbeteren en het groepsverband te bevorde-

ren. Eenmaal ontslagen van hun dienstplicht

wilden veel jongens blijven sporten, waarbij

zij zich aansloten bij bestaande clubs of nieu-

we verenigingen oprichtten. Ook vrouwen en

meisjes gingen meer sporten, wat nauw sa-

menhing met de algemene emancipatie van

vrouwen; zij verwierven in 1917 passief kies-

recht en in 1919 actief kiesrecht en zij gingen

meer buitenshuis werken. Voorts werd de in-

frastructuur voor sport enorm verbeterd door

de opkomst van het openbaar vervoer en de

toename van het aantal gymnastieklokalen en

sportvelden. In alle landelijke kranten kreeg

sport ruime aandacht, want er was veel be-

langstelling voor met name de prestaties van

het Nederlands voetbalelftal en voor de Olym-

pische Spelen van 1928 in Amsterdam. Dat

betekende dat niemand in de maatschappij

sport nog kon negeren.

Binnen de Nederlandse samenleving waren

er aparte groepen te onderscheiden, zoals de

liberalen, de katholieken, de protestanten en

de socialisten. Zij hadden veelal hun eigen po-

litieke partijen, vakbonden, kranten en tal van

andere maatschappelijke organisaties. Ook

deze groeperingen formuleerden een standpunt

over sport en de inbreng van vrouwen in de

sport.

Alle landelijke sportbonden opgericht vanaf

1864 waren neutraal, oftewel niet op een be-

paalde levensbeschouwing gevestigd. Zij hiel-

den hun activiteiten voornamelijk op zondag,

want dit was voor iedereen de enige vrije dag;

de zaterdag was nog voor velen een schooldag

of werkdag. De meeste bestuurders van deze

bonden vonden dat sport en levensbeschou-

wing gescheiden waren en dat iedereen lid van

een sportclub moest kunnen worden. Deze op-

vatting kwam echter onder druk te staan toen

na 1900 steeds meer sportclubs opkwamen die

bijzondere toelatingseisen wilden hanteren.

Dat kwam met name doordat mannen met ver-

gelijkbare achtergrond (levensopvatting,

school of bedrijf) een club oprichtten en in

hun eigen omgeving nieuwe leden zochten.

Binnen de neutrale bonden ontstond discussie

of dergelijke clubs wel toegelaten konden

worden, maar anderzijds hadden deze clubs

ook moeite om lid te worden van een neutrale

organisatie, aangezien dit gevoelig lag bij hun

achterban.

Onder protestanten waren er grote beden-

kingen tegen sport. Hier leefde de gedachte

“Wie naar de kerk gaat, doet niet aan sport en

wie aan sport doet, gaat niet naar de kerk.” Zij

waren tegenstanders van sporten op zondag,

want dit behoorde een rustdag te zijn. Sport

gaf te veel aandacht aan het lichamelijke ele-

ment van de mens en droeg niets bij aan diens

geestelijke en verstandelijke ontwikkeling.

Sommige vooruitstrevende protestanten von-

den dat sport zonder veel publieke aandacht

wel nuttig was voor de christelijke jongeren;

het was een middel om het lichaam beter ge-

schikt te maken voor de levenstaak. Dit leidde

in 1910 tot de oprichting van de eerste lande-

lijke confessionele sportbond: het Neder-

landsch Christelijk Gymnastiek Verbond (ver-

der NCGV). Deze bond was enkel op zaterdag

actief en nam mannen én vrouwen aan, die

wel in gescheiden afdelingen sportten. Veel

protestanten stelden desondanks dat sport ge-

makkelijk leidde tot persoonsverheerlijking en

prestatiezucht bij de beoefenaars. Zij wezen

daarbij vaak op voetballers die zich lieten op-

zwepen door de toeschouwers en door de

sportjournalisten. Dit verklaart grotendeels

waarom de Christelijke Nederlandsche Voet-

balbond pas in 1929 werd opgericht.14

Bij de katholieken leefden dezelfde bezwa-

ren tegen de openbare sportbeoefening als bij

de protestanten. De geestelijkheid vreesde ook

dat de jongens hun kerkelijke verplichtingen

zouden verwaarlozen. Zij was met name bang

voor het sporten met en tegen niet-katholie-

ken, want dit kon ernstige schade toebrengen

aan hun morele en zedelijke ontwikkeling. De

katholieke leiders zagen aparte sportbonden

voor katholieke jongens en meisjes als de bes-

te oplossing. In de jaren 1915-1919 kwam er

een aparte katholieke organisatie voor voetbal

en in de jaren twintig ook voor gymnastiek.

De bisschoppen gaven alle katholieke sport-

clubs een geestelijk adviseur, meestal de pas-

toor ter plaatse, die ervoor moest zorgen dat

de sporters hun kerkelijke verplichtingen niet

zouden verzuimen.15 Ook de socialisten cre-

eerden vanaf 1926 hun eigen sportwereld met

de Nederlandse Arbeiders Sportbond (verder

NASB). Deze bond omvatte hoofdzakelijk

gymnastiek-, voetbal- en korfbalclubs.16 Voor

alle bonden met een bepaalde levensbeschou-

wing gold dat zij qua ledental altijd achterble-

ven bij de neutrale bonden.

De liberalen en socialisten hadden geen

principiële bezwaren tegen sportende vrouwen

in de buitenlucht. Ook veel protestanten von-

den het goed dat vrouwen aan lichaamsoefe-

ning deden, mits dit met mate en met decente

sportkleding gebeurde. Alleen onder katholie-

ken waren er bedenkingen. De bisschoppen

oordeelden dat vrouwen en meisjes enkel in

besloten kring aan gymnastiek mochten doen

en uitvoeringen geven zonder mannelijk pu-

bliek. Zij waren geen voorstanders van clubs

met mannen en vrouwen, vandaar dat zij

hockey, tennis en korfbal voor vrouwen af-

keurden. Anders dreigde het gevaar dat katho-

lieke meisjes op gemengde clubs verkering

kregen met niet-katholieke jongens.17

Hoe heikel het onderwerp vrouwen in de

sport bleef, blijkt wel in de aanloop naar de

Olympische Spelen van Amsterdam. In 1925

stelde een confessioneel lid van de Tweede

Kamer dat de Spelen een gevaar vormden

voor de vrouw, want: “de vrouw door de

sportmanie aangegrepen, [verliest] haar gevoel

Korfballers in steden moesten vaak een openliggend terrein in hun stad als speelveld gebruiken. 
Deze foto is uit de jaren tien van de vorige eeuw.
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voor kieschheid en eerbaarheid. Dat wat haar

siert, dreigt te verdwijnen.” De directeur van

de Amsterdamsche Bond voor Lichamelijke

Opvoeding stelde zelfs dat vrouwen niet op de

Spelen thuishoorden “evenmin als doofstom-

men of andere menschsoorten, die door om-

standigheden of aanleg per se de minderen

zijn van den gezonden, goed getrainden man-

nelijken athleet”. Overigens brachten de Spe-

len van Amsterdam juist verbeteringen voor

vrouwen: zij konden op de Spelen eerst enkel

tennissen, golfen, boogschieten en zwemmen,

maar in 1928 waren er voor hen ook vijf on-

derdelen uit de atletiek.18

Bonden en clubs

Zoals opgemerkt, nam het aantal sporters na

de Eerste Wereldoorlog sterk toe in Neder-

land. Voetbal bleef met afstand de grootste

sport. In 1938 speelden in de KNVB en zijn

twintig onderbonden 1732 clubs met 122.242

leden.19 En dan te bedenken dat alle levensbe-

schouwelijke bonden hier nog niet zijn inbe-

grepen. Korfbal werd op grote afstand de

tweede veldsport met in 1938 zo’n 400 clubs

en 21.660 leden. De NKB bezat zestien regio-

nale onderbonden, verspreid over het gehele

land, behalve in Limburg. In Zeeland waren er

weinig clubs door alle eilanden en matige ver-

bindingen. In Noord-Brabant kwam er pas in

1935 een provinciale bond, waarvan de meeste

clubs waren gevestigd in grote steden en niet

op het platteland. In Limburg verdwenen in de

jaren twintig de laatste korfbalclubs. Dit had

te maken met de opstelling van de katholieke

kerk, die gemengd sporten categorisch afwees.

Pas aan het einde van de jaren dertig waren er

weer een tiental katholieke korfbalclubs, maar

uitsluitend voor dames en meisjes.20

De NKB wist korfbal als demonstratiesport

te presenteren op de Olympische Spelen in

Antwerpen (1920) en in Amsterdam (1928).21

Dit had tot gevolg dat er in België een korf-

balbond werd opgericht, maar in andere lan-

den sloeg korfbal niet aan. Alleen in de Neder-

landse koloniën kreeg korfbal nog enige ver-

spreiding door geëmigreerde korfballers.

Naast de NKB ontstonden in de jaren twin-

tig twee “nationale” korfbalbonden op levens-

beschouwelijke grondslag: de Christelijke

Korfbalbond in Nederland (verder CKB) en de

afdeling Korfbal van de NASB. De CKB werd

op 10 april 1920 opgericht door enige protes-

tantse korfbalclubs. Zij vonden dat de Bijbel

ook als richtsnoer voor het sportleven moest

gelden en dat zij derhalve geen verantwoorde-

lijkheid voor de “neutrale” sportbeoefening op

zondag konden dragen. Met een eigen bond

konden de christelijke korfballers aansluiten

bij het NCGV, dat al jarenlang christelijke

gymnastiek propagandeerde. De CKB erkende

wel dat de NKB formeel alle spelregels vast-

stelde en sloot een overeenkomst af over de

wederzijdse erkenning van schorsingen en

royementen.22

Vanaf 1922 organiseerde de CKB een com-

petitie op de zaterdagmiddag, maar deze kreeg

nooit enige landelijke allure. De meeste clubs

zaten in de jaren dertig in Zuid-Holland en

een paar in Utrecht en Gelderland. Het bonds-

bestuur wilde voorkomen dat de competitie

alle aandacht kreeg. Het maande de christelij-

ke pers geen namen van spelers te noemen in

de verslagen, omdat dit tegen de teamgeest in-

ging en gemakkelijk persoonsverheerlijking

opriep.23

Onder socialisten was korfbal van begin af

aan populair, want zij waardeerden het dat

vrouwen en mannen op gelijke voet meespeel-

den. W. Drees, de latere minister-president,

richtte in 1905 en 1909 een club op in Amster-

dam.24 Hij speelde daar met zijn latere echtge-

note in één twaalftal, totdat hij in 1910 stopte

om carrière te maken in de Haagse afdeling van

de SDAP. H.M. Vliegen, zoon van de voorzitter

van de SDAP, vervulde in 1925-1939 onafge-

broken bestuursfuncties in de NKB.25 De

NASB organiseerde in de jaren twintig en der-

tig weleens competities voor de aangesloten

korfbal-groepen, maar dit was geen succes.

Veel socialisten vonden dat sport geen rol kon

spelen in de socialistische strijd en dat clubs net

zo goed in de neutrale bond konden spelen. De

meeste socialistische clubs speelden inderdaad

in de NKB, omdat zij hier in hun naaste omge-

ving meer tegenstanders hadden.26

Tussen 1902 en 1938 werden er ruim 1500

korfbalverenigingen in Nederland opgericht,

maar er is nauwelijks onderzoek gedaan naar

hun activiteiten, omvang en signatuur. Het zal

duidelijk zijn dat tal van korfbalclubs ontston-

den en actief waren in een omgeving waar

mannen en vrouwen nauw met elkaar omgin-

gen. Dit kon gaan om een school, een gym-

nastiekvereniging, een speeltuinvereniging of

een geheelonthoudersvereniging. Ook konden

zij een onderdeel zijn van een politieke partij

(met name de SDAP) of een bedrijf als de Ge-

meentelijke Telefoon (Amsterdam) of de Ste-

delijke Lichtfabrieken (Leiden).

De meeste korfbalclubs waren klein, net als

overigens de meeste voetbal- en gymnastiek-

verenigingen. In 1919 was DEV (Amsterdam)

de enige club in de NKB met meer dan 100

leden (106) en TOG (Lochem) was de kleinste

met slechts 15 leden. In 1935 hadden Blauw

Wit (124) en ROHDA (119) uit Amsterdam

als enige meer dan 100 leden.27 Er zijn dan

ook diverse clubs verdwenen door gebrek aan

leden en financiële problemen of door een fu-

sie. In elk geval zal in alle korfbalclubs de

getalsmatige verhouding tussen mannen en

vrouwen min of meer gelijk zijn geweest. Een

twaalftal moest immers zes dames en zes he-

ren hebben om in de competitie uit te komen.
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Korfbal werd in de eerste jaren soms
met primitief materiaal gespeeld. Op
deze foto uit 1903 hangt de mand te
veel naar voren en de paal staat niet
stevig in de grond. De scheidsrechter
heeft een pet en de dames spelen
met opgestoken haar en lange rok-
ken.
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Spelmoment uit wedstrijd Friso Leeuwarden – Olympia Franeker uit juni 1914. De thuisploeg speelt
met witte shirts en donkere broek en rok. De man met de pet is de scheidsrechter. De teamgenoten kij-
ken bij de lijn van het middenvak rustig naar de aanval. >>
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Vrouwen als korfbalsters

In De Sportkroniek van maart 1907 werd korf-

bal getypeerd als een spel, waarbij “mannen

met baarden spelen tegen en met schoolmeis-

jes. Het gekste ervan vind ik, dat de korfbal-

sters nooit corsetten dragen, tenminste ik heb

het nooit gezien.” Deze constatering bewijst

nog eens dat korfbal door het gemengde ka-

rakter bijzondere aandacht trok. De NKB was

zich hiervan bewust, blijkens de officiële

bondsuitgave Het korfbalspel. De spelregels
en wat daaraan annex is uit 1908, waarin J.

Godefroy (een man) ook de kleding van de

spelers bespreekt:

“Voor heeren staat een korte kuitbroek ’t net-
ste. Bloote knieën zijn voor korfballen onge-
wenscht, omdat gemengd gespeeld wordt. ’t
Is evenmin noodig als voor tennissers. Ook het
opstroopen van de mouwen is niet noodig.
Dames doen het beste, een donkere onder-
kleeding te dragen, liefst met fietspantalon; dit
omdat vallen zoo vaak voorkomt en witte on-
derkleeding dikwijls bij ’t publiek opmerkin-
gen veroorzaakt.
Den shirt wordt en door heeren en door da-
mes gedragen. De laatsten kunnen er zelf een-
tje knippen naar model van dat van de eer-
sten.”28

Het ging erom dat korfbal een nette uitstraling

bezat en dat toeschouwers geen aanleiding

kregen om zich op te winden over de spelers.

Het valt niet meer te achterhalen hoe groot de

inbreng van vrouwen in de beginjaren van het

spel was, want er zijn geen bewegende beel-

den en in verslagen worden spelers niet altijd

met naam genoemd. Dames konden aanvanke-

lijk weinig snelheid ontwikkelen, want zij

speelden “met lange sleeprokken – door som-

mige met een dozijn veiligheidsspelden een

weinig verkort en den indruk gevende van een

ouderwetsche crinoline –, corset en zorgvuldig

gesoigneerd kapsel.”29 In 1907 stelde Het
Sportblad vast dat vrouwen in reformjapon

speelden en loshangende, fladderende haren

hadden. Dat geeft aan dat zij meer bewegings-

vrijheid hadden gekregen door kortere rokken

en sneller konden spelen.30 In confessionele

kringen was de roklengte weleens een punt

van zorg, blijkens enige artikelen in het

bondsblad van de CKB uit de jaren twintig.

De voorzitter van de CKB droeg de speelsters

in zijn bond ook eenmaal op niet te roken op

het sportveld, want dat zou een afschrikwek-

kende werking op ouders hebben, die hun kin-

deren wilden laten korfballen.31 Kennelijk wa-

ren rokende mannelijke sporters ook in chris-

telijke kring geen reden tot zorg.

Naarmate meer vrouwen gingen sporten,

trokken korfbalsters niet zoveel aandacht meer

in de sportpers. Zij kregen wel steeds meer

een volwaardige rol in het spel. Zij werden

meer in de aanvallen betrokken en gingen ook

meer doelpunten maken. In 1925 werd in het

verslag van de wedstrijd tussen de districten

Noord en Zuid opgemerkt: “Zuid krijgt een

strafworp toegewezen. Mej. Vijfwinkel neemt

hem. Zo iets had in onze dagen hoogstens in

een korfbalnachtmerrie kunnen gebeuren.”32

Uit de bovenstaande foto uit de jaren dertig

blijkt dat vrouwen fanatiek konden meedoen

en zich niet lieten afremmen door een modde-

rig veld.

Het is opmerkelijk dat vrouwen nauwelijks

doordrongen in het bestuur van de landelijke

korfbalbonden. In het bestuur van de NKB zat

in de periode 1902-1938 slechts één vrouw,

namelijk mevrouw C.E. ten Cate. Zij was van

1905 tot 1919 twaalf jaar penningmeester en

twee jaar eerste secretaris. Zij werd bij haar

afscheid benoemd tot erelid van de NKB. In

de CKB was R. Slotboom in 1926-1928 pen-

ningmeester, waarna zij voor enige maanden

werd opgevolgd door C. Richter.33 Vrouwen

zaten wel regelmatig in het bestuur van korf-

balclubs, al is dit door gebrek aan onderzoek

nog niet cijfermatig te onderbouwen. Het be-

stuur van een korfbalclub moest hoe dan ook

altijd letten op de belangen van de vrouwen,

want anders kwam het voortbestaan van de

twaalftallen én de vereniging in het geding. 

Volgens sommige buitenstaanders gingen

mannen hoofdzakelijk korfballen om vrouwen

te ontmoeten. Het Sportblad bevatte in no-

vember 1908 een ironische beschouwing over

een jongeman die na tal van vergeefse huwe-

lijksadvertenties ging korfballen. Hij raakte

“verkikkerd op ’n corsetlooze dochter van ’n

gefortuneerde bakker”, tastte een keer mis “en

’t was de bakkersdochter die in z’n armen lag.

’t Kostte hem ’n vrije worp, maar de zaak was

meteen in orde.”34

Korfbal gaf vrouwen en mannen gelegen-

heid intensief met elkaar om te gaan zonder

dat er veel toezicht van de ouders was. Het

staat vast dat diverse huwelijken uit het korf-

bal zijn voortgekomen en dat kinderen uit der-

gelijke huwelijken later ook gingen korfballen.

Maar bovenal zal het de liefde voor de sport

zijn geweest die mannen en vrouwen naar het

korfbalveld trok, anders was korfbal nooit le-

vensvatbaar geweest.

Slotbeschouwing

Sport groeide in de eerste decennia van de

twintigste eeuw uit tot de belangrijkste vorm

van vrijetijdsbesteding in Nederland. Korfbal

was de enige sport waarin vrouwen en man-

nen in één ploeg samenspeelden. Dat was be-

gin twintigste eeuw beslist een gewaagd expe-

riment. Een medewerker van De Sportkroniek
zag in mei 1906 weinig toekomst voor korf-

bal, want:

“aan een gemengd spel voor ouderen, moet
men – gedachtig aan het ‘leid ons niet in ver-
zoeking’ – als eerste eisch stellen, dat elke li-

Korfballers in actie op een modderig veld in de jaren dertig. De rokken zijn inmiddels een stuk korter
geworden.
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chamelijke aanraking der spelenden is buiten-
gesloten. Dit is bij korfbal geenszins het geval,
en wel bij spelen als lawntennis en hockey. Re-
sumeerende: wij bevelen korfbal aan als ’t
openluchtspel voor kinderen en vrouwen, keu-
ren het ten sterkste af als gemengd spel en
voor jongemannen!”35

Deze voorspelling was volkomen onjuist,

want korfbal groeide uit tot de tweede veld-

sport van Nederland. Het kreeg als grote sport

net als voetbal en gymnastiek te maken met

aparte clubs op levensbeschouwelijke basis,

maar deze bleven altijd ver in de minderheid.

Alleen in Noord-Brabant en in Limburg kreeg

korfbal nauwelijks of geen levensvatbare

clubs, doordat de katholieke kerk gemengd

sporten afwees. 

In de jaren twintig en dertig werd sportbe-

oefening steeds meer gezien als nuttig voor de

maatschappij. Dat blijkt wel uit de toekenning

van het predicaat Koninklijk aan de neutrale

landelijke bonden voor gymnastiek (1919),

voetbal (1929), schaken (1935), korfbal en

hockey (1938) en tennis (1939). In 1928 was

Nic. Broekhuysen al benoemd tot ridder in de

Orde van Oranje Nassau bij zijn 25-jarig jubi-

leum als voorzitter van de NKB. Uit deze er-

kenningen blijkt dat het koningshuis waarde-

ring had voor het gevoel van verbondenheid

dat deze neutrale bonden in de samenleving

brachten. De korfballers hoefden zich gaande-

weg niet meer te bekommeren om kritiek van

buitenstaanders, want sportende vrouwen wer-

den steeds minder opzienbarend. Vrouwen

konden gerust lid worden van een korfbalclub.

Zij vonden hier beslist vriendinnen en soms

ook echtgenoten. Maar bovenal wisten zij dat

zij belangrijk waren voor het clubleven, want

zonder hun aanwezigheid en inbreng konden

korfbalclubs niet voortbestaan. Daarmee droeg

korfbal zondermeer bij aan de emancipatie

van de vrouw in de Nederlandse samenleving.

///
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enzovoorts. Hier was dus een leemte. Daar-

naast was er een groot historisch bewustzijn

bij vrouwen die actief waren in de zogenoem-

de eerste feministische golf.6 Er verschenen

bijvoorbeeld herdenkingsboeken met als titels

Na tien jaren 1898-1908 (1908), Na XXV ja-
ren 1898-1923 (1923) en Gedenkboek bij het
25-jarig bestaan van de Vereeniging voor
Vrouwenkiesrecht 1894-1919 (1919). Historica

Maria Grever bestudeerde het leven en werk

van IAV-medeoprichtster Johanna Naber. In

Grevers woorden was de oprichting van het

IAV in 1935 de vervulling van het verlangen

onder feministen om het cultureel erfgoed van

vrouwen en de vrouwenbeweging systema-

tisch te bewaren en te ontsluiten zodat een

wetenschappelijke bestudering daarvan moge-

lijk werd. 7

Vrouwengeschiedenisactiviteiten van het
IAV tussen 1935 en 1974

Het verzamelen en verwerven van “boekwer-

ken, foto’s, plaatwerken, andere gedrukte stuk-

ken en schriftelijk materiaal” was vanaf het

begin een belangrijke activiteit van het IAV.

Vooral Rosa Manus, eerste presidente van het

IAV, speelde een belangrijke en actieve rol in

het verzamelen. Zij was sinds 1908 actief in

de internationale vrouwen- en vredesbewe-

ging. Manus organiseerde onder meer de con-

gressen van de Wereldbond voor Vrouwen-

kiesrecht en het Wereldvredescongres 1936 in

Brussel, richtte diverse verenigingen en comi-

tés op, had talloze bestuursfuncties en reisde

veel. Rond 1930 had ze een uitgebreide biblio-

theek, een documentatiesysteem en een groot

persoonlijk archief gevormd. Van Mien van

Wulfften Palthe-Broese van Groenou (1875-

1960), de erfgenaam van Aletta Jacobs (1854-

1929), kreeg Manus in 1930 boeken en het ar-

chief van Jacobs. Volgens het verslag van de

bibliothecaresse van het IAV werd de eerste

steen van de ‘boekerij’ van het IAV gelegd

door een gift in april 1936 van ruim 300 boe-

ken en brochures van Rosa Manus. Een jaar

later schonk Manus het archief van Jacobs aan

het IAV en – in etappes tot februari 1940 –

meer boeken en eveneens haar eigen archief.8

Het IAV verzamelde niet alleen wat al voor-

handen was, het creëerde ook zelf primaire 

De betekenis van het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) voor de ontwikkeling
van het vak vrouwengeschiedenis in Nederland1

No documents, no history2

In 1935 werd in Amsterdam het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging opgericht. In
1974 ontstonden vrouwengeschiedenisgroepen aan Nederlandse universiteiten die zich in
1976 verenigden in het Landelijk Overleg Vrouwengeschiedenis. In dit artikel beschrijft archi-
varis Annette Mevis de activiteiten van het IAV op het gebied van vrouwengeschiedenis en wat
de betekenis is geweest van het bestaan van het IAV voor de ontwikkeling van vrouwenge-
schiedenis in Nederland tot ongeveer midden jaren negentig. Het artikel laat zien hoe het IAV
vanaf de oprichting in 1935 mede vorm heeft gegeven aan de ontwikkeling van vrouwenge-
schiedenis door haar bestaan, activiteiten en publicaties. Maar het laat ook zien hoe historica’s
vanaf 1974 het IAV beïnvloedden. In vier kaders is het aandeel van enkele individuele bestuurs-
leden en medewerksters, meestal historica’s, uitgelicht.

/ Annette Mevis /

HHet huidige ‘Atria, kennisinstituut voor eman-

cipatie en vrouwengeschiedenis’ aan de Vijzel-

straat 20 in Amsterdam beheert ruim 100.000

publicaties, 720 archieven van organisaties en

personen, 8.000 tijdschrifttitels, 45.000 foto’s,

affiches en objecten, enkele kleinere collecties

en steeds meer digitaal materiaal.3 De eerste

steen voor deze collectie werd officieel gelegd

op 3 december 1935, toen Rosa Manus (1881-

1942), Johanna Naber (1859-1941) en Wille-

mijn Posthumus-van der Goot (1897-1989) de

akte van oprichting van de stichting Internati-

onaal Archief voor de Vrouwenbeweging te-

kenden. Volgens de statuten was het doel

“(…) het bevorderen van de kennis en de we-

tenschappelijke studie der vrouwenbeweging

in den uitgebreidsten zin.’4 In 1988 fuseerde

het IAV met het Informatie- en Documentatie-

centrum voor de vrouwenbeweging (IDC) en

het tijdschrift LOVER tot IIAV, Internationaal

Informatiecentrum en Archief voor de Vrou-

wenbeweging. In 2009 werd de naam Aletta,

instituut voor vrouwengeschiedenis. De fusie

in 2012 met E-Quality leidde tot de huidige

naam, Atria. De collectie heet nog steeds ‘In-

ternationaal Archief voor de Vrouwenbewe-

ging’.

Zowel de oprichting van het IAV als de

sterke historische dimensie van het instituut

kwamen niet uit de lucht vallen. In de eerste

helft van de twintigste eeuw werden meer in-

stituten opgericht met als doel bedreigde parti-

culiere archieven op een bepaald terrein te

verzamelen en bewaren, zoals in Nederland

het Nederlandsch Economisch-Historisch Ar-

chief (NEHA) in 1914 en het Internationaal

Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in

1935.5 Archieven van de overheid vallen on-

der de Archiefwet en worden bewaard in over-

heidsarchieven, maar dat geldt niet voor ar-

chieven van personen, bedrijven, verenigin-

gen, sociale bewegingen, politieke partijen,

Johanna W.A. Naber (1859-1941)

In haar boek The Gender of History (2000) bear-
gumenteert Bonnie Smith dat voorafgaand en
parallel aan de professionalisering van het vak
geschiedenis in de westerse wereld in de
negentiende eeuw, reeds vele vrouwelijke
‘amateurhistorici’ geschiedenissen over vrou-
wen schreven. In Nederland was Johanna
Naber een voorbeeld hiervan. Haar positie in
het historische veld was opmerkelijk. Zij had
geen universitaire opleiding, maar publiceerde
desondanks een heel oeuvre aan historische
werken dat ook door professionele historici

werd gewaardeerd. Bijna al haar historisch werk gaat over vrouwen tussen de zeventiende en
twintigste eeuw: abdissen en nonnen, prinsessen en koninginnen, schrijfsters en feministen. Zij
bekritiseerde haar mede-historici nooit expliciet over hun blinde vlek ten opzichte van vrouwen.
Naber was ook actief in de vrouwenbeweging. Ze was bijvoorbeeld één van de organisatrices van
de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898. In 1935 was zij één van de oprichtsters van
het IAV, waarvan ze bestuurslid bleef tot aan haar dood in 1941.
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bronnen. Een mooi voorbeeld hiervan is de

zogenoemde veteranenenquête uit 1937: op

initiatief van Rosa Manus werd een vragenlijst

rondgezonden aan “veteranen der vrouwenbe-

weging”, waarop vele interessante antwoorden

binnenkwamen. Posthumus-van der Goot ver-

zond in 1947, na de heropening van het IAV,

een tweede vragenlijst rond, ditmaal met der-

tig vragen en als titel ‘Veteranenformulier’.9

Het IAV droeg ook op deze manier actief bij

aan de vorming van een collectie over de (Ne-

derlandse) vrouwenbeweging.

Een tweede belangrijke activiteit van het

IAV was het publiceren over heden en verle-

den van de (inter)nationale vrouwenbeweging.

Tijdens de officiële opening van het IAV op

19 december 1936 presenteerde het instituut

haar eerste publicatie: een brochure geschre-

ven door bestuurslid en historica Jane de

Iongh (1901-1982) met de titel Documentatie
van de geschiedenis der vrouw en der vrou-
wenbeweging, uitgegeven door E.J. Brill te

Leiden.10 De Iongh geeft daarin “een over-

zicht van de verschillende terreinen van we-

tenschap, die kunnen bijdragen tot een juist in-

zicht in de geschiedenis der vrouw als indivi-

du en als lid der gemeenschap (…)”.11 Zij

meldt ook: “Reeds bij de stichting van het In-

ternationaal Archief voor de Vrouwenbewe-

ging stond de bedoeling voor, de te verzame-

len gegevens te benutten door het doen ver-

schijnen van bronnenpublicaties en daaruit sa-

men te stellen studies met betrekking tot de

vrouw en haar ontwikkelingsgang.”12 In 1937

en in 1938 publiceerde het IAV Jaarboeken
met wetenschappelijke artikelen in verschil-

lende talen, bijvoorbeeld over de economische

positie van vrouwen in de Oostenrijkse mid-

denklasse en over vrouwenkiesrecht in Frank-

rijk, Zwitserland en België.13

De eerste grote activiteit na de Tweede We-

reldoorlog – naast het verzamelen van materi-

aal en het helpen van bezoekers – was het sa-

menstellen van het boek Van moeder op doch-
ter, gepubliceerd in 1948 onder auspiciën van

het IAV. De titel verwees naar de troonopvol-

ging van Koningin Wilhelmina door haar

dochter Juliana. Van moeder op dochter be-

handelt de sociaal-economische en politieke

positie van Nederlandse vrouwen sinds de

Franse tijd. Posthumus-van der Goot, de enige

oprichtster van het IAV die toen nog in leven

was, was de drijvende kracht achter de tot-

standkoming. Het belang van dit boek moge

duidelijk zijn: er verschenen twee edities in

1948, een Zwarte Beertjes-pocket bij Bruna in

1968 met een toegevoegd hoofdstuk over de

periode 1948-1968 en een reprint in 1977. Van
moeder op dochter is nog steeds het enige al-

gemene overzichtswerk van de vrouwenbewe-

ging in Nederland. In de jaren vijftig besloot

het IAV-bestuur ieder jaar een vrouw uit de

eerste golf te herdenken, te beginnen met Alet-

ta Jacobs in 1954, haar honderdste geboorte-

jaar. H.P. Hogeweg-de Haart, IAV-bestuurslid

van 1954-1962, schreef in de serie kleine bio-

grafische werken van het IAV een portret van

Anna Maria Margaretha Storm-van der Chijs

(1955), van Barbara van Meerten-Schilperoort

(1956) en van Catharina Felicia van Rees

(1957); Martha van Brink-Poort schreef over

Anna Reynvaan (1963); en Deanne te Winkel-

van Hall over Wilhelmina Drucker (1968). Het

IAV verzamelde dus niet alleen boeken, tijd-

schriften, archieven en beeldmateriaal, maar

maakte ook uitgaven op basis van al dat mate-

riaal en droeg daarmee bij aan de zichtbaar-

heid van vrouwen in de geschiedenis.

Een derde belangrijke groep van activiteiten

waren de evenementen die het IAV organiseer-

de, zoals lezingen en tentoonstellingen. Meest-

al eenmaal per jaar nodigde het IAV-bestuur

vrouwenorganisaties en personen uit om een

‘thee met lezing’ bij te wonen op het IAV.

Voorbeelden van onderwerpen waren de kijk

van de Britse feministe Margery Corbett

Ashby op de “rehabiliteitsmogelijkheden van

de Duitse vrouw” in 1948 en het verband tus-

sen de vrouwenbeweging en de overige socia-

le en geestelijke bewegingen door sociologe

Hilda Verwey-Jonker in 1953. 

Ontstaan van het vak vrouwengeschiedenis,
ca. 1974

Historici beschouwen het jaar 1967 – met het

verschijnen van het beroemde artikel van Joke

Smit ‘Het onbehagen bij de vrouw’ in De Gids
– als het begin van de zogenoemde tweede fe-

ministische golf in Nederland. Een van de eer-

ste groepen was Dolle Mina in 1969, genoemd

naar de radicaal-feministische Wilhelmina

Drucker (1847-1925) uit de eerste feministi-

sche golf. Het blad van Dolle Mina werd Evo-
lutie genoemd en het begon met jaargang 34,

als ware het een voortzetting van Druckers

blad Evolutie waarvan tussen 1893 en 1926

drieëndertig jaargangen verschenen. Dit is één

voorbeeld van het historisch bewustzijn van

de ‘tweede golfers’.14 Meer algemeen was er

in de groeiende vrouwenbeweging een grote

vraag naar informatie over de geschiedenis

van vrouwen en hun bewegingen. 

In 1974 verenigden zich aan de meeste Ne-

derlandse universiteiten – meestal vrouwelijke

– studenten in vrouwengeschiedenisgroepen.

In 1976 richtten deze gezamenlijk het Lande-

lijk Overleg Vrouwengeschiedenis (LOV) op,

nu Vereniging voor Gendergeschiedenis

(VVG) geheten. Geschiedenis was daarmee in

Nederland een van de eerste disciplines waar-

in vrouwen tot landelijke samenwerking kwa-

men.15 Geschiedenisstudenten ‘ontdekten’ al

vrij snel het IAV als ‘the place to be’, en be-

zochten individueel of met de hele vrouwen-

geschiedenisgroep het vrouwenarchief. De

vrouwenbeweging van rond 1900 was een van

de eerste onderwerpen die werden onderzocht

en in 1978 gaf de vrouwengeschiedenisgroep

van het Historisch Seminarium van de Univer-

siteit van Amsterdam een lezing in het IAV

over ‘Vrouwen in de Amsterdamse kledingin-

dustrie 1870-1914’. 

Het LOV en het IAV steunden elkaar al snel

in hun gezamenlijk doel om vrouwengeschie-

denis in Nederland te bevorderen en daarvoor

een infrastructuur te creëren. Zo zond het

LOV op 20 september 1979 een brief aan de

minister van Onderwijs en Wetenschappen en

de staatssecretaris van Emancipatiezaken van

het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maat-

schappelijk Werk: “Middels deze brief wil het

L.O.V. er de aandacht op vestigen, dat het on-

derzoek naar de geschiedenis van vrouwen in

Jane de Iongh (1901-1982)

In tegenstelling tot Naber was Jane de Iongh
wel een professioneel historica en bekritiseer-
de zij het werk van mannelijke historici wél. Zij
uitte scherpe kritiek op de inhoud van de
Nederlandse geschiedwetenschap. Haar defini-
tie van geschiedenis was “mans’ herinnering
aan eigen grootheid”. 1 Zij promoveerde in
1927 en werkte vanaf 1928 op het Neder-
landsch Economisch-Historisch Archief, samen
met N.W. Posthumus, oprichter van het NEHA
én in 1935 van het IISG. Zij was in die tijd één
van de tien professionele Nederlandse historici
die zich met bedrijfsgeschiedenis bezighielden
en de enige vrouw. Jane de Iongh speelde een
rol in de oprichting van het IAV als zelfstandig
instituut en Rosa Manus vroeg haar al vóór de

officiële oprichting om bestuurslid te worden.2 In 1935 verbleef De Iongh in Engeland om onder-
zoek te doen voor een boek over de geschiedenis van de vrouwenbeweging, dat nooit is versche-
nen. In 1946 trad zij af als bestuurslid van het IAV.

1 T. den Hartog, ‘Waar mijn schrijftafel staat, is mijn vaderland. Leven en werk van historica dr. Jane de Iongh (1901-1982)’, docto-
raalscriptie Erasmus Universiteit Rotterdam, 1991; T. den Hartog, ‘Jane de Iongh (1901-1982). De historische verbeelding van het
feminisme’, in: Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis, 14 (1994), pp. 181-192.

2 Atria, archief Rosa Manus inv.nr. 96, doorslag van een brief van Rosa Manus aan Jane de Iongh, 5 november 1935.
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Nederland ernstig gehandicapt wordt door te

geringe faciliteiten die het Internationaal Ar-

chief voor de Vrouwenbeweging (I.A.V.) te

Amsterdam historici kan bieden. De collectie

van het I.A.V. vormt uiteraard een van de be-

langrijkste uitgangspunten voor de beoefening

van vrouwengeschiedenis. Voor historici zijn

uiteraard vooral de door het I.A.V. verzamelde

archieven van belang. De aanwezige archieven

(…) zijn echter ongeïnventariseerd en daarom

niet toegankelijk. Bovendien mist het I.A.V.

de nodige financiële armslag om een actief

verwervingsbeleid met betrekking tot de aan-

koop van archieven te kunnen voeren en de

nodige ruimte om deze archieven op een ver-

antwoorde manier te kunnen beheren.”16

Het IAV van haar kant bood het LOV ruim-

te aan in haar pand aan de Herengracht. Zowel

het IAV als het LOV hadden te maken met een

snel groeiende stroom aan activiteiten en ver-

zoeken om informatie. Het LOV besloot daar-

om een Kontaktadres Landelijk Overleg Vrou-

wengeschiedenis (KLOV) op te richten, waar-

voor het in 1980 subsidie aanvroeg bij het mi-

nisterie van CRM.17 Die subsidie werd toege-

kend en het KLOV verhuisde in 1981 met het

IAV mee naar Keizersgracht 10.

Het IAV speelde zo een rol in de ontwikke-

ling en geleidelijke institutionalisering van

vrouwengeschiedenis binnen Nederlandse

universiteiten. Het kreeg daarvoor ook jaren-

lang subsidie van de Universiteit van Amster-

dam.

Zonder anderen tekort te willen doen, wil ik

hier de rol benadrukken die historica Mineke

Bosch speelde in de ontwikkeling van vrou-

wengeschiedenis in Nederland én die van het

IAV. Zij kwam in 1981 met het dagboek van

haar oma het IAV binnengestapt en legde een

plan voor om ‘egodocumenten van vrouwen’

te gaan verzamelen. Dat idee kwam ook niet

uit de lucht vallen. Vanaf het ontstaan van

vrouwengeschiedenisgroepen aan de universi-

teiten werd naarstig gezocht naar andere bron-

nen dan de gebruikelijke schriftelijke bronnen

in archiefbewaarplaatsen. De subsidieaanvraag

voor het egodocumentenproject werd goedge-

keurd en het ging in 1982 van start met Mine-

ke Bosch en mede-historica Annemarie Kloos-

terman als uitvoerders. Historica Annette Me-

vis zette dit werk vanaf november 1983 voort.

Al dit werk resulteerde in de huidige collectie

van ca. 250 egodocumenten in Atria. In het

jaarverslag van het IAV over 1982 schrijft

Bosch: “Voor vrouwengeschiedenis betekent

dit dat het niet alleen noodzakelijk is om ego-

dokumenten te verzamelen ter opvulling van

leemten in het bronnenmateriaal, maar ook

vanwege die mogelijkheid om ‘andere’ ge-

schiedenis te schrijven: de geschiedenis van

het emotionele leven van vrouwen, hun vreug-

den en frustraties, én, wat belangrijk is in het

licht van de laatste ontwikkelingen binnen

vrouwengeschiedenis, de onderlinge vrouwen-

vriendschappen en vrouwennetwerken. Vooral

dit laatste heeft onze aandacht op de egodoku-

menten in het IAV-archief gevestigd. Met de

daarin opgeborgen dagboeken en korrespon-

dentie is een heel andere geschiedenis te

schrijven dan tot nu toe is gedaan”.18 En ze

concludeerde “(…) het staat vast dat het IAV

uniek publikabel materiaal bezit, bijvoorbeeld

de uitgebreide internationale korrespondentie

tussen kiesrecht- en vredesvrouwen, die een

verrassend inzicht geven in de bloeiende inter-

nationale vrouwennetwerken.” Dat inzicht

leidde tot de publicatie van Lieve Dr. Jacobs.
Brieven uit de Wereldbond voor Vrouwenkies-
recht, 1902-1942 in 1985, samengesteld door

Mineke Bosch en Annemarie Kloosterman ter

gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van

het IAV.

Met de viering van het vijftigjarig bestaan

wilde het IAV laten zien op hoeveel verschil-

lende manieren je met vrouwengeschiedenis

bezig kunt zijn en welke stimulerende rol het

IAV daarbij kan hebben.19 Dat gebeurde met

een ‘historische dag’ op 6 november 1985, tij-

dens de eerste Vrouwenboekenweek, met his-

torische wandelingen en een boottocht, met de

presentatie van de boeken Lieve Dr. Jacobs en

In verloren minuten (gebaseerd op de collectie

egodocumenten) en met een openbaar inter-

view met historica en archivaris Isabella van

Eeghen door Mieke van Kasbergen.20

Belangrijk voor de ontwikkeling van vrou-

wengeschiedenis was tevens dat naast de bi-

bliotheek ook het archief van het IAV profes-

sionaliseerde. Zoals we zagen vroeg de vrou-

wengeschiedeniswereld daar al in 1979 om.

Langzamerhand werd de situatie beter, met

name nadat er in 1988 een aparte archiefafde-

ling kwam. In dat proces speelde Mineke

Bosch eveneens een belangrijke rol, hoewel

zij uiteindelijk geen archivaris werd maar

voor een academische carrière koos en in

1988 assistent-in-opleiding (AIO) werd aan de

Erasmus Universiteit Rotterdam. Annemarie

Kloosterman en Annette Mevis volgden wel

een opleiding aan de Archiefschool. Vanaf

1977 werkte IISG-archivaris Atie van der

Horst al 4 uur in de week aan het inventarise-

ren van IAV-archieven en van 1982 tot 1986

deed Dimphéna Groffen dat fulltime. Vanaf

1988 waren er drie archivarissen die zich niet

alleen bezighielden met het ordenen en be-

schrijven van archiefmateriaal en het helpen

van bezoekers, maar ook het verzamelen van

archieven actiever aanpakten. 

Er werden steeds meer (promotie)onderzoe-

ken gedaan die waren gebaseerd op onderzoek

in de archieven van het IAV. Dat resulteerde

begin jaren negentig in een serie mooie proef-

schriften die tot de belangrijkste producten

van het vak vrouwengeschiedenis in Neder-

land behoren: Jolande Withuis, Opoffering en
Heroïek. De mentale wereld van een commu-
nistische vrouwenorganisatie in naoorlogs Ne-
derland, 1946-1976 (1990); Marianne Braun,

De prijs van de liefde. De eerste feministische
golf, het huwelijksrecht en de vaderlandse ge-
schiedenis (1992); Francisca de Haan, Sekse
op kantoor. Over vrouwelijkheid, mannelijk-
heid en macht, Nederland 1860-1940 (1992);

Mineke Bosch, Het geslacht van de weten-
schap. Vrouwen en hoger onderwijs in Neder-
land 1878-1948 (1994); Corrie van Eijl, Het
werkzame verschil. Vrouwen in de slag om de
arbeid 1898-1940 (1994); Mieke Aerts, De
politiek van de katholieke vrouwenemancipa-
tie. Van Marga Klompé tot Jacqueline Hillen
1994); en Maria Grever, Strijd tegen de stilte.
Johanna Naber (1859-1941) en de vrouwen-
stem in geschiedenis (1994).

Willemijn Posthumus-van der Goot 
(1897-1989)

Posthumus-van der Goot was de jongste van
de drie oprichtsters van het IAV. Zij speelde
een belangrijke rol als IAV-secretaresse van
1935 tot 1946 en als IAV-presidente van 1947
tot 1954. Ze was de eerste vrouw in Nederland
die promoveerde in de economie. In beide IAV-
Jaarboeken publiceerde zij een artikel: ‘Statisti-
sche gegevens betreffende de vrouw in Neder-
land’ in 1937 en ‘Uitkomsten van een Onder-
zoek naar den Arbeid van de gehuwde Vrouw
in Nederland’ in 1938. De opbouw van het IAV
na de Tweede Wereldoorlog was in belangrijke
mate te danken aan haar inzet. Met name

werkte zij hard aan het boek Van moeder op dochter (1948). Al vanaf 1935 gebruikte zij ook radio
als medium om vrouwenonderwerpen en vrouwengeschiedenis onder de aandacht van een groot
publiek te brengen. Nadat ze in 1954 aftrad als voorzitter van het IAV-bestuur, bleef ze bij het insti-
tuut betrokken. In 1977 gaf ze op het IAV bijvoorbeeld nog een lezing over ‘Drie fasen in de vrou-
wenbeweging van 1820 tot heden’ en in 1985 was ze eregast bij de viering van het vijftigjarig
bestaan van het IAV.
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Conclusie

Het Internationaal Archief voor de Vrouwen-

beweging was en is een belangrijk onderdeel

van de vrouwenbeweging en het was de eerste

plaats in Nederland waar vrouwengeschiede-

nis een institutionele basis had. Ik heb hier

heel kort laten zien dat het instituut gedurende

meer dan tachtig jaar vrouwengeschiedenis in

Nederland heeft gestimuleerd en ondersteund.

Het speelde tevens een rol in de ontwikkeling

van vrouwengeschiedenis als een erkende aca-

demische discipline. Alleen al door haar be-

staan was en is het moeilijker om vrouwen te

‘vergeten’ of weg te laten uit de geschiedenis

en was en is het makkelijker om historische

informatie over vrouwen te vinden.21 Maria

Grever noemde het IAV in 1995 “een van de

belangrijkste ‘geheugenplaatsen’ van de Ne-

derlandse vrouwenbeweging.”22 En volgens

Ann Romeyns is het mede aan het bestaan van

het IAV te danken dat vrouwen als Wilhelmina

Drucker en Aletta Jacobs “gemakkelijker (…)

op te delven uit het archief” waren. Aletta Ja-

cobs is ook daarom op de elfde plaats geëin-

digd bij de verkiezing van de grootste Neder-

lander in 2004 en sinds 2008 opgenomen in de

Nederlandse canon.23

Wat deden de IAV-vrouwen om deze con-

clusie te rechtvaardigen?

• Door het instituut op te richten en in stand

te houden, ook in moeilijke tijden.

• Door het doel dat zij zich stelden: het be-

vorderen van de kennis en wetenschappelijke

studie van de vrouwenbeweging in de uitge-

breidste zin, een doel dat gerealiseerd moest

worden door een bibliotheek en archief waarin

het cultureel erfgoed van vrouwen werd verza-

meld en bewaard en door te publiceren over

heden en verleden van de (inter)nationale

vrouwenbeweging en de positie van vrouwen.

• Door onderzoekers in staat te stellen het

verzamelde en toegankelijk gemaakte materi-

aal te gebruiken. Diverse proefschriften zijn

gebaseerd op archieven in het IAV en het ver-

schijnen van die proefschriften speelde een

belangrijke rol in de erkenning van vrouwen-

geschiedenis als een academische discipline in

Nederland. 

• Door zelf bekendheid te geven aan en te

publiceren over vrouwen, hun positie in de

maatschappij en de vrouwenbeweging hebben

het IAV en haar vertegenwoordigsters het

moeilijker gemaakt om vrouwen te vergeten

en weg te laten uit de geschiedenis. ///

Noten:
1 Oorspronkelijk paper voor het panel “Developing Women’s

Archives, Legitimizing the Field of Women’s History, 1920s-
1970s: International Perspectives” op de 16e Berkshire Confe-
rence on the History of Women, Toronto, 22-25 mei 2014.

2 Een uitspraak van de Franse historicus Fustel del Coulanges
(1830-1898); de Amerikaanse historica Mary Ritter Beard
gebruikte het als motto tijdens haar pogingen een World Cen-
ter for Women’s Archives op te richten in de jaren 1935-1940
in de Verenigde Staten.

3 Hier komen verder alleen de activiteiten met betrekking tot
vrouwengeschiedenis aan de orde. Zie www.atria.nl voor een
volledig overzicht van de missie en het werkterrein.

4 Atria, archief IAV inv.nr. 1.
5 F. de Haan en A. Mevis. ‘The Importance of Friendship. The

Shared History of the IAV/IIAV and IISH, in: A. Blok, J. Lucassen
en H. Sanders (red.), A Usable Collection. Essays in Honour of
Jaap Kloosterman on Collecting Social History. Amsterdam,
2014, pp. 142-155.

6 Historica Karen Offen schrijft meer in zijn algemeenheid dat
‘eerste golf feministen’ zich zeer bewust waren van het belang
van geschiedenis. K. Offen, European Feminisms 1700-1950. A
Political History. Stanford, 2000.

7 M. Grever, Strijd tegen de stilte. Johanna Naber (1859-1941) en
de vrouwenstem in geschiedenis. Hilversum, 1994, p. 147.

8 Voor meer over Rosa Manus en het IAV zie Myriam Everard en
Francisca de Haan (red.), Rosa Manus (1881-1942). The
International Life and Legacy of a Jewish Dutch Feminist (ver-
schijnend bij Brill in de serie Studies in Jewish History and Cul-
ture). 

9 Atria, archief IAV, inv.nr. 472. Zie ook: F. de Haan, ‘Schatten uit
het archief: veteranen van de eerste golf’, in: LOVER 30 (2003)
3, pp. 56-57.

10 De publicatiecommissie van het IAV bestond uit: Liesbeth Rib-
bius Peletier, Jane de Iongh en Lil Posthumus-van der Goot.
Als eerste publicatie was ‘Feministische bibliotheken van Euro-
pa’ gepland, maar dat is bij mijn weten nooit verschenen.
Atria, archief IAV inv.nr. 1.

11 J. de Iongh, Documentatie van de geschiedenis der vrouw en der
vrouwenbeweging. Leiden, 1936, p. 10.

12 Idem, pp. 9-10.
13 F. Buresch, ‘Die ökonomische Lage der erwerbstätigen Frau

des österreichische Mittelstandes’, in: Jaarboek IAV. Leiden,
1937, pp. 56-76; en ‘The Problem of Woman Suffrage in France,
Switzerland and Belgium, Three Articles by C. Brunschvicq,
Th.M. Jenny-Kappers and Marcelle Renson with an Introducti-
on by N.S. Corry Tendeloo’, Jaarboek IAV. Leiden, 1938, pp. 13-
70.

14 Hier worden ook kanttekeningen bij geplaatst, onder andere
door: P. de Vries, ‘Redactioneel. De tweede feministische golf in
herinnering. Inleiding op het thema’, in: Tijdschrift voor
Genderstudies, 9 (2006) 2, p. 2.

15 Ik ga hier niet in op alle stromingen, richtingen en ontwikke-
lingen binnen vrouwen- en gendergeschiedenis. Zie daarvoor
o.a.: Met andere ogen. Vrouwengeschiedenis in Nederland 1975-
1985. Groningen, 1985; S. Dumont, M. Otten, J. Spits en M. Zaal
(red.), In haar verleden ingewijd. De ontwikkeling van vrouwen-
geschiedenis in Nederland. Zutphen, 1991; en artikelen in het
Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis, LOVER, Historica, enzo-
voorts.

16 Atria, archief Vereniging voor Vrouwengeschiedenis, inv.nr. 2,
brief van Wantje Fritschy namens het LOV.

17 Atria, archief Vereniging voor Vrouwengeschiedenis, inv.nr. 2.
18 Jaarverslag IAV 1982, p. 23
19 Jaarverslag IAV 1985, p. 42.
20 A. Mevis (red.), In verloren minuten, dagboeken en herinneringen

van vrouwen 1896-1979. Weesp, 1985. In 1985 verscheen ook
nog: I. Jungschleger, De vergeelde blauwkous. 50 jaar
Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging. Amsterdam,
1985 (in vertaling: I. Jungschleger, Bluestockings in Mothballs,
Amsterdam, 1987), bestemd voor een breed publiek.

21 Een vergelijkbaar maar ander verhaal is de invloed van het
bestaan van het IAV op de archiefwereld.

22 M. Grever, ‘Het haperende geheugen van de historica. Over-
peinzingen bij de geschiedenis van een vakgebied’, in: LOVER,
22 (1995) 4, p. 16.

23 A. Romeyns, ‘De eerste golf bekeken door de tweede. Omgang
met het verleden in de tweede feministische golf in België
(1970-1990)’, in: Historica 37 (2014) 1, pp. 3-9.

Annette Mevis studeerde geschiedenis te
Nijmegen en was betrokken bij de oprich-
ting van de vrouwengeschiedenisgroep
Nijmegen in 1974 en het LOV in 1976. Zij
begon in 1983 bij het IAV als ‘egodokumen-
taliste’ en is er sinds 1988 werkzaam als
archivaris.

Contact: a.mevis@atria.nl

Mineke Bosch (° 1954)

Mineke Bosch studeerde geschiedenis in Gro-
ningen en was vanaf het begin betrokken bij
de ontwikkeling van vrouwengeschiedenis als
een wetenschappelijke discipline. Zij studeer-
de in 1981 af op de doctoraalscriptie ‘Blauw-
kousen en hobbezakken in een witte jas. De
eerste vrouwelijke artsen in Nederland, 1872-
1913’. Daarna werkte zij iets meer dan vijf jaar
op tijdelijke projecten bij het IAV, voor ze de
overstap maakte naar de geschiedwetenschap
aan de universiteit. Nu is zij hoogleraar moder-
ne geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Gro-

ningen. De foto toont haar werkend aan de tentoonstelling “Vrouwenkultuur en vrouwenbewe-
ging: de overzeese vriendschappen van Ann Howard Shaw, Lucy Anthony, Aletta Jacobs, Carrie
Chapman Catt, Rosa Manus en Rosika Schwimmer” die van 22 juni tot 15 september 1983 in het
IAV te zien was. Deze tentoonstelling was gemaakt ter gelegenheid van het congres ‘Among men,
among women’. 
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mee leren omgaan. Ook dat heeft met travelling
theory te maken: het idee gaat de wereld in en

dan moet je zien wat ermee gebeurt. Zo is het

ook met kennis. Ook de kennis die je zelf pro-

duceert. Van dat feit ben ik meer doordrongen

geworden doordat ik dat boek geschreven heb. 

Ik geloof dat een onderzoek of boek jóú

vindt, en niet andersom. Toen ik met het on-

derzoek naar Our Bodies, Ourselves begon,

dacht ik: ik vind het leuk om oral histories te

doen [met de oprichters van de Boston Wo-

men’s Health Collective], daar werd ik ook

voor betaald. Of daar een boek in zat, wist ik

toen nog niet. Maar gaandeweg dacht ik, ja,

om nu een straightforward history te schrijven

over die groep in Amerika... Op een gegeven

moment heeft dat idee hoe het boek gereisd

heeft, mij echt gevonden. Dan weet je: ja, dát

is het verhaal dat verteld moet worden. Ik

moet echt het gevoel hebben dat iets mij niet

loslaat. Anders kan ik geen boek schrijven.

Op een gegeven moment heeft het thema mij
dus gevonden. Maar daarna werd het zo’n gi-

gantisch groot project – al die vertalingen van

Our Bodies, Ourselves, en al die verschillende

talen die ik niet machtig was. Daar moest ik

een oplossing voor zien te vinden. Ik moest me

gaan scholen in allerlei gebieden waar ik geen

verstand van had: vertaalstudies, gezondheids-

systemen van al die verschillende landen, he-
alth activism in al die verschillende landen, het

was een heel project! En dan het idee van een

globalisering, dat is ook een theoretical body
of knowledge waar je bekend mee moet raken.

Dat maakte het ook zo’n enorm lang project –

omdat ik steeds met al die thema’s bezig was.

Maar wat ik daarvan geleerd heb, is dat ik het

eigenlijk heel leuk vind om door een boek in

een nieuwe wereld te worden binnengetrokken.

Ik ben er acht jaar mee bezig geweest, maar er

waren ook momenten waarop ik er helemaal

niet mee bezig was. Uiteindelijk kwam dat het

onderzoek ten goede. Als je even een tijd hebt

waarin je heel iets anders doet, kun je er weer

met frisse ogen naar kijken. Soms helpt dat om

over struikelblokken heen te komen. Meestal

kun je dat niet doen als je bezig bent met een

proefschrift. 

En als het dan eindelijk af is, vindt u dat dan
fijn, of mist u het?
Ik ben blij! Ik heb niet wat sommige mensen

hebben dat als een boek af is, ze het niet meer

kunnen zien. In mijn onderzoek ga ik er wel

net zolang mee door, totdat ik er tevreden mee

ben. Dan gá ik ervoor. Gelukkig heb ik dat al-

tijd kunnen doen in mijn wetenschappelijke

carrière. En dat wil niet zeggen dat een boek

niet béter zou kunnen zijn – maar het is zo

Kathy Davis:

“Gender Studies in Nederland is onderhevig
aan de wet van de remmende voorsprong”
De Amerikaanse sociologe Kathy Davis is bekend van haar baanbrekende werk binnen trans-
nationale vrouwengeschiedenis. Davis werd geboren in de Verenigde Staten, maar als student
trok zij al naar Europa en doceerde vervolgens Psychologie, Sociologie en Gender Studies aan
diverse universiteiten. Momenteel is Kathy Davis senior research fellow aan de afdeling Socio-
logie van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Davis is eveneens redacteur van The European
Journal of Women’s Studies, en publiceert over Gender Studies en feminist scholarship. Haar on-
derzoeksinteressen zijn de sociologie van het lichaam, intersectionaliteit, travelling theory en
transnational practices. In haar recentste boek werden al deze interesses verenigd in een onder-
zoek naar de genderdimensie van tango: Dancing Tango: Passionate Encounters in a Globalizing
World (NYUPress, 2015). 
Haar boek The Making of Our Bodies, Ourselves: How Feminism Travels Across Borders (2007) richt
zich op de feministische klassieker Our Bodies, Ourselves. Geschreven door en voor vrouwen in
1971 werden onderwerpen als vrouwengezondheid en seksualiteit besproken. Het boek werd
in tientallen talen vertaald sinds de jaren zeventig en in evenveel nationale contexten toege-
eigend. Davis beschrijft het ongelijkmatige traject van de vertalingen en het flexibel auteur-
schap. Sindsdien heeft het boek diverse prijzen gewonnen (waaronder de Joan Kelly prize for
women’s history van de American Historical Association). 

/ Lonneke Geerlings en Greetje Bijl /

UUw boek The Making of Our Bodies, Ourselves
(2007) wordt gezien als een klassieker binnen
vrouwengeschiedenis. Volgend jaar is het 10
jaar geleden dat het boek uitkwam. Hoe heeft
dat boek uw leven veranderd? 
Ik zal nooit meer op dezelfde manier naar

theorieën kijken. Ik had altijd het idee dat

theorieën ontwikkeld waren door één persoon,

en dan hoort de theorie ook bij die persoon:

Foucaults theorie hoort bij Foucault, Derrida’s

ideeën bij Derrida. Ze zijn gelokaliseerd op de

plek waar ze ontwikkeld zijn. Dit boek heeft

dit beeld bij mij drastisch veranderd. Nu zie ik

alle theorieën altijd als ideeën die zich bewe-

gen en opgepikt worden door mensen op an-

dere plekken en gebruikt worden voor mis-

schien heel andere doeleinden dan de oor-

spronkelijke theoreticus in gedachten had. En

dat is ook het verhaal dat je studenten moet

vertellen over theorieën. Ik praat zelf ook niet

meer over ‘scholen’. Ik praat over theorieën

als travelling theories – dáár moet je naar kij-

ken. De theoreticus kan één ding in zijn of

haar hoofd gehad hebben, maar wat er daarna

mee gebeurt– dat kan heel verschillend zijn.

Dat is dus een grote omslag voor mij geweest. 

Doordat ik vaker over controversiële onder-

werpen schrijf, denk ik altijd goed na over hoe

ik iets wil opschrijven en wil voorstellen. Ik

probeer dat zo nauwkeurig mogelijk te doen.

Maar het feit dat ik het opgeschreven heb op

een consciëntieuze manier is geen garantie dat

iedereen het ermee eens is. En daar moet je
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goed als ik het kan maken op dat moment. Als

ik in mijn oude werk, zoals mijn proefschrift,

neus dan denk ik: hm, heb ík dat geschreven?

Sommige dingen zijn dan gedateerd en zou ik

nu anders aanpakken. Uiteraard. Maar toch:

dan lees ik bepaalde fragmenten terug en

meestal ben ik aangenaam verrast. 

Het boek The Making of Our Bodies, Oursel-
ves was absoluut een heel dankbaar project. Ik

heb heel veel reacties gekregen en het boek

werd ook bekroond met prijzen! Als ik uitge-

nodigd word om een praatje te houden, voelt

het altijd een beetje activistisch voor mij.

Want het project van Our Bodies, Ourselves
gaat gewoon door, en elke keer dat ik een

praatje houd, moet ik al die nieuwe vertalin-

gen opzoeken. Dat voelt een beetje alsof ik

een onderdeel ben van transnational feminist
health activism. Of in ieder geval: een klein

onderdeel daarvan. 

Hoe verliep het onderzoek voor dit boek?
Het was voor de geïnterviewde vrouwen heel

duidelijk dat hun verhaal een oral history was

dat in de bibliotheek terecht zou komen. Ik

had het gevoel dat we daar gezamenlijk zaten

om Geschiedenis met een grote G te schrijven.

Daarom wilden ze allemaal heel precies zijn

over data en allerlei andere details. Ik kreeg de

uitgeschreven teksten van de interviews rood

van de correcties terug. Hun grootste zorg was

dat andere leden van het collectief hun verhaal

zouden lezen en zich misschien gekwetst zou-

den voelen. Daarom wilden ze sommige pas-

sages er niet in hebben. Dat was voor mij heel

interessant! Soms heb ik heel lang met hen

ge-e-maild om hen toch over de streep te trek-

ken, want de interviews gingen vaak over

controversiële onderwerpen in de groep. Ik

vond het belangrijk dat die juist in het boek

kwamen. En meestal kon ik ze overtuigen.

In het boek beschrijf ik een foto die is geno-

men op een van de jubilea van het boek Our
Bodies, Ourselves, begin jaren negentig. Op

die foto zie je diverse vrouwen die erbij be-

trokken waren geweest. Het was altijd een is-
sue wie bij het collectief hoorde, iets dat nood-

zakelijk was om de grenzen van de ‘wij’ van

het collectief en later het Boston Women’s He-

alth Collective (BWHC) af te bakenen. En nog

belangrijker was, wie de eersten waren. Iedere

betrokkene begon het interview met: “Ik was

niet de eerste”. Na verloop van tijd verloor ik

de hoop om ooit ‘de eerste’ van het BWHC te

zullen vinden. Pas tijdens een van de allerlaat-

ste interviews vond ik éindelijk de vrouw die

zei: “Waarschijnlijk ben ik de eerste.” In ieder

geval bij deze foto van het jubileum waren ze

vergeten een vrouw uit te nodigen die heel veel

werk voor de groep had gedaan. Niemand

heeft mij dat verteld – behalve die vrouw die

niet gevraagd was natuurlijk. Iedereen was he-

lemaal lyrisch over wat een geweldig moment

dat was voor het collectief, hier zijn we alle-

maal! Dat is een goed voorbeeld van hoe de

betekenis van een gebeurtenis kan verschillen:

voor de ene is het een geweldig moment waar

iedereen erbij is, en voor de andere is het een

dieptepunt waar ze door de groep uitgesloten

werd. En zo is geschiedenis, heel contradictoir.

Als je gewoon de ‘majority opinion’ over-

neemt, mis je dat. 

In een editorial van het European Journal of
Women’s Studies sprak je over het gebrek aan
generositeit binnen de academische wereld.
Zou je zo genereus willen zijn om ons te ver-
tellen welke personen jou geïnspireerd heb-
ben in je carrière? 
Oh god, er zijn zoveel! Nou, dan ga ik terug

in de tijd naar toen ik begon met onderzoek.

Ik was aanvankelijk helemaal niet van plan

om onderzoeker te worden. Onderzoek inte-

resseerde me absoluut niet. Ik heb psychologie

gestudeerd en wilde juist de klinische kant op.

Ik vond bovendien dat psychologen heel saai

onderzoek deden. 

Op een gegeven moment raakte ik bevriend

met een aantal sociologen die etnomethodolo-

gie deden en het onderzoek dat daaruit voort-

vloeit- een soort discourse analysis- vond ik

erg spannend. Een feministische sociologe,

Dorothy Smith was in die in die tijd populair

en ik las van haar het artikel ‘K is Mentally

Ill’.1 Het artikel ging over een vrouw die door

haar familie en vrienden gezien werd als psy-

chisch ziek. Dorothy Smith heeft met hen ge-

sproken en gevraagd waarom ze vonden dat

K. gek was. Ze hadden allerlei op zich on-

schuldig gedrag bij elkaar geraapt om te be-

wijzen dat ze geestelijk ziek was. In haar arti-

kel liet Smith zien dat ‘mental illness’ een

constructie is. En ik las dat stuk en dacht: “zo

wil ik onderzoek doen!” Als er één artikel is

dat mijn academische levensloop heeft veran-

derd dan is het dat artikel want zo ben ik zelf

ook onderzoek gaan doen. Ik heb nooit met

statistieken gewerkt, maar me altijd gericht op

sociaal-constructivistisch onderzoek.

U doet veel onderzoek naar vrouwen, feminis-
tische onderwerpen en activisme. Hoe ver-
bindt u uw activistische werk en academisch
onderzoek?
Dat is een lastige vraag. Ik heb er geen enkel

probleem mee om te zeggen dat ik een femi-

nistische wetenschapper ben. Maar ik zou me

geen activiste noemen, dat was ik vroeger wel.

Pas met mijn boek over Our Bodies, Oursel-
ves hield ik mij na vele jaren weer heel direct

bezig met feministisch activisme. En dat was

ingewikkeld: ik voelde me daarin absoluut

meer wetenschapper dan activiste. Er werd

wel aan mij getrokken om meer als een acti-

viste te schrijven, maar ik was en bleef in de

eerste plaats wetenschapper. In mijn academi-

Kathy Davis, 2016.
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sche werk is het feminisme voor mij een in-

spiratiebron, maar ik behoud altijd een kriti-

sche afstand.

Zijn die twee werelden te scheiden?
Ja, hoe kan ik dat het beste zeggen. Ik was ze-

ker niet objectief – daar geloof ik ook hele-

maal niet in. Ik had veel sympathie voor het

project Our Bodies, Ourselves en dat zie je

ook terug in het boek. Ik draag hen absoluut

een warm hart toe. Anderzijds zag ik het niet

als mijn taak om hun project te promoten, ter-

wijl zij dat duidelijk wel voor ogen hadden. Ik

volgde mijn academische belangstelling, en

als wetenschapper vond ik het interessantst

hoe dat boek over de hele wereld gereisd

heeft. De vrouwen van de Boston Women’s

Health Collective moesten hier aan wennen,

want zij dachten meer aan een soort jubileum-

boek dat heel duidelijk gericht was op de Ver-

enigde Staten. En ik schrijf ook over kwesties

met racisme, terwijl zij dat liever onder de ta-

fel veegden. Het was voor mij heel belangrijk

om dat wél in het boek te behandelen, hoewel

dat soms ook voor mij pijnlijk was. Er waren

al boeken over dit project verschenen die van-

uit de positie van de ‘witte feministische we-

tenschapper die de waarheid heeft gezien’ wa-

ren geschreven en met opgeheven vinger we-

zen: “Jullie hebben dat niet goed gedaan! Jul-

lie waren racistisch.” Ik vond dat heel onaan-

genaam, want die mensen hebben daar zelf zo

mee geworsteld. 

Bovendien heb ik gemerkt dat ik zelf ook

niet onschuldig was. Daar heb ik later een stuk

over geschreven, ‘Avoiding the “R” Word’2,

waarin ik laat zien hoe in die interviews racis-

me werd verdoezeld, iets waar ik zelf ook on-

gewild aan heb bijgedragen. Ik heb gepro-

beerd mijn en hun ‘medeplichtigheid’ in het

racisme te analyseren. 

Het is bewonderenswaardig hoe u de hand in
eigen boezem steekt en steeds moeilijke vra-
gen durft te stellen. Ook kiest u vaak voor een
persoonlijk element: één hoofdstuk in The
Making of OBOS begint bijvoorbeeld met de
badpakken die liggen te drogen nadat u sa-
men met de leden van de Boston Women’s
Health Collective heeft gezwommen in een
meer.3 Is dat persoonlijke element een bewus-
te keuze?
In al mijn werk ben ik onderdeel van wat ik

onderzoek. Ik voel het als mijn verantwoorde-

lijkheid om open kaart te spelen. Ik maak veel

gebruik van kwalitatief onderzoek, zoals etno-

grafische beschrijvingen. Ik zoek juist die din-

gen op die ik moeilijk vind en maak die on-

derdeel van mijn analyse. Dat vind ik ook

spannend en het maakt de analyse eerlijker en

scherper. Het is een onderdeel van mijn ethiek

als onderzoeker.

Denkt u dat eenzelfde rol voor historici is
weggelegd in hun onderzoek?
Ik was uitgenodigd om naar Columbia Univer-

sity te gaan om ‘oral histories’ te doen. Voor

mij was het verschil heel fascinerend, tussen

de werkwijze van ‘oral historians’ en die van

mij als sociologe/psychologe die biografisch

onderzoek doet. We hielden heel spannende

discussies hierover. Mijn indruk was dat ‘oral

historians’ het idee hebben dat je gaat intervie-

wen om alle feiten boven water te krijgen. Je

gaat goed voorbereid naar je interviews en

daarna ga je alles checken in de archieven.

Voor mij was dat een volstrekt andere manier

om naar interviews te kijken. Als kwalitatieve

socioloog dacht ik: “Niemand vertelt de waar-

heid, de ene vertelt het zo de andere vertelt het

zo.” De meerwaarde van dit onderzoek is dat

ik tegenstrijdige verhalen naast elkaar heb ge-

legd en ze geanalyseerd. Zo doe je recht aan

de verschillende stemmen die er zijn. Dat

maakt het verhaal over de geschiedenis van

Our Bodies juist interessant. 

De leden van dit collectief vonden bijvoor-

beeld allemaal dat ze over ‘De Geschiedenis’

aan het praten waren, maar de ‘feiten’ waren

heel verschillend voor iedereen en juist die

verschillen waren erg interessant. En dan heb

ik het nog niet over die mensen die buiten het

collectief zaten. Die hadden ook vaak een an-

dere mening over wat daar gebeurde. Voor mij

was dat een verschil tussen ‘oral historians’ en

sociologen. Nu weet ik dat er ook ‘oral histo-

rians’ zijn die het meer zien zoals ik.

Een ander verschil was het idee wiens bezit

het verhaal was: “Who owns the story?” Voor

oral historians is dat je net zo lang samen-

werkt met de respondent totdat die bereid is

om het interview goed te keuren. Dan gaat het

naar de bibliotheek en is het in feite niet meer

het eigendom van de geïnterviewde. Als socio-

loog ga je gewoon onderhandelen met de res-

pondent totdat diegene ermee tevreden is en

vind dat dit een goede weergave van haar/zijn

verhaal is. Het idee van eigendom van het ver-

haal was voor mij als sociologe een volstrekt

vreemd idee. 

Ik ben vooral geïnteresseerd in hóe mensen

hun verhaal vertellen en niet zozeer wát ze mij

vertelden. De mensen die ik interviewde, wa-

ren allemaal erg uitgesproken, welbespraakte

vrouwen. Ze hadden goed nagedacht over wat

ze wilden vertellen en kwamen goed voorbe-

reid naar het interview. Ook hadden ze alle-

maal materiaal bij zich dat ze mij wilden laten

zien. Het waren hele mooie interviews. Gaan-

deweg heb ik een voor hun geschikte manier

gevonden om die interviews af te nemen. Hal-

verwege zette ik de tape stop en herhaalde

welke onderwerpen we tot nu toe besproken

hadden. Dan vroeg ik of dat verhaal klopte en

of er nog andere dingen waren die ze wilde

zeggen. Ik heb het interview gezien als een

gezamenlijk project en het ook naar hen toe zo

gepresenteerd. Dat werkte heel goed. Zo ben

je bezig om sámen een bron te creëren. 

Uw laatste boek, Dancing Tango: Passionate
Encounters in a Globalizing World (2015), is een
persoonlijk onderzoek naar de vraag of een
feminist de tango kan dansen. Kan een man in
uw optiek ook een feminist zijn?
Eigenlijk gaat dit boek meer over gender dan

al de andere onderzoeken die ik heb gedaan.

Al mijn respondenten worstelden met gender
in de tango. En dat kan ook niet anders. De

mannelijke respondenten, zowel in Argentinië

als in Nederland, zeiden bijna allemaal: “Ik

weet dat het niet helemaal feministisch klinkt,

maar...” De mannen in mijn interviews hebben

zich eigenlijk geallieerd met het feminisme,

voordat ze mij vertelden over hoe zijzelf daar-

mee worstelden in de tango. Dit kwam tot ui-

ting in uitspraken zoals: “ik heb mijn macho-

kant gevonden” of “eigenlijk wil ik de touw-

tjes in hand hebben”. Daaruit blijkt dat veel

moderne mannen zich op een bepaalde manier

identificeren met het feministische gedachte-

goed.

Wat is een ‘feminist’ tenslotte? Dat vind ik

een onmogelijke vraag om te beantwoorden.

Er zijn zoveel versies van het feminisme, laat

staan van een ‘feministische man’. Ik weet

niet of ze zichzelf zo noemen, maar als ze

over tango praten, positioneerden ze zichzelf
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als mannen die op zijn minst sympathiseerden

met het feminisme. Als mensen zich in een in-

terview gaan verantwoorden of als ik merk dat

ze zich in allerlei bochten kronkelen dan gaan

bij mij alle alarmbellen rinkelen. Dan wordt

het onderzoek interessant.

Er zijn verschillende stadia in uw carrière te
onderscheiden. Zo heeft u geschreven over
schoonheid, cosmetische chirurgie, patiënt/
arts-relaties, biografische methoden, transna-
tionale geschiedenis, travelling theories, en het
concept intersectionaliteit. Als u uw vroege
werk vergelijkt met uw latere werk, ziet u dan
een verschil in uw benadering en methode?
Er zijn zoveel mensen die steeds doorgaan op

hetzelfde thema. Zelf ben ik nooit zo geweest.

Ik verdiep me vaak in andere theoretische per-

spectieven of in een andere methodologie, en

kies elke keer weer een ander thema. Daar ga

ik zolang mee door totdat het voor mij klaar

is. En dan is het ook echt klaar en wil ik iets

anders. Ik doe meestal zo’n vijf jaar over een

boek en dan denk ik: “hier ben ik klaar mee.

Dit doe ik nooit meer!”

Een uitzondering vormde de cosmetische

chirurgie. Ik dacht dat ik met mijn eerste

boek4 alles gezegd had, maar er kwamen

steeds nieuwe dingen in de media en dan

dacht ik: “Oh, wauw, daar moet ik iets over

zeggen.” Op een gegeven moment had ik zo’n

berg van kritische stukken dat ik nóg een boek

over cosmetische chirurgie publiceerde.5 Daar-

na was ik er wel helemaal klaar mee. Toch

kreeg ik voortdurend -en nu nog steeds- vra-

gen over schoonheid en cosmetische chirurgie.

Zo’n thema blijft je dan achtervolgen.

Tot mijn verrassing werd ik een aantal jaar

geleden uitgenodigd om een lezing te geven

op een conferentie in Engeland over cosmeti-

sche chirurgie. Ik was daar de keynote speaker
en werd voorgesteld als de pionier van de cos-

metische chirurgie studies. Mijn boek was een

van de eerste feministische boeken over cos-

metische chirurgie en daarom wilden ze me

per se hebben. Dat vond ik heel leuk om te

zien, maar ik besefte ook dat ik me daar ver-

der niet meer mee bezig hoefde te houden. Er

zijn nu zoveel mensen die veel beter op de

hoogte zijn van de recente ontwikkelingen.

Waar doet u op dit moment onderzoek naar?
Ik ben me nu aan het verdiepen in ‘passie’, als

fenomeen en als praktijk. Ik heb al flink wat

gelezen en ook al interviews gedaan, maar ei-

genlijk worstel ik er nog mee. Het is namelijk

een erg breed onderwerp. 

Ondertussen ben ik mij gaan verdiepen in

die actie aan de UvA over de ‘Boobie Bible’.

Een groep studenten aan de UvA die zich

FemCom noemen hebben in het studentenblad

Folia geschreven over ‘gewone borsten’. Het

was een stuk tegen het schoonheidsideaal voor

vrouwen. De rector van de HvA heeft het blad

voor een ‘Open dag’ tijdelijk uit de roulatie

genomen, omdat hij bang was dat toekomstige

studenten of ouders er aanstoot aan zouden

nemen. 

Daar gingen mijn vingers van jeuken. Voor

mij zijn verschillende dingen interessant. Ten

eerste hoe komt het dat de blote borst een

vorm van activisme is en als radicaal of con-

troversieel gezien kan worden? Het wordt va-

ker gebruikt, zoals bij Oekraïense FEMEN en

die dame in Tunesië (de Tunesische FEMEN-

activiste Amina Tyler, red.). Is de ontblote

borst een vorm van activisme? 

Daarnaast zijn er al twee Folia’s versche-

nen met reacties op de ‘Boobie Bible’, met

zowel positieve als negatieve reacties. Gloria

Wekker (emeritus hoogleraar Gender en Etni-

citeit, red.) schreef bijvoorbeeld dat zij goed

kon begrijpen waarom het uit de roulatie ge-

haald werd en dat dit geen hoogstaande vorm

van feminisme was. Er was dus écht een con-

troverse – dat vind ik altijd interessant. Zo zie

je dat allerlei mensen zich op een bepaalde

manier identificeren met het feminisme, maar

wel verschillende versies van het feminisme

hebben en het volstrekt niet met elkaar eens

zijn.

U heeft in 2014 een artikel6 geschreven over
het betrekkelijk nieuwe concept intersectio-
naliteit, ook wel ‘kruispuntdenken’ genoemd.
Denkt u dat het een goede methode is om
historisch onderzoek te doen?
Ik vind dat het voor iedereen een heel bruik-

baar concept is, maar ik ben niet dogmatisch

daarin. Je kunt ook kritisch onderzoek doen

zonder intersectionaliteit. Toch is het een con-

cept dat uitnodigt om kritisch te zijn en juist

om die reden vind ik het erg nuttig. Het is niet

een vaste methodologie, eerder een concept.

Intersectionaliteit nodigt je uit complexer te

denken over de situatie die je onderzoekt.

De voornaamste reden dat ik dat artikel

schreef was een metatheoretisch uitgangspunt.

Waarom zijn zoveel mensen geïnteresseerd in

iets dat eigenlijk geen echte theorie is? Sterker

nog, mensen wisten eigenlijk nog niet eens

wat het was: was het een theorie, een metho-

dologie, een metafoor, een concept? En toch

wilde iedereen dat gebruiken – dat vond ik

fascinerend. 

Weet je ook waarom iedereen dat begrip wil-
de gebruiken? 
It’s such a loose and vague concept. En juist

daarom kan het gebruikt worden in veel uit-

eenlopende velden van feministisch onder-

zoek, door verschillende mensen en voor ver-

schillende projecten. Voor mij was dat de be-

langrijkste reden waarom intersectionaliteit zo

populair is geworden. Het kan gebruikt wor-

den door postmoderne wetenschappers – het

paste in het onderzoek dat zij ondernemen en

het had een politieke edge zodat ze politieke

kritiek konden afweren die zij niet relevant

achtten. Voor critical feminist en race theo-
rists beloofde het een methodologisch middel

te zijn om hun onderzoek “wetenschappelij-

ker” te maken. Kort gezegd: het bood voor ie-

dereen wel iets. Het is uitdagend maar vaag.

Daardoor is het een mooi concept voor men-

sen die er niet diep in willen duiken maar ge-

woon het woord willen gebruiken. Voor de

mensen die erin willen duiken zijn er allerlei

problemen waar ze discussies over kunnen

houden – perfect dus voor een lang leven bin-

nen de academische wereld. 

Prostitutie wordt ook wel het ‘oudste beroep
ter wereld’ genoemd. In verschillende perio-
des werd prostitutie nu eens verboden en dan
weer getolereerd en gecontroleerd. In Neder-
land is prostitutie met de opheffing van het
bordeelverbod in 2000 volledig gelegaliseerd.
Wat vindt u vanuit een historisch en feminis-
tisch perspectief van dit prostitutiebeleid?
Laat ik eerst een verhaal vertellen. Enkele ja-

ren geleden werd ik uitgenodigd om een bij-

eenkomst voor te zitten over mannen die pros-

tituees bezoeken. Er waren een aantal weten-

schappers uitgenodigd die onderzoek hadden

gedaan naar prostitutie in Nederland. De titel

van dit onderzoek was: ‘Just a job like any

other job. Er waren dames van De Rode

Draad7. Er waren onderzoekers die zich met

de klanten van prostituees bezig hadden ge-

houden. En natuurlijk ook een cliëntengroep

die zich had georganiseerd, zoals dat nu een-

maal gaat in Nederland. De titel van dat on-

derzoek was: ‘Mannen op zoek naar intimi-

teit’. Ik dacht: “Wauw, ze praten over precies

hetzelfde, prostitutie!” Ze zijn allebei met el-

kaar betrokken in zo’n situatie, maar ze heb-

ben een totaal verschillende kijk op wat ze aan

het doen zijn. Die ervaring heeft mijn ideeën

over prostitutie gevormd. Er zijn allerlei par-

tijen die intiem betrokken zijn in iets dat pros-

titutie heet en die hebben allemaal een totaal

Het meest recente werk van Davis: Dancing
Tango: Passionate Encounters in a Globalizing
World. New York, NYUPress, 2015.
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verschillende beleving. 

Prostitutie is ook een transnationaal feno-

meen en de problemen rond trafficking zorgen

voor een nieuw element in de discussie. Het is

moeilijk te blijven volhouden dat prostitutie

een vrijwillige keuze is voor alle prostituees.

Ik heb wel affiniteit met het huidige beleid,

want criminalisering vind ik altijd problema-

tisch. Het is een ‘contested practice’ en geluk-

kig ben ik geen beleidsmaker. Je zult nooit een

beleid kunnen ontwikkelen waar iedereen blij

mee is. En ook niet waar alle feministen blij

mee zijn.

Meer dan 40 jaar na Our Bodies, Ourselves,
startte Women Inc in 2012 met de ‘Alliantie
Gender en Gezondheid’, bedoeld om aan-
dacht te vragen voor meer gendersensitieve
gezondheidszorg. Wat vindt u van deze cam-
pagne? Is het een soort vervolg op Our Bodies,
Ourselves? Zijn er al nieuwe inzichten op het
gebied van genderspecifieke zorg?
Dat vind ik bij uitstek een historische vraag,

dat is zo’n heet hangijzer. De Amerikaanse

vrouwengezondheidsbeweging in de jaren ze-

ventig begon als feministische kritiek tegen

medicalisering van vrouwen. Feministes wa-

ren tegen de bemoeienis van het medische

bolwerk met vrouwen. Maar door deze femi-

nistische propaganda in een transnationaal

perspectief te plaatsen, kwamen feministes er-

achter hoe beperkt zo’n benadering is voor

landen waar niet eens toegang is tot basisge-

zondheidszorg. Daar kun je absoluut niets met

een anti-medicaliseringperspectief. Je moet je

dan afvragen wat een feministisch perspectief

is in deze context. 

Nu hoorde ik minister Schippers ook iets

zeggen over vrouwengezondheid.8 Wie had

dat ooit gedacht? Wel heb ik meteen mijn

twijfels, want ik vind het een niet onproblema-

tisch idee: ‘vrouwengezondheid’. Het is bij-

voorbeeld een reëel probleem dat vrouwen

vaak te laat gediagnosticeerd worden met hart-

en vaatziekten. Maar of aandacht voor vrou-

wengezondheid dat probleem aankaart, valt

nog te bezien. Het is een interessante ontwik-

keling, maar je moet steeds oppassen dat dit

nieuwe standpunt niet wordt misbruikt en uit-

eindelijk weer tegen vrouwen werkt.

Ten slotte: Vrouwengeschiedenis en Gender
Studies zijn twee aparte vakgebieden, maar
zijn wel nauw aan elkaar verwant. Kunt u, als
Amerikaanse in Nederland, aangeven wat het
grootste verschil is tussen Gender Studies in
de VS en in Nederland?
Ten eerste, er zijn veel verschillen in Gender

Studies binnen Europa. Dat weet ik omdat ik

editor ben van de European Journal of Wo-
men’s Studies. Nederland is in dit opzicht on-

derhevig aan de wet van de remmende voor-

sprong. Gender Studies kwam hier vrij vroeg

op – zeker als je het vergelijkt met Duitsland.

Er was in Duitsland lang geen interactie tus-

sen de feministische beweging en wat zich in

de wetenschap afspeelde. Op een gegeven mo-

ment veranderde dat, en nu is Gender Studies

echt trendy in Duitsland. Alle universiteiten

wíllen Gender Studies en profileren zich be-

wust met Gender Studies. Dat kun je niet zeg-

gen van Nederland. In Nederland is er een

heel sterk geloof dat er géén probleem is, be-

halve natuurlijk voor de moslimvrouwen, die

moeten natuurlijk wel geëmancipeerd worden.

Dat is hoe men in Nederland tegen gender
aankijkt. Yesterday’s news. En ook met onder-

zoek naar gender is het in Nederland treurig

gesteld. Binnen sociologie is dat vermoedelijk

nog erger dan binnen geschiedenis. En dat ter-

wijl gender een organizing principle is – in

principe kun je alle sociale fenomenen bena-

deren vanuit een genderperspectief. 

In de Verenigde Staten is het anders georga-

niseerd. In vergelijking met Nederland zijn er

minder vrouwenstudiesafdelingen en meer

vrouwenstudiesprogramma’s. Dus dat wil zeg-

gen dat wetenschappers verbonden zijn aan af-

delingen, van waaruit ze participeren in uni-

versitaire programma’s Gender Studies. In Ne-

derland heeft men gekozen, of moest kiezen,

voor aparte afdelingen. Het is echter niet zo

dat de ene vorm beter is: je moet roeien met

de riemen die je hebt, ook binnen Gender Stu-

dies. Maar het voordeel in de Verenigde Staten

is dat die wetenschappers vaste aanstellingen

hebben. Ze hebben job security, zijn verbon-

den aan een afdeling en participeren in een

programma voor hun plezier, of uit belangstel-

ling. Er komen al jaren heel veel interessante

ontwikkelingen uit de Verenigde Staten. Het is

nog steeds vibrant. 
Als je kijkt naar een vooraanstaand tijd-

schrift als Signs [Journal of Women in Culture
and Society, red.], dan zie je dat ze jarenlang

gespecialiseerd waren in degelijk, wetenschap-

pelijk werk, vaak met een historische insteek

en meestal geschreven door bekende Ameri-

kaanse wetenschappers. Amerikaanser kon het

niet. Dat was Signs. 

Op een gegeven moment hebben ze een

enorme ommekeer gemaakt – nu is het hele-

maal transnational. De auteurs komen nu van

over de hele wereld – dat is een absolute ver-

andering. Nu kun je daar vraagtekens bij

plaatsen en ook binnen de Verenigde Staten is

er kritiek geuit op deze nieuwe ontwikkeling.

Vanuit women of color is er geredeneerd dat

de focus op transnationality een makkelijke

manier is om de aandacht af te leiden van de

problematiek van racisme in de Verenigde Sta-

ten. Ik vind zulk soort debatten zeer interes-

sant. Ik ben het er niet altijd mee eens, maar

ik vind het een teken dat Gender Studies alive
and kicking is. ///

Noten:

1 D.E. Smith, ‘“K is Mentally Ill” the Anatomy of a Factual
Account’, in: Sociology, 12 (1978) 1, pp. 23-53.

2 K. Davis, ‘Avoiding the “R-Word”: Racism in Feminist Collecti-
ves’, in: R. Ryan-Flood en R. Gill (red.), Secrecy and Silence in the
Research Process: Feminist Reflections. Londen, 2010.

3 K. Davis, The Making of Our Bodies, Ourselves: How Feminism
Travels Across Borders. Durham, NC, 2007, p. 19.

4 K. Davis, Reshaping the Female Body. The Dilemma of Cosmetic
Surgery. New York, 1995. Nederlandse vertaling: De tweede
schepping. Over de zin en de onzin van kosmetische chirurgie.
Amsterdam, 1996.

5 K. Davis, Dubious Equalities and Embodied Differences. Cultural
Studies on Cosmetic Surgery. Lanham, MD: 2003.

6 K. Davis, ‘Intersectionality as Critical Methodology’, pp. 67-85,
in: N. Lykke (red.) Writing Academic Texts Differently:
Intersectional Feminist Methodologies and the Playful Art of
Writing. New York, 2014.

7 Nederlandse belangenorganisatie voor prostituees die zich
richt op de verbetering van de positie van sekswerkers.

8 Minister Edith Schippers van volksgezondheid trekt de
komende jaren 12 miljoen euro uit voor onderzoek naar
gezondheid van vrouwen. ‘Twaalf miljoen voor gezondheids-
zorg vrouwen’, Trouw, 7 maart 2016, URL:
http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/425
8327/2016/03/07/Twaalf-miljoen-voor-gezondheidszorg-vrou-
wen.dhtml.
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gen was een boeiende, intelligente vrouw, met

een eigenzinnig karakter, die een non-confor-

mistisch leven heeft geleid. Afkomstig uit een

patriciërsmilieu, was al vroeg duidelijk dat

Marie Anne niet zou eindigen als huisvrouw.

Haar vader was van 1915 tot 1921 burgemees-

ter van Amsterdam en Marie Anne werd in de

gelegenheid gesteld om te studeren: ze werd

meester in de rechten in 1920. Opvallend is

dat Tellegen als jonge vrouw gedurende bijna

dertien jaar een sadomasochistische relatie had

met de 27 jaar oudere publicist Frans Coenen,

iemand uit de kring rond de schrijfster Carry

van Bruggen, met wie ook Tellegen goed be-

vriend was.

Voor de oorlog was ze als jurist werkzaam,

onder meer als ambtenaar bij de gemeente

Utrecht, maar haar finest hour in haar werk-

zaam leven kwam na de oorlog. Koningin

Wilhelmina liet haar oog op Tellegen vallen

vanwege haar verzetsverleden en vroeg haar

om directeur van haar Kabinet te worden. Dit

was een unicum, omdat die belangrijke functie

niet eerder door een vrouw, bovendien niet

van adel, was vervuld. De directeur fungeert

als intermediair tussen de koningin en de mi-

nisters, heeft een ambtelijke status en valt on-

der de ministeriële verantwoordelijkheid. Tel-

legen is altijd ongehuwd gebleven en kon

daarom het aanbod accepteren in een tijd dat

gehuwde vrouwen niet geacht werden betaald

te werken als ambtenares of anderszins. Ze

heeft deze functie met volle inzet van haar ca-

paciteiten vervuld. Van 1945 tot 1948 onder

Wilhelmina en daarna tot 1959 onder Juliana,

groeide Tellegen uit tot een van de machtigste

vrouwen van Nederland. Ze wist het maximale

uit de functie te halen door haar grote kennis

van juridische, politieke en constitutionele za-

ken. Leden van kabinet en parlement hadden

respect voor haar en wisten dat ze rekening

met haar moesten houden, want de invloed

van Tellegen op beide koninginnen was groot.

Bovendien heeft ze nuttige contacten gelegd

met vooraanstaande politici als Schermerhorn,

Beel, Drees en Mansholt. Onder Wilhelmina

was ze betrokken bij de kabinetsformatie van

1946, bij het zuiveringsbeleid na de oorlog en

de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië. On-

der Juliana maakte ze diverse kabinetsforma-

ties mee, de kwestie-Lages en de roemruchte

Greet Hofmans-affaire*. Met behulp van

agenda en notulen van de ministerraad volgde

ze het regeringsbeleid op de voet. 

‘Onderkoningin’ van Nederland

De dubbelfunctie van Tellegen als directeur

van het Kabinet van de Koningin en van presi-

dente van het Nederlandsche Vrouwen Comité

(NVC) heeft de vrouwenbeweging geen wind-

eieren gelegd. Haar status van directeur ver-

leende extra cachet aan het NVC. En ze heeft

kunnen bewerkstelligen dat vrouwen namens

het NVC op belangrijke posten werden aange-

steld, waaronder diverse malen de afgevaar-

digde van Nederland op de Algemene Verga-

dering van de Verenigde Naties; in 1946 de

sociologe en sociaal-democrate Hilda Verwey-

Jonker en de wetenschapster internationaal

recht Gezina van der Molen, en in 1947 het lid

van de Katholieke Volkspartij en latere minis-

ter Marga Klompé. 

De invloed van Tellegen was eveneens

merkbaar toen Juliana, gesouffleerd door haar

kabinetsdirecteur, erin slaagde om hun beider

goede vriend Beyen bij de kabinetsformatie

van 1952 tot Minister van Buitenlandse Zaken

te laten benoemen. En daar zit een probleem.

De grondwet doet hierover geen uitspraak,

maar in de constitutionele praktijk is de keuze

van ministers en staatssecretarissen voorbe-

houden aan de formateur, in overleg met frac-

tievoorzitters en fracties van de toekomstige

regeringscoalitie. De koning/koningin

heeft/had wel het recht tot benoeming.1 Enige

kritiek op deze gang van zaken had de auteur

niet misstaan; Weenink stelt zich tevreden met

een – grondige – beschrijving. Hij laat zien

dat er duidelijke aanwijzingen zijn voor beïn-

vloeding van deze benoeming door Juliana en

Tellegen, maar verzuimt erop te wijzen dat dit

in feite niet door de beugel kon. Eerder al, on-

der Wilhelmina in 1946, hadden Tellegen en

de koningin een burgemeestersbenoeming be-

slissend beïnvloed.

Gezien Tellegens grote invloed is het niet

Machtige vrouwen zoeken de grenzen op
Ik las twee mooie boeken over twee machtige vrouwen, maar met enige reserves. De ene
vrouw, Mr. Marie Anne Tellegen, directeur van het Kabinet der Koningin, is voorgoed aan de
vergetelheid ontrukt. De andere vrouw, koningin Juliana, heeft de rehabilitatie gekregen waar-
op ze recht had. De boeken zijn geschreven met inachtneming van een genderperspectief. Ze
laten goed zien hoe het was om als vrouw een machtige positie te vervullen in de jaren vijftig.
Dit decennium staat niet bekend als progressief waar het de sekseverhoudingen betreft. Beide
vrouwen hadden dan ook met weerstanden en vooroordelen te maken. Maar evenzeer pro-
beerden ze een maximale ruimte voor zichzelf te claimen. Hun handelwijze in bepaalde geval-
len riep bij mij meer vragen op dan bij beide auteurs, althans zoals blijkt uit hun boeken.

/ Anneke Ribberink /

HHet gaat in beide gevallen om degelijk onder-

zoek, dat bovendien goed is geschreven. Dat

is niet verwonderlijk aangezien beide auteurs,

naast hun academische kwalificaties, ook jour-

nalistieke ervaring hebben. Weenink kwam op

het idee om een boek te schrijven over Telle-

gen, doordat hij haar in zijn onderzoek voor

zijn proefschrift over oud-minister van Buiten-

landse Zaken Johan Willem Beyen was tegen-

gekomen en door haar geïntrigeerd was ge-

raakt. Tellegen was al wel bekend in niet al te

grote kring vanwege haar activiteiten voor de

vrouwenbeweging en haar verzetsverleden: ze

heeft zich uitzonderlijk moedig gedragen,

doordat haar huis aan de Maliebaan te Utrecht

fungeerde als knooppunt voor allerlei verzets-

activiteiten. Onder haar schuilnaam ‘Dr. Max’

coördineerde ze diverse verzetsondernemingen

met gevaar voor eigen leven. Vóór de oorlog

was ze een spil in de acties van de vrouwen-

beweging tegen het dreigende verbod op be-

taald werken van gehuwde vrouwen en aan

het eind van de oorlog stond ze aan de wieg

van het invloedrijke Nederlandsche Vrouwen

Comité, waarvan ze van 1945 tot 1956 presi-

dente is gebleven. Haar loopbaan heeft Telle-

gen steeds vervuld terwijl ze dwars werd ge-

zeten door een krakkemikkige gezondheid.

Haar verdere leven en activiteiten waren

minder bekend en Weenink heeft deze in zijn

uitvoerige biografie naar voren gehaald. Telle-

Dubbelportret Marie Anne Telle-
gen en mevr. Everts, leden van
het Nederlandse Vrouwen Comi-
té, brengen een bezoek aan de
melkfabriek in Bedum in 1950. B
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verwonderlijk dat haar functioneren soms

wenkbrauwen deed fronsen, onder meer bij di-

verse Kamerleden. Niet voor niets was haar

bijnaam ‘onderkoningin’ van Nederland (8).

Ook werd er soms aan haar stoelpoten ge-

zaagd. Enkele functionarissen uit de hofhou-

ding van Juliana hadden grote moeite met de

informele macht van de kabinetsdirecteur en

probeerden die te verkleinen. Deze pogingen

bleven zonder succes, vooral omdat Tellegen

machtige beschermers had zoals de minister-

presidenten Beel en Drees.

Eigenzinnige koningin

Ondertussen ondergraaft Weenink in het voet-

spoor van onder meer journalist Bert van Nieu-

wenhuizen en historica Jolande Withuis het door

historicus Loe de Jong en anderen geponeerde

truttige beeld van Juliana als een onzekere en

beïnvloedbare vrouw, met weinig eigen staat-

kundige inbreng. Tijdens de diverse kabinetsfor-

maties (1948, 1952, 1956) heeft Juliana zich

kranig geweerd, met de hulp van Tellegen. De

benoeming van informateur en formateur was

toen nog voorbehouden aan het staatshoofd, een

prerogatief dat sinds 2012 bij de Tweede Kamer

ligt, waar het mijns inziens hoort. 

In 1952 was de vraag aan de orde of de oor-

logsmisdadiger Willy Lages gratie zou moeten

krijgen. Het hele kabinet was tegen, maar Juli-

ana, gesteund door Tellegen en het Openbaar

Ministerie, was voor: zij weigerde haar hand-

tekening bij de beslissing om de doodstraf toe

te kennen en er dreigde zelfs een constitutio-

nele crisis. Na een wisseling van de Minister

van Justitie is de zaak in der minne geschikt

en werd de straf omgezet in levenslang. Julia-

na kreeg haar zin, maar de lezer blijft met het

ongemakkelijke gevoel zitten dat hier uit de-

mocratisch oogpunt iets niet klopt, ook al

stond ze formeel in haar recht. Dit ongemak

wordt overigens niet gedeeld door Weenink,

noch door Han van Bree, die deze kwestie

eveneens behandelt. Beiden leveren geen

woord van kritiek. 

Hetzelfde geldt bij de kwestie rond Juliana’s

redevoering in de Verenigde Staten in 1952

waarin ze pleitte voor ijveren voor de wereld-

vrede. De boodschap was sympathiek genoeg

en werd door het Amerikaanse publiek goed

ontvangen. Maar bedenkelijk is de wijze waar-

op Juliana zich onttrok aan de ministeriële

verantwoordelijkheid, dit keer zonder de steun

van Tellegen. De koningin stond erop de tekst,

waar niet alleen minister van Buitenlandse Za-

ken Stikker niet gelukkig mee was, geheel

zelf te schrijven. En dit was niet voor de eer-

ste keer. Weenink stelt zich wederom tevreden

met een beschrijving van de gebeurtenissen

zonder verder commentaar en Van Bree verde-

digt de handelwijze van Juliana.

Hofmans en het Oude Loo

Het proefschrift van Van Bree over Juliana en

de conferenties van het Oude Loo is bedoeld

om de geheimzinnigheid rond deze conferen-

ties, die mede een rol heeft gespeeld in de

Greet Hofmans-affaire, op te heffen. Daarin is

het boek zeker geslaagd. Van Bree had het ge-

luk te beschikken over originele documenten

rond deze conferenties en is daardoor in staat

geweest om ze te behandelen vanuit het per-

spectief van Juliana en haar vriendenkring, dat

in de bestaande historiografie onderbelicht is

gebleven. De auteur slaagt erin zowel deze

conferenties als Greet Hofmans, die hierbij

een centrale rol vervulde, van hun ongunstige

reputatie te ontdoen. 

De zeventien conferenties in de periode

1951-1957 waar Juliana tot 1956 bij betrokken

was, waren bedoeld om een geestelijke vernieu-

wing te bewerkstelligen en Gods heerschappij

op aarde te vestigen, om zo de wereldvrede tot

stand te brengen. Dit was een redelijk vage

doelstelling, waar overigens niet-gelovigen zich

niet gelukkig bij zullen hebben gevoeld. Maar

zij had niets te maken met vermeende doelein-

den om het regeringsbeleid te beïnvloeden. Iets

soortgelijks geldt voor Greet Hofmans, de ge-

bedsgenezeres met een reputatie van ‘Raspoe-

tin’, die met haar grote invloed op koningin Ju-

liana haar eigen politieke agenda zou nastreven.

De verdachtmakingen tegen de conferenties

waren onder meer afkomstig van een van de

voormalige voorbereiders en van prins Bern-

hard. Laatstgenoemde had ook een grote rol –

het is inmiddels genoegzaam bekend – bij het

in een kwaad daglicht stellen van Hofmans.

Bernhard komt er in dit boek ongunstig uit

en er is geen reden om deze visie in twijfel te

trekken. Zij past in het beeld zoals dit naar vo-

ren komt in het proefschrift van de historica

Annejet van der Zijl, van een leugenachtig

persoon die alles in het werk stelde om zijn ei-

gen imago op te poetsen.2 Hij benadrukte

maar al te graag dat Juliana “..weliswaar de

baas in het land was, maar hij de baas in

huis!” (304, 327, 442). Dit doet griezelig aan,

zeker als we in ogenschouw nemen dat veel

van de huwelijkscrisis tussen Juliana en Bern-

hard werd veroorzaakt door zijn buitenechte-

lijke relaties. Hij schrok er niet voor terug zijn

vrouw in het openbaar te confronteren met een

maîtresse. En tijdens de Hofmans-affaire

speelde hij met de gedachte om Juliana “on-

toerekeningsvatbaar” te laten verklaren (335). 

Van Bree geeft dit alles treffend weer. Min-

der overtuigd ben ik door zijn pogingen Julia-

na als een rationele vorstin neer te zetten, die

op het juiste moment de juiste beslissing nam

in het landsbelang. Ze werd door de Commis-

sie-Beel, ingesteld om de Greet Hofmans-crisis

op te lossen, gesommeerd om zich te ontdoen

van Greet Hofmans en de vriendenkring erom

heen. Ze mocht de conferenties niet meer bij-

wonen, laat staan er gastvrijheid aan verlenen.

Een advies dat door het kabinet in 1956 werd

overgenomen. Van Bree heeft gelijk als hij

schrijft dat dit voor Juliana een grote opoffe-

ring betekende. Maar het was een besluit dat

haar werd opgedrongen en dat zij niet zelf had

bedacht. En behalve het landsbelang stond ook

haar gezinsgeluk op het spel; tenslotte was zij

moeder van vier kinderen. Bovendien zou haar

eigen reputatie als een koningin die moest af-

treden vanwege een dergelijke crisis onnoeme-

lijke schade hebben opgelopen. Ze zou dan

evenzeer een hoge prijs hebben betaald.

Weenink zet het beeld neer van een soms

constitutioneel op de rand balancerende, maar

wel een sterke koningin, hoewel ze, nog

steeds volgens Weenink, tijdens de Hofmans-

crisis instabiel overkwam. Dit beeld van Julia-

na als krachtige vrouw komt minder naar vo-

H.K.H. Prinses Juliana bij de tentoonstelling 'de Vrouw
1898-1948' (1948). J. Meihuizen-ter Braake (Derde v.r.)
verstrekt inlichtingen aan Hare Hoogheid. 
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W.H.Weenink, Vrouw achter
de troon. Marie Anne Tellegen
(1893-1976) , Amsterdam:
Boom 2014, 460 pp, ISBN
9789089533676, € 24,90.

Han van Bree, De geest van
het Oude Loo. Juliana en
haar vriendenkring 1947-
1957, Schoorl: Uitgeverij
Conserve 2015, 479 pp, ISBN
9789054292692, € 34,99.
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ren in het boek van Van Bree. Ik ben niet on-

der de indruk geraakt van een koningin, die de

‘doorgevingen’ (de boodschappen van ‘bo-

ven’) van Hofmans serieus nam. In dit geval

zou Tellegen, ware zij nog in leven, het met

mij eens zijn: zij was bepaald niet gechar-

meerd van Hofmans, noch van de wijze waar-

op Juliana zich overgaf aan haar mystieke

godsbeleving. Conform zijn visie op de vor-

stin als verstandige vrouw, benadrukt Van

Bree dat zij als het erop aan kwam haar eigen

beslissingen nam en de adviezen van Hofmans

naast zich neerlegde. 

Tijdens de crisis ontstond er verwijdering

tussen Juliana en Tellegen. De kabinetsdirec-

teur stond in de Hofmans-affaire aan de kant

van Bernhard, met wie ze het goed kon vin-

den. De verkilling in de relatie was tijdelijk.

De twee vrouwen bleven ook na de pensione-

ring van Tellegen contact met elkaar houden.

Alles bijeen heeft de Greet Hofmans-affaire

onevenredig veel stof doen opwaaien en het

kabinet te veel afgeleid van belangrijker za-

ken, uit het oogpunt van adequaat regeringsbe-

leid geen beste zaak.

Weenink heeft Tellegen een biografie be-

zorgd die recht doet aan haar capaciteiten en

verdiensten. Van Bree heeft Hofmans en het

Oude Loo van hun geheimzinnigheid en hun

ongunstige reputatie ontdaan en begrip ge-

kweekt voor de moeilijke positie van Juliana

als echtgenote van een ijdele en overspelige

prins. Beide auteurs tonen het staatshoofd in

haar eigenzinnigheid en haar verzet tegen de

constitutionele regels en gaan daarmee in te-

gen een scheef beeld van een passieve en

wankelmoedige koningin. Maar beiden zijn te

beschroomd om kritiek te leveren op de soms

kwestieuze wijze waarop hun protagonisten

met hun macht omgingen. ///

Noten:
* Greet Hofmans was een gebedsgenezeres die dankzij haar

vermeende bovennatuurlijke gaven uitgenodigd werd bij
Paleis Soestdijk, om te trachten de jongste dochter van Juliana
en Bernhard te genezen van haar oogziekte. Dit lukte niet,
maar niettemin kreeg Hofmans met Juliana een goede ver-
houding. Prins Bernhard en leden uit kabinet en parlement
was dit een doorn in het oog. Zij wantrouwden de invloed van
Hofmans en waren bang dat deze zich uitstrekte tot staatsza-
ken. De Greet Hofmans-affaire was geboren.

1 http://www.denederlandsegrondwet.nl; C. van Baalen en 
A. van Kessel, De kabinetsformatie in vijftig stappen. Amster-
dam, 2012.

2 A. van der Zijl, Bernhard. Een verborgen geschiedenis. Amster-
dam, 2010. Zie ook de bijdragen van G. Deneckere, M. Grever
en F.W. Lantink in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de
Geschiedenis der Nederlanden (BMGN), 130 (2011) 4.

Historica in European Reference Index 
for the Humanities

De European Science Foundation is vanaf 2007
begonnen met het indexeren van Europese
tijdschriften over geschiedenis en andere hu-
maniora. Dit is de European Reference Index
for the Humanities (ERIH). Inmiddels is er een
ERIH-PLUS ontwikkeld. Historica is opgenomen
in deze index als relevant nationaal tijdschrift,
oftewel: als een Europese publicatie ‘with a re-
cognised scholarly significance among resear-
chers in the respective research domains in a
particular (mostly linguistically circumscribed)
readership group in Europe; occasionally cited
outside the publishing country, though their
main target group is the domestic academic
community.’

Margit van der Steen

Sterke Vrouwen op Kasteel Amerongen

Tot en met 2 oktober 2016 is op Kasteel Ameron-
gen de expositie ‘Sterke Vrouwen op Kasteel Ame-
rongen’ te zien, een verhaal waarin vijf kasteelvrou-
wen de hoofdrol spelen. Deze vrouwen hebben
zich sinds 1286 onderscheiden in het onderhouden
van het ‘Huys’, het beheren van landerijen en het
onderhouden van de sociaal-politieke netwerken
van hun echtgenoten. 
Veel collectiestukken herinneren aan de ‘First La-
dies’ op Kasteel Amerongen. Misschien wel het
meest in het oog springende van de collectie, zijn
de 490 brieven van Margaretha Turnor aan haar

echtgenoot, Godard Adriaan van Reede. Een aantal
van deze unieke zeventiende-eeuwse brieven zijn
nu voor het eerst voor publiek te zien. 

Meer informatie op www.kasteelamerongen.nl. 

Anneke Ribberink is als politiek historica
verbonden aan de Vrije Universiteit
Amsterdam. Haar onderzoek beslaat
beroemde vrouwelijke politici zoals Alva
Myrdal, Marga Klompé, Margaret Thatcher,
Gro Harlem Brundtland en Angela Merkel.
Ook is zij gespecialiseerd in de tweede
feministische golf, zowel nationaal als inter-
nationaal.

Contact: j.c.a.p.ribberink@vu.nl

Service & boeken
Studente Maite Karssenberg wint Johanna Naberprijs 2016

Maite Karssenberg is de winnares van de Johanna Naberprijs 2016, met haar scriptie Een onweerstaan-
baar dubbelleven. De ontwikkeling van Geertruida Kapteyn-Muysken als intellectueel in Londen 1880-
1900. De Johanna Naberprijs is uitgereikt door Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwenge-
schiedenis, en de Vereniging voor Gendergeschiedenis (VVG). Karssenberg wint hiermee een bedrag
van 500 euro en krijgt de gelegenheid om een artikel te schrijven voor het tijdschrift Historica.

In Karssenberg’s scriptie staat de denkwereld cen-
traal van Geertruida Kapteyn-Muysken (°1855-
†1920), een vergeten vrouwelijke intellectueel, en
haar coming of age tijdens haar Londense jaren
1880-1900. De jury is onder de indruk van de wijze
waarop Karssenberg de biografische methode op
een vernieuwende manier aanwendt door de
meervoudige identiteiten van het hoofdpersonage
in verschillende contexten tot hun recht te laten
komen. Hierdoor ontstaat een waaier aan gender-
gerelateerde thema’s, die het individuele levensver-
haal van Kapteyn-Muyskens overstijgen. De studie
leidt tot interessante conclusies over de (beperkte)

rol van gender bij de intellectueel die Kapteyn-Muysken was. Haar feminisme maakte een integrerend on-
derdeel uit van een breder en progressief streven naar wereldverbetering.

De jury van de Johanna Naberprijs 2016 bestond uit Mieke Aerts (hoogleraar moderne politieke geschie-
denis van Nederland aan de UvA), Gita Deneckere (hoogleraar sociale geschiedenis aan de Universiteit van
Gent) en Laura Nys (winnares Johanna Naberprijs 2015).

Elisabeth Leijnse wint Biografieprijs 2016

De Erik Hazelhoff Biografieprijs 2016 is dit jaar
uitgereikt aan Elisabeth Leijnse, hoogleraar
letterkunde aan de Universiteit van Namen.
Leijnse kreeg de prijs, bestaande uit een geld-
bedrag van 15.000 euro, voor haar biografie
Cécile en Elsa, strijdbare freules (De Geus,
2015). Dit boek gaat over twee zussen uit het
progressieve aristocratengezin De Jong van
Beek en Donk: Elsa (1868-1939) Cécile (1866-
1944). De laatste trouwt met Adriaan Goe-
koop en schrijft de succesvolle feministische
roman Hilda van Suylenburg (1897) en is 
eveneens presidente van de Nationale Ten-
toonstelling van Vrouwenar-
beid (1898). “Door de pretti-
ge, laconieke stijl en de afwe-
zigheid van interpretatie is
het boek bijna een page-
turner te noemen”, aldus de
jury. De Erik Hazelhoff Bio-
grafieprijs is een tweejaarlijk-
se prijs voor de beste Neder-
landstalige biografie die bij
een Vlaamse of Nederlandse
uitgeverij is verschenen. 
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