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M arijke H uisman

'Leuk , mo et je doen ' en 'Wat een kans ', dat waren re acties toen ik
bekenden de vraag voorl egde of ik aan ee n pr omoti e-onde rzoek zou
be ginn en . Nu ben ik 3 1 j aar en kr ij g ik een prom otiebe urs. Opm erk elij k
genoeg was er vrijwe l niemand in mijn omg evin g die vro eg of ik van
die beur s kon ro ndko men . Terwij l mij de afge lope n zeve n j aar, waarin
ik als fre elance onderzo eker , j ourn alist , ei nd- en beeld reda cteu r werkte ,
steevast werd gevr aagd hoe ik dat deed : met de wiss elende financië n ,
verzeke ringen en pensioen opbou w, het gebrek aa n coll ega' s, de on ze
ke re toekom stperspectie ven , de ze lfdiscipli ne . ..
Nu lijkt dat niet meer te spe len, ter wijl ee n beur s niet bep aald sy noniem
met financië le en socia le zekerheid is en ee n hi storisch pro motie
onder zoek niet de meest directe weg naar succes op de arb eidsm arkt
lij kt . Ondanks mijn bezw aren tegen een systeem waarin werk wordt
bel oond met een beur s, ben ik bego nne n aa n het promoti e-onder zoek
omda t ik me graag eens wa t langer in een onderwe rp wi lde kunnen ver 
diepe n dan met opdr acht- ond erzoek do orgaan s mog elijk is.
Nu ben ik bijn a een half j aar be zig, en eigenlij k verschilt he t werk niet
veel van wat ik eerd er deed : ik lees, denk en sch rijf en houd mez elf aa n
de ga ng . Het voornaa ms te verschil zit ' em in de rea cties van anderen ,
wa arui t soms een soor t eerb ied voor de aca demie spree kt. D at erg ert me
om dat er meer op de were ld is dan de universiteit , bij voorb eeld de
redac tie van H istorica .
Met vee l plezier heb ik de afgelop en zeven jaar gewerkt aan het ma ken
van dit tijd schrift, sam en met de andere vrijwill igster s die ook hun tijd
en en ergie stake n - en steken - in iets dat mi sschi en we inig status heeft
en al helem aal gee n geld oplevert, m aar wel leuk en insp irerend is,
zowe l voor de redactie zelf als hopelijk voor de lezers. Nu ge schiede nis
mijn werk is geworden heb ik desalni ett m in beslot TI me in mijn vrije
tijd niet met gesc h iede nis bezig te houd n en met Historica te toppe n.
Ook Su zann e Haut vast en L izz y Jongm a zijn gesto pt als re dactieli d . De
nieu we hoo fdr eda cteur Ma riken Sc huur zal verder gaa n met de red ac
tie die inmi dde ls is vers terkt door Ma de lon Stokm an .
Ik we ns de reda ctie veel pl ezier en succes met het werk en ik hoop dat
mens en van binnen en buiten de universit eit zich zullen blijven inzetten
als vrijw illigerv oor de V VG , he t red actiewer k en als schrijv er van
onb etaal de en punt en-loz e artikelen en rec ensies voor H istorica .
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Leven in de brouvverij
Hollandse bierbrouwst:ers in de lat:e

'm id d e le e u w e n (ca. 1500-1552)

Tot in de achttiende eeuw gold bier als de belangrijk
ste dorstlesser voor de bevolking van Holland. Iedereen
dronk de hele dag bier; mannen, vrouwen en kinderen.
Bier werd niet alleen gedronken, er werd ook eten van
gemaakt, bijvoorbeeld bierpap en bierstoof. Teneinde
alle mensen in hun dagelijkse bierbehoefte van meer
dan één liter per persoon per dag te kunnen voorzien
waren er vele brouwers actief. Onder hen bevond zich
een aanzienlijk aantal vrouwen. In dit artikel staat de
sociaal-economische positie van brouwsters in Gouda
en Haarlem centraal. Deze plaatsen behoorden .t ij
dens de middeleeuwen samen met Delft tot de drie
grootste en belangrijkste brouwerssteden in het gewest
Holland. Delft wordt hier buiten beschouwing gelaten
omdat daar in 1536 een grote stadsbrand geweest is
die bijna het gehele stadsarchief heeft verwoest.

Een bro uwer roei" het moutbe slag met een roel '

s lok in een kle ine bes logkuip .

Bron: W. Bo rn, Merckwaerd ighe biero logi e,

Amsterdam 1966.

Tot in de dertiend e ee uw werd er vo or
namelij k door vrouwen thui s gebro u
wen, als onderdee l va n de dagelijk se
voe dse lbere iding. Met de toe na me van
de exp ortmo geli jkh ed en , de gr oei van
de ste de n en de arbe ids de ling die op
alle rle i ge bieden ontst ond, onderg ing
oo k het brouwen ee n pro ces va n pro
fes siona lise r ing . De hu isbr ouwerij en
namen in aantal af en werd en uiteind e
lijk zel fs verbode n. De brouw ers gin
ge n zich verenige n in gilde n en de
brou wnij verhei d kwa m al aa n het eind e
van de vee r tien de eeuw tot gro te blo ei.
De brou wn erin g vor mde ee n bel angr ij
ke pijler van de ste de lij ke eco no mie .
Z ij droeg door de vele belastin gen en
accij nze n voor een gro ot deel bij aan de
inkom st en van de stad . Om dez e
inkom sten veilig te ste llen vaardi gd e
het stadsbes tuur een aa nzienlij k aant al
we tten en keur en uit tenein de de br ou 
wers to t het bet alen va n bel asting te
dw ing en en om de nerin g voor bedr ei 
ge nde inv loede n van bu itenaf te
besch erm en. Opv allend aan dez e reg el
geving is dat zij niet sek segebond en
was. Hi erd oor be stond er du s gee n for
mele belemmerin g voo r vro uwe n om
met het brou wersvak aan te vange n.
Voor Goud a be ston d er al vana f 1366
ee n uit geb reid e brou wer skeur , voor
Haarl em vanaf 1407. In beide keur en
werd en zo wel de brouw er s als de
brouws ters geno emd .

Kansen
Aan de bro uw ers we rden gee n ei sen
van vak be kw aa m hei d ges te ld. E en
ieder die aan de ve stigingsvoorwa arde n
voldee d was vrij om te gaan bro uwen .

Het mees ters chap bestond niet , en men
hoefd e dus ook gee n meest erproef af te
legg en . Voor vro uwen b oden deze
regelin gen een uitgel ezen ka ns . Z olan g
zij aa n de vestig ingsv oo rwaa rden vol
ded en ko nden ze bier gaa n bro uwe n .
Een ande r bel angrijk voo rdee l voor
vro uwe n was dat ten aa nzie n van de
over ervin g van het gildenlidma atscha p
er geen ondersch eid werd gemaakt tu s
sen m annen en vrouw en . In de
Haarl em se brou werskeur was vast ge
steld dat indien ee n bro uwer of brou w
ster ove rle ed het de overige gezins le
den vrij sto nd uit hun midd en een nieu 
we brou we r te kieze n. D eze nam het
lidm aatschap van het gilde over. De
rest erend e gezin sleden konden tegen
een ger educeerd tarief lid worden . In
het geva l dat de kin deren minderj ar ig
ware n, ko n de overleve nde oude r door
gaa n met brou wen tot éé n van de kin 
deren de volwas sen leeftijd had bereikt
of ge tro uw d was . Deze kon dan even
tueel de brou wer ij ove rne men . D e
brouw erij kon hi erdoor alt ij d voor he t
gezin behouden blij ven, en er hoe fde
geen mees ter of mee sterkn echt van
buite n aangetrokke n te wor de n om het
bedrij f voort te ze tten . Ook in Goud a
was het voor de res terende gez ins lede n
toegestaan de brou werij te co ntinuere n
on geacht of dit door een ec htgeno te,
zoon of dochter werd ged aan .
Hoew el er geen meesterp ro ef afgel egd
hoe fd e te word en , war en er in ee n
brou werij wel leer linge n aa nwezig .
Brou wen is nam elijk een redelijk in ge
wikke ld pro ces en men moest de ken 
nis van het vak bij een erkend brou wer
op doen . H et per son eel kon na het over-

lijd en van de brouwer gewo on door
blijv en werk en. Een leerling of gezel
hoe fde niet op zoek naar een and ere
betr ekking waar hij ond er leidin g van
een er kende mee ste r z ij n leert ijd
afm aakt e en de mee ster proef dee d.
Teven s lijkt het ero p dat het mann elij k
perso nee l in ee n brou werij min der
m oeite had met ee n vro uw als ba as da n
in ande re bero ep sgroep en. In de brou 
werij werkt en mannen en vrouw en
altij d al gezame nlij k. Bovendien was
het bela ngr ijk ste pe rson ee lslid de
brou w ster , die het bierb eslag tez am en
met de hop in de brou wketel kook te .
Omd at dit het meest cruc iale onder dee l
van het brou wpr oce s vorm de, moest
m en hier zeer bekw aam in zijn .
Wa arschijnlijk werd dez e taak over het
algem een door de echt genotes van de
brou wers waarge no me n. B ij de in 1509
en 1510 in Go uda uitgevaardi gd e ke u
ren stonden niet allee n de brou wer s
ver me ld die de eed hadd en moeten
afl eggen , maar ook hun mann elijk e
kn echten en huwelij kspartners. H et
zou niet logis ch zijn gew eest de ec ht
gen otes een eed te laten doen indi en zij
zich volledig afz ijdig hi elden van het
br ou wpro ces.
D e mogelijkh eden voor vro uw en om
zel fstandig te gaa n brou wen waren du s
red elijk gun stig te noem en . No cht an s
wa s hun (rel atieve) aant al niet alt ij d
even hoog . Van Haarle m is voo r de
pe riod e van 1518 tot en met 1552 - met
uit zon derin g van de j aren 1519 en
1539-1547 - het exa cte aanta l brou 
wer s bekend . Zij zij n met hun vo lle di
ge naam gereg is treerd, waar door het
m ogel ijk is mannen en vro uwe n te
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gemiddelde productie van mannen en vrouwen per jaa r in Ha arlem (1518-1562)

onderscheiden. In 1518 waren er 81
brouwer s actief, waar onder slechts tien
vrouwen (12,3 %). Door een stij ging
van de pr oductiekosten en de hieruit
voortkom ende noodz aak tot sch aalver
gro ting konden in de loop van de zes
tiende eeuw alleen de groter e brouwe
rijen overl even. In 1552 waren er nog
maar 41 ge registreerde brouw ers werk
zaa m. H oew el er in dit jaar maar twaalf
brouwster s actief waren , was hun aan
tal relatief met me er dan honderd pro
cent toegenomen tot 29,3 %.
Gedur ende de periode van 1518 tot en
met 1552 telde Ha arl em in tot aal 210
geregi str eerde brou wers; va n hen
waren er 20 ,5 % vrouw , oftewel 43 per
so nen.
Omdat er voor Goud a slech ts voll edige
lijsten vo or de jar en 1509, 1510 en
1546 zijn overgel ev erd, is het niet
mogelijk ee n gemiddelde voor de
ge hele period e te geven . In I:>U~ waren
er 152 brou wers , van wie 21 vro uwen.
Gedur end e het brou wersjaar 1510 wa s
er één brou wer bij gekomen , hadden
twee vrouw en de brouwerij van hun
overled en man voort gezet, en waren
drie vrouw en gestopt of getrouwd. Het
percentag e brouwster s van de ze twee
j aren bed roeg gemidd eld 13,5 %. In
1546 wa s het aantal brouwe rs met een
derde afgen omen, en het aant al brou w
sters met on geveer ee n zelfde deel. Het
percenta ge brou wster s in 1546 vormde
13 % van het tot aal aantal brouwers.
Het volledi ge aantal brouw sters uit
Go uda dat in de ze j aren acti ef was,
bedroeg 6 1 person en .
In Haarl em daald e de produ cti e ge du
rende de eerste hel ft van de zestiende
ee uw ve el minder sne l dan het aa ntal
brouwer s, dat tussen 1518 en 1552
geha lveerd was. Dit betekend e dat de
individuel e brouw er s hun productie
gemiddeld fli nk hebb en moeten opvoe
ren. Zoal s ge zegd was aant al brouw
sters relati ef met meer dan 100 procent
toegenom en en zij hebben dan ook een
belangrijk aa ndeel ge had in de produc
tieverme erd erin g per brouwer. In de
grafiek is het verlo op van de gemiddel
de productie over de gehele periode
van de mannelijke en van de vrouwelij-

Inspraak
Dat de brouwst ers door hun beroe p
aanzien en med ezeggensch ap kond en
verwerv en in een sa menleving waar de
menin g van vrou wen meest al niet werd
gevraag d, wordt onde r and ere duidelijk
door stukke n uit het Brouw er sar chi ef
van H aarlem en verklaringe n uit het
Rechterli jk Archi e f van Goud a . In het
Haarl em se Brouw er sarchi ef bevind en
zich enkele briev en die zij n onderte-
kend door alle brouwers met hun naam
of brou wersmerk . Ook de vrouwe n
hebb en deze verzoe ke n aan he t stad s
bestuur mede ond ert ekend . Men he eft
de mo eit e genome n alle brouwerij en
lang s te gaan en om een handt ekenin g
te-vra gen -:-De-sigltaturrr-v ane en brouw--- 
ster teld e blijkbaar net zo zw aar dat van
een' brouwer.
In het Re chterlijk Archief van Gouda is
een se rie verkl arin gen aanw ezig van
brou wer s die zich verzett en tegen ee n
nieuw e manier van brouw en . Een aan 
tal per son en had ee n voors te l gedaan
om 41 vaten bi er in plaat s va n de a l
j aren ga ng bare 3 I vaten bi er uit één
brouwsel te gaan halen. Omdat de
brouw er s het na ee n j aar van di scussi ë
ren nog niet een s kon word en , heeft het
stads bes tuur op 26 april 1538 de teg en
stande rs van het nieu we aan tal opg e
roepen om een verkl arin g af te leggen .
51 van de 120 brouwers die Gouda op

wedu we . Van de 61 hier ge traceerde
brouw ster s hadd en er in ied er geva l 45
(73 %) re eds hun man verl or en op het
moment dat zij brouwden. Slechts dri e
van de 45 weduw en waren niet met een
brouwer getrouwd ge weest.
De meeste brouw erijen ginge n over
van vad er op zoo n en eventu eel van
moed er op zoon . Een enk ele ke er
gebeurd e het dat een brouw erij werd
voortg ez et door een dochter. Dochter s
brouwd en vak er tijdelijk op het
moment dat hun vader afwezi g was. De
Goud se Aecht den Duytsch en heeft al s
ongetro uwde j on ge vrouw enige jaren
de leidin g over ha ar vader s bedrijf op
zich geno men . Dir ck den Du ytschen
was in het begin van de ze sti ende eeuw
gedurende een lange tijd afwezig. Al s
verteg enwoordig er van het stadsb e
stuur werd hij er regelmati g op uitg e
stuurd om de belangen van Gouda in
den vreemde te beh artigen . De leiding
over de brouwerij werd op dat mom ent
over gen omen door zij n dochter . N a
zij n definitieve teru gkeer is hij wa ar
sch ij nlijk weer zel f gaan brouwen. Ook
binnen de Goud se familie Lon ck war en
er twee dochters die in dez elfde perio
de het brouwersvak gingen uitoefenen .
De docht er van Cornel is Lon ck was
echter s lec hts zaak waarnem er bij afw e
zighe id van ha ar vader. Haar nichtje
Margr yete Lon ck had in 1546 ha ar
e igen br ouwerij alwa ar zij ona fh anke 
lijk van haar vader Jacob brouwd e.
Deze situatie wa s echter van kort e
duur. Jacob Lonc k kwam nog in het
zelfde j aar te ove rlij de n, waarn a
Mar gry ete de familiebrou werij sam en
met haar man vo ort zette .

Weduwen en dochters
Opvall end is dat het aa nta l brouwster s
ge le ide lij k toenam , terwijl het totaal
aantal brouwers ge dure nde deze peri o
de halveerd e. Dit is te verklar en uit het
feit dat de meeste br ouwsters weduwen
waren. Ver schillend e brouwer s die een
bedrijf begonnen gin gen na enke le
ja ren failli et en verd wenen uit het brou 
wer svak . Vrouwen die het bedrijf van
hun man na zij n overlijden voortzetten ,
stap ten in een on derneming die al
meerder e jaren bestond en succesvol
was. Zij hoefden zich in eer ste instan
tie geen zorgen te m aken over perso
neel , kapi taalgoed eren en afnemers , en
ee n plaat s op de afzetmarkt.
D aar de mee ste vrouwen al in het
brouwb edrijf werk zaam war en op het
moment dat hun echt genoot nog leefde ,
waren zij goed bekend met het brouw
proces. Het ontbr ek en van bep erkende
re gels en de mo gelijkheid he l bedrijf
en de inko msten voo r het ge zin te
behoud en , maakt e dat zij de stap mak
kelijk ko nden m ak en. Van de 43
Haarlem se brouw ster s die werkten in
de period e 1518-155 2 is met zekerheid
vast te ste lle n dat er 3 1 (72, 1%) wedu
wen van brouw ers waren . Ook in
Gouda waren de meeste brouwsters

ke brouw er s per ja ar aange geven.
Tot on geveer 1530 brouwd en de
Haarlem se vrouw en meer dan gemid 
deld. Na 1530 nam dit af, al wisselde
het percent age nog al eens per j aar. De
vrouwen deden over de gehel e periode
niet veel onder voor de mann en . Er
waren zel fs enkel e vrouw en die eige
naar war en van zeer gro te brouw erijen.
De eig en aressen van de gro ot ste brou 
werijen waren tev en s degen en die het
het lang st volhielden . Het is echter niet
met zekerh eid te stellen dat de kleinere
brouwst er s stopt en omdat zij failliet
gingen . D e mee ste brouw ster s waren
weduw en , en het is niet bekend op
we lke leeftijd z ij wedu we waren
gew orde n . Het is zeer wel mogelijk dat
een aant al van hen binnen een pa ar jaar
na het overnemen van de brouwerij als 
nog het bedrijf verkocht of wellicht
kwam te overlij den.
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Fragm ent va n een ver zoekbri ef uit 1546 welke was gericht aa n hel stadsbes tuur von Haarl em.

All e brou wers hebben met hun na am of brou we rsmerk ondertekend.

Bro n: AvK. SA. brouwe rsgilde . no, 84: 10-11-1 546

Marjolein Dekk en is sinds september 2002 werk zaam als Ond erzoeker in
Opl eiding aan het lISG te Am sterdam. Ze maakt deel uit van het project
'Vrouwenarbeid in de Republi ek gedurende de Vroeg modern e Tijd (1500- 1815)
en do et onder zoek naar de arb eid van vrouw en in de producti e en handel van
drank (ca. 1500 -1815).
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dat mo me nt te lde , hebb en hierop ten
overstaan van de vroedsc hap een ver
k laring afgelegd. Onder hen waren
twaalf brouwsters . He t is hel aas niet
bekend of dit alle brouwsters waren, of
dat er zic h onder de voorstanders ook
vrouwe n bevonden . De meeste arg u
ment en van de tegen stande rs had den
betre kk ing op de ver slechtere nde con
curren tiepositie van de kleinere bro u
wers indien de brouwse ls groter zou 
den worden. Van de brouw ster s zijn
echter vier nogal afwijkende verklarin
gen opgetekend . Zij gaven geen econo
mi sche redenen tegen het nieuwe aan 
tal, maa r verteld en dat ze niet mee r
wi sten wat ze moesten denken en dat
ze de besli ssing aan de burgemeesters
zoude n overl aten. Gerr itge Ae rt
Mic hie lszoonswed uwe he eft deze wat
vree mde hou di ng in ha ar verkla ring
toege lich t. Haar zwager, d ie ze lf bro u
wer was , was bij haar aan de deur
gekomen en had haar duidelijk
gemaakt dat zij maar beter met het
nieuwe aanta l kon ins temmen . Indien
zij bij de burgemeesters een andere
mening kenbaar zo u m aken zo u da t
haar duur kom en te staan. Hierbij ver 
meldde Gerritg e ten overstaan van de
vroe dsc hap dat zij maa r een arme
wed uwe wa s en dus weinig ande rs kon
dan het 'ad vies ' van haar zwager ter
harte te nem en .
Uit verklaringen van andere persone n
wordt duidelijk dat Gerri tge niet alleen
stond en da t er van een georgani seerde
intimidatiea ctie sprake moet zijn
gewees t . Ook bij enke le mann en heef t
men een poging tot cha ntage on derno
men. Deze chantagepogingen sorteer 
den echter weinig effect. Bij Cornelis
Wouterszoon werd er gedreigd met
aangift e bij de sc ho ut omd at hij te veel
gebro uwen zo u he bben. Cornelis liet
zich echter niet inti m ideren en he t
en ige wa t hij zijn cha nteurs had toe te
voegen was : ' zy doen hoir best ick en
hebbe daer niet mede te doe n' .
Het lijkt het er op da t vooral de vro u
wen stevig onder druk zijn gezet.

En er zijds kan dit negatief geïnterpre
teerd worden : men dach t waarschijn
lijk dat vooral alleen staan de vro uwen
makkelijk er te intimidere n zou den zijn,
wat ook blijkt uit de reacties van de
onder druk gez ette bro uw ers en bro uw
ster s . An de rzijds zou he t ook op een
po sitieve manier uit gelegd kunnen
worde n. De mening van de brouw sters
telde blijk baar net zo zwaar als die van
hun manne lijke collega's. Zonder hun
in stemming kon het nie uwe aantal
vaten niet ingevoerd worden. Alle mid
delen werden daarom gebruikt tenein
de de beslissing van de brouwster s te
beïnv loed en .

Tot besluit
De brouw sters in Holland verkeerd en
dus in een nie t ongunstige posi tie. Ze
konden zelfstandig in hun onder houd
voo rzien en stond en in hun wer k op
geli j ke voe t m et h un ma nnelijke
bero epsgenoten . In zake de rege lgeving
vanuit de gilden en de stedelijke over
heid werd er ge en onderscheid
gemaak t tusse n mannen en vro uwen .
Hoewel de meeste brouwsters wedu
wen war en, stond het ambac ht voor
iedereen open . Brouwen was een eer
zaam beroep en ond er vakgenoten
werd men gerespecteerd om zijn of
haar meestersc hap.
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De keus van je leven
Prak1:ische opdrach1: voor he1: s1:udiehuis

over de 1:weede feminis1:ische golf

De keus vanje leven

over de po litieke strij d ro ndo m de
abortu sw etgevin g . In de afg elopen
j aren zijn opnieuw enkele studies over
aspecten van de tweede go lf versch e
nen . Eerst Het p ersoonl ij ke wo rdt p oli
tiek (1996) van Iren e Coster a Meij er ,
een di ssertati e ove r femini sti sch e
be wu stwordin g in Nederl and tu ssen
1965 en 1980. Later het pro efsch rift
L eidsvrouw en en zaakwaar nee mste rs
(1998) van Ann eke Ribb erink ove r
Man Vrouw Ma atschappij (M VM ). In
200 1 versc hee n bovendi en
Ca leidos cop isc he VISIes, w aar in
Amali a Deekman en M ari ett e Herm an s
ee n eer ste aa nz et tot een gesc hiedenis
van de zwa rte -, migranten - en vluchte
lingen vrouwenb eweging in N ederland
doen. N atuurlijk zij n er nog meer stu
dies, rapp orten en scr ip ties over allerl ei
as pec te n van e ma nci pa tie en de
gesc hiede nis van de vro uwe nbew eging
in N ed erl and gesc hrev en, maar voor
leerlin gen uit het voor tgeze t onderw ijs
is vee l van deze informati e niet toe gan 
kelijk en aanspreke nd gen oe g.

Armeluismassamedium
Heel ande rs ligt dat met de co llectie
affic hes, die het IIAV in de loop van
haar bestaan ver zam elde . Veelal aan
trekk elij k vormgegeve n br en gen affi 
ches di rect ee n opva tt ing of strij dpunt
onder de aandac ht. De kra cht van affi
ches ligt dan ook in hun een zijdigheid,
aldus de public is t H .J.A. Hofl and. Een
go ed affic he trekt in één oogo ps lag de
aandac ht en pri kkelt de voo rbijg ange r
zich ee n mening te vorme n over de aan
de ord e ges telde kw es tie, of dat nu
vrij e abor tus , een scho ne Wadde nzee,
een popcon cert , een kr akersfees t of een
vreedzame samenl eving betr eft.
Het affich e is bij uitstek het medium
van mind erheden . En vel e 'minderhe 
den ' begonn en zich in de ja ren zes tig te
roeren . Maa r de reg uliere medi a war en
door gaan s niet ge neg en discriminati e
van hom osek su elen of de bestaand e
rolpatron en ter disc u ss ie te s tellen .
Mens en en groep en die dat wel wilden ,
zochten hun toevlu cht bij het stencil of
het affich e . Vand aar dat H ofl and het
affiche ka rakterisee rt als "het eni ge
echte arme luismassa medium" . Ond er
die 'ar me lui' sc haar de n zic h ook de
vrouwe n di e zi ch orga nisee rden in
fem inis tische ac tiegro epen als Doll e
Mina en MVM.
In de j aren zeventig, toen het IIAV zeer
actief bij de femini sti sche acti ethema' s
van die tijd wa s betrokken , stroo mde n
de pamflett en en affic hes van vro uwe n
hui zen , vro uwe nthea tergroe pe n, vro u
we norga nisa ties en vro uwe nma nifesta
ties binn en . Ze we rde n op geh an gen in

Posthumu s-van der Goot en anderen
ove r de maatsch app elijke positie van
de vrouw in Nederla nd vanaf de Fra nse
tijd , maar da t boek is ge schr even in
1948. Tw inti g ja ar late r we rd het her
zien en in 1977 schr eef Posthumus-van
der Goot , bij de uit gave door de SUN,
ee n nawoord 'Nog gee n tien j aar later ' .
Daarin m aakt ze in ze er kor t bestek
gew ag van de ontw ikke linge n na 196 8.
Over Doll e Mina , of breder : de tweed e
fe minis tisc he golf, besta at nog geen
overzichts werk . In 1986 prom oveerd e
Joyce Out shoorn op een pro efschrift

Leerlin gen die op zoek zij n naar m ate
riaal voor ee n werkst uk over de em an
cip atie van de vrouw of het fem inis me
in de j aren zes tig, konden tot nog toe
moeilijk geho lpen wo rden door het
IIAY. No g afgezien van het feit dat de
meeste vragen weini g specifie k zijn,
bestaat er gee n toegank elijk en over
z ichtelij k handb oek over 'de ' ema nci
pati e van 'de vro uw '. Oo k is ' de '
gesc hiede nis van 'de ' vro uwe nbew e
ging in Nederl and niet ges chreve n. Er
is natuurlij k Van moe de r op doc hter,
het stand aardwerk van W ill emijn

"Ik zit in 5-vwo en wil een werkstuk schrijven over de
emancipatie van de vrouw. Hebt u informatie voor
mij?" "Wij moeten voor school een verslag schrijven
over Dolle Mina, kunt u ons daarbij helpen?"
Willekeurige vragen die in allerlei varianten naar het
Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de
Vrouwenbeweging (IIAV) worden gemaild. Eind 2003
kunnen deze leerlingen terecht bij De keus van je

leven, een onderwijs-applicatie die hen aan de hand
van affiches de mogelijkheid biedt een onderzoek naar
aspecten van de tweede feministische golf in
Nederland uit te voeren.
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het pand , maar ze werden óók bew aard .
Datzel fd e ge ldt voor affiches di e mee
k wam en met de archie ven van alle r
hand e vrouw en organisat ies, die door
het IIAV wo rde n bewaard. Een enke le
keer we rd ee n affiche aangekocht , met
nam e exe mplare n van voor 1960 . H et
result aat is een rijke collectie , die aan
de hand van zo' n 4000 affiche s de zee r
vee lz ij dige gesc hiedenis van de vro u
wenb ewe gin g in Nederland toont .

Nationaal geheugen
Di e gesc hiede nis was tot voo r kor t
nau welijk s zichtba ar. De affiches lagen
keuri g genumme rd opgesla gen in het
be eld archie f van het IIAV, maar ze
waren niet be schreven. Doord at het
IIAV ko n aansluiten bij Het Geh eugen
van N ederl and is dat nu veranderd. Het
Geh eugen van Nederland is een proj ect
dat wordt gesubsidieerd door het
mini steri e van OC&W en gecoördi
neerd door de Koninklijke Biblioth eek
in Den H aag. H et doel is één web site te
mak en , waa rop zo' n veertig erf goedin
ste llinge n ee n de el van hun collec tie
presenteren . Het voordeel van ee n der
ge lij ke we bs ite is tweeledi g . Al s ze
di gi taal beschikbaar komen , hoeven
k wetsb are origi ne len niet lang er do or
vuile men senhanden te ga an , wat hun
beh oud ten goe de komt. Bovendi en
wo rdt de toegankelijkheid van hi sto
ri sch m ateri aal verg ro ot . Men sen die
geïnteressee rd zij n in een bep aalde co l
lectie of ee n bepaald onderwerp, hoe
ve n zich niet lan ger binnen kant oorti j
den naar een erfg oe dinsteJling te bewe
ge n. M et ee n pc kunnen ze de collec 
ties van instellingen als het IISG , het
Tro penmu seurn , het Mauritshui s en het
IIAV door zoek en via internet.
D e toeg ank elijkheid werd door de sub
sidie gev er exp lic iet gekoppeld aa n
educ atieve do elstellingen. Een centr ale
do elgroep van de website is daarom het

Ee n van de affic hes waa rmee de femini sti sche

act iegro ep Man Vrouw Maatscha ppij haar eis

van roldo orbrek ing krac h t bij zett e. c irca 197 6 .

Coll ec tie JlA V, © Ri nke D oo rne kamp,

voort gezet onderwij s. De erfgoe din
ste llinge n die aan het proj ect deelne
me n en subsid ie ontva nge n, verplic h
ten zich een inter act ieve onde rwijs toe
passin g bij hun collec tie te reali seren .
In stellin gen kunnen ze lf ki ezen hoe ze
dat aanpakk en en voor we lke groep
leerlin gen ze een toep assin g willen
maken.
Het IIAV koo s voor ee n modul e over
de tw ee de femini sti sch e go lf , di e te
gebruike n is in de ges chiede nislesse n
in de bovenbou w van havo en vwo (het
studiehuis). De we rkvo rm is ee n zoge
noemde 'pr akt isch e op drac ht' . Dit
betekent dat leerlin gen m ateriaal krij
ge n aangereik t, wa arm ee zij ze lf een
onderzoekj e moeten doen . De prakti
sche opdracht sluit aa n bij de kern doe
len 'Levensonderhoud en soc iale ver 
houdingen' (vwo) en 'P oliti ek systeem
en politieke cultuur in N ed erland'
(ha vo) . Met behulp van dez e opdracht
worden leerlingen ge tra ind in vaardi g
hed en als het herkenn en van ver ande
rin gen in normen en waard en , het her
kenn en van standpl aatsgeb ond enh eid
en het gebru ik van beeld bron nen in het
alge meen.

Kiezen
De onderwij stoep assin g heet D e keus
van j e leven. M aatschapp elij ke ve ran
derin gen in de p os itie van meisj es en
vro uwe n, 1960-1 990 . Aa nva nke lij k
zo cht het IIAV na ar ee n m ani er om de
tweed e femini sti sch e go lf eenvo udig
en toeg ankelij k te pr esent er en voor
lee rling en, die ove r nauw el ijk s enige
voo rkennis be schikk en . Ter men als
'handelingsonbek waamh eid ' , ' ro lpa
tronen' en 'kost winn er sch ap ' doen
gee n enkele bel rink el en en het woord
'fe m inisme ' bevord ert in veel ge vallen
de interesse niet. Volgen s ee n onder
zoek van Pauline Nab er doet dat woord
leerlingen zelfs denk en aan iets van
' vroe ger ' . Als femini sm e dan oo k nog
ee ns in de geschiedeni sl es wordt
beh andeld, lijken zij all een maar
ges terkt te worden in die opva tting . De
cen tra le insteek van deze onde rwijs toe
passin g is daarom 'kieze n ' gewo rde n:
kieze n voor een leven naar j e e ige n
inzichten .
De toepa ssing be gint met ee n anima tie
waa rin een aant al j on gen s en mei sjes in
ee n scholierenca fé pr aten over wat ze
na de eindex amens w ille n gaa n doen .
De éé n wil werken , de ander gaa t stu
deren , weer een ande r wil een reis naar
A us tra lië maken en no g weer ee n ander
droom t van een gezi n . Mora al van het
verhaal is dat jon ger en van nu een
grote mate van vrij he id hebb en om te
ki ezen wat zij zélf will en , terw ijl het
toekomstperspectief va n vrouwen ro nd
1960 in grote lijnen besloten lag in
huwelijk en moedersch ap . Na de ani
matie worden de leerlin gen naar tijd
balken geleid, wa arm ee ze kunnen
onderzoeken hoe het zo is ge ko me n dat
zij nu de vrijheid hebb en om te k iez en .
Een mogelijk nad eel van de foc us op
'kieze n ' is dat femini sm e wordt ver
sma ld tot een blind individu ali sm e,

/11de jar en tachtig maakte de rijkso verheid zich

s te r k 1'0 01' eco no m is che ze lf stan d ig h eid va n

VJVU ll' e n . Een do els te lling die vee la l we rd

geco mbi neerd m et de d oels te ll ing 'roldoo rb re

king ', zoals in d e camp agne 'Vrou wen ge zo cht

voo r mann enwer k ' di e hel Mi nis te rie vnn So cial e

Za ken en Werk geI egeIlheid " (/ 11 J988 tot J990

voe rde. Coll ectie /lA V.

waarb ij alles 'j e eige n keuz e ' is en
vraags tukke n rondo m de werking van
macht en socia le onge lij khe id uit be eld
verdw ij nen. Dit is deel s geprobeerd te
onder van gen door binn en de tijdbal ken
aandacht te bested en aan verschill ende
visie s van versc hille nde groepen vrou
wen op ee n bep aald thema. Door de
keuze van item s wordt bijvoorbeeld
duidelijk dat arbei d voor witte, hoog
opgeleid e fe m inis ten een heel andere
betekeni s had dan voor laagopgeleid e
gastarbeider svrouw en. Net zoals racis 
me voor zwarte vrouwen een thema
was, terwijl de witte vrouwenbewegin g
lan ge tijd gee n oog had voor versc hil
len tussen versc hille nde vro uwen .

VVissel'Werking
Aan sluit end bij de belevin gswereld van
jon ger en en het leerd oel verandering en
in norm en en waa rden te onderzoeken ,
verdi ep en leerlin gen zich met D e keus
van j e leven in éé n van de belangrijkst e
sociale veran der inge n van de twinti gste
eeuw . Zeker na 1960 zij n immer s de
normen over wat gepas t, gew ens t en
belang rijk is ten aa nzi en van de ver
houding tussen vrouwe n en mann en
ingrijp end gewi jz igd. D at is niet ' van
zelf' gegaan , maar re sultaat van de
energie die vele vro uwen en mannen
hebben gestoken in zaken als meer
onderwij s voor meer meisjes en vrou
wen, gelijk loon voor gelijke arbeid,
uitbreidin g van de kinderopvang, rol
doorbrekin g en de eis van zelfbeschik
king van vr ou w en ove r hun eigen
lichaam en seks ualiteit .
De ver and erin gen in het denken over
die vier the ma's - onder wijs , arbeid,
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Marijke Huisman bereidt aan de Erasmu s Universiteit Rotterdam een pro ef
schrift voor over de commer cialisering van autobiografiën in Nederland, 1850
1914.

Informatie
De keus van j e leven komt eind 2003
online via www.geheugenvann eder
land.nI. De applicatie is ontwikkeld
door Marijke Huisman (inhoud) en
Jessie Jongejans (didactiek) en vorm
gegeven door Studio A te Den Haag.
Via www.geheug envannederland .nlis
ook de hele collectie affiche s van het
IIAV te bekijken .

vrouwenbeweging , zoals de org anisatie
van speci fieke gro epen vrouwen in bij
voorbeeld Flamboyant (zwarte vrou
wen) of Paarse September (le sbische
vrouwen ). Het IIAV hoopt de leerlin
gen daarmee duidelijk te maken dat er
niet één vrouwenbeweging is, één
geschiedenis van emancipatie. Het is
bovendien uitdrukkelijk de bedoeling
dat leerlingen hun eigen standpunt
leren bepalen: w at vinden zij bel ang
rijk en waarom . Dat standpunt kunnen
ze , met argumenten en bronnen, naar
voren brengen in een geschreven ver
slag en een computerpresentatie in de
vorm van een stripverhaal. Di e twee
resultaten vormen de afsluiting van de
praktische opdracht, die leerlingen in
tien studielasturen in groepjes kunnen
uitvoeren.
Door vanuit de beleving van jongeren
te starten en hen te prikkelen na te den
ken over wat zij van de verhoudingen
tus sen vrouwen en mannen vinden ,
ont staat hopelijk interesse voor zaken
als feminisme en emancipatie . Of op
zijn minst het be sef dat feminisme niet
per sé iets van 'vroeger ' is. Ma ar wat de
leerlingen ook aa n eigen standpunten
in hun presentaties en verslagen zullen
verwoorden , ik hoop in ieder geval dat
de beeldvorming rond feminisme ten
positieve kan worden beïnvloed. Want
w at de affiches in ieder geval tonen is
dat de vrouwenbeweging geen collec
tief van zeurkou sen en zuurpruimen
was, maar een levendige bew eging met
een fleurige stij l, die vooral veel lol en
enthousiasme uit straalde.

Een fra gm ent uit de tij d-

balk o ver het thema

A rbeid. Le erlin gen k unne n

een affi ch e aank likken om

deze te ve rgroten en de bij-

be horend e inform atie te

lezen. D e affi ch es kunnen

tev ens <bewaar d ' wo rden

om te gebru iken in he t ver

s lag of de com p uterp rese n

tatie, Via de kn opp en

onderin beeld na vigeren

de leerlingen naa r de

ande re tijdb a lken el! do or

de geh ele opd rac ht.

© Studio A, D en Haag.
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ming duidelijk te zien. Zeker op het
terrein van onderwijs en arbeid heeft de
vrouwenbeweging belangrijke , in poli
tieke maatregelen vertaalde resultaten
geboekt, zoal s de Wet Gelijk Loon in
1975 en reg ering ssteun voor initiatie
ven als de cursussen Vrouwen
Oriënteren zich op de Samenleving
(VOS) . Roldoorbreking laat zich wat
moeilijk er vangen in concrete politieke
maatregelen, maar ook hier is gepro
beerd de wisselwerking tu ssen eisen
vanuit de vrouwenbeweging en politie
ke maatregelen te vangen.
Bijvoorbeeld door aandacht te beste
den aan de ei s van MVM voor vrije
zelfontplooiing en een 5-urige werk
dag, de kriti ek van vakbond svrouwen
op het ko stwinnerbegin sel en de vele
overheidscampagnes die hebben
gepro beerd vrouwen in 'rn annenberoe
pen ' te krijgen en hen tot economische
zelfstandigheid te verplicht en .

Standpunten
Wanneer de leerlingen de tijdbalken
bekijken, krijgen ze niet alleen zicht op
de wisselwerking tussen femini stische
acties en politieke besluitvorming,
maar ook op ontwikkelingen binnen de

.,

roldoorbr eking en seksualiteit - onder 
zoeken leerlingen met dez e praktische
opdracht. Voor dat onder zoek vormen
de affi che s uit de IIAV-c ollectie de
bronn en . De affiche s zijn , met kort e
informati eve bijschri ften, opgenomen
in vier tijdbalken , die bestaan uit tw ee
sporen . In het ene spoor zien leerlingen
ontwikkelingen in de sam enleving ,
zoals bijvoorbeeld de herhaalde acti es
van femini sten voor een nieuwe abor 
tuswetgeving. Op het andere spoor zien
leerlingen dat de PvdA in 1970 welis
waar een wetsvoorstel indient, maar
dat het uit eindelijk tot 1981 duurt,
voord at het parlement de Wet
Afbreking Zwangerschap goedk eurt. In
het spoor 's amenleving' op de tijdbalk
zien de leerlingen bij dat j aartal 1981
vervolgen s ook dat de wet geenszins op
de instemming van feministen kon
rekenen , geïllustreerd met een affiche
van De Bonte Was voor de landelijk e
vrouwenst aking op 30 maart dat jaar.
Ook met betrekking tot andere thema's
is die wis selwerking tussen maatschap 
pelijke agitatie en politieke besluitvor -

N a de f ocus op raidoorb reking doo r vrouwen

we rd de aandac ht in de jar en negentig vers cho

ven naar de roldoo rbreking door ma nnen, zoa ls

in deze campagne 'Een ec hte m an :' van de

Gemeen te Dord recht uit 1992.

Co llec tie /l A\!, © A nna Pool.
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The Nove lty sis ters 1946. Cob y Schreij er staa t

link s boven

vro lij ke A mer ikaa nse liedjes al s
'You' re the crea m in my coffee ' zingt.
Als de Twee de Wereld oorl og een voor
tijdi g einde maakt aan haar profe ssio
nele zan gcarri ère . wor dt Cobi jeu gd 
leidster bij O ns Hu is. Ons Huis was
een ver en igin g voor volksontwikk e
lingswerk in de Jord aan, waar bekende
(onderg edok en ) ac teurs en journalisten
voordracht en en lezingen hielden. Na
afloop van deze po litieke bijeenkom 
sten zin gt Cobi vaa k een lied, waarbij
ze zich zelf op de gitaa r begeleidt.

VVie waagt, die zingt
Na de oor log her vat Cobi ha ar we rk
voor Th e N ovelt y Sister s, waarme e ze
na ar Ind on esië gaa t om op te tred en
voor de Ned erl and se tro epen. Daar ont
dekt Cobi de krac ht van ballade s en
volks lie djes. Vaak zit ze tijden s de vrije
uren te spe len en te zing en ond er de
klapperb oom . " Ik had erge ns een gitaa r
op de ko p getik t en speelde
Nederl and se liedj es, die ik ook in On s
Hui s had gezo nge n. Er kw am en solda
ten bij me zitte n, die vro ege n of ik ' In
het sti lle dal in het groe ne dal' wilde
zingen . Ik dacht dat ze me in de malin g
namen , m aar ze meend en het serieu s.
Dus zon g ik ook 'Waa r de blanke top
der duin en ' en 'Ho e zachtkens glijdt
ons bootj e '."
In 1947 vall en Th e Novelty Sisters uit
elkaar. Als solo-a rties t profileert Cobi
zich verv olgen s op bij eenkomsten van
socialisti sch e in stellingen als On s
Huis, de vakb ond en van het NVV en de
Partij van de Arb eid . N a haar huwelijk
in 195 2 zegt Cobi haar profes sionel e

meteen na hun huw el ijk lid van de
M al thusiaanse Bond en zijn er trot s op
dat Cobi pa s ee n jaar later gebo ren
wor dt. Al s eer ste van haar fam ilie leert
Cobi na de lagere sc hoo l door. N ad at
ze in 1937 het UL O-dip loma heeft
beh aald , vindt ze een baan op de admi
ni str ati e van het H oofdb estuur van de
Ned erland se Met aalwerker sbon d.
Al j on g wordt Cobi ges tim ulee rd om te
zinge n. Haar oud ers betalen het lid
maatschaps geld voor het za ngkoor tje
van de Vereniging On s H uis . Later ma g
Co bi lid wo rden van de ki ndero peret te
vereniging van de Sp eeltu invereni ging
en van het koor van de toent ertijd
bekende bariton Hen k van der Heide
Weima . In 1938 krij gt ze de kan s haar
talent voor de radio te laten horen in
het koor The Varamount girl s, dat elke
zo ndagavond in het popul aire VARA
programma Bravour e en Charme
optree dt. Al snel wordt ze oo k gese lec
teerd voor het mei sjestrio Th e Nov elty
Sister s, dat in hetz el fd e pro gr amma

Sc hreije r me t Joon Baez in de Waag. rond 1967 (jo to Ta eke Henst ra),

De cd Klein ri tuee l werd in 1998
gepres enteer d in het Rosa Spi erhui s te
Lar en, de woonwe rkg emeensc ha p voor
o ude re kuns te naa rs waar Co bi
Schr eijer sinds dat jaar woont. Het act i
visme van haar medebe woner s valt de
zan ger es ec hte r tegen . "De men sen
staa n hier helema al niet midd en in de
m aatsch appi j . D e vrou wenb ew egin g
vinde n ze onz in, international e vro u
wend ag wo rdt niet gev ierd . Ook aan 4
m ei , de dod enh erdenkin g , doen ze
niets . M aar op konin ginned ag zij n er
vlagget jes en gaa n ze sjo elen . Ze vin
den dat ove r polit iek niet gepr aat ma g
wor de n. Dat ge brek aan strijdlu st va lt
m e erg tegen hier." Zelf is Co bi
Sch eijer strij d lust met de papl ep el
in gegoten . Op 25 april 1922 wordt ze
geb oren in de Jordaan, als oudst e kind
van H erm an Schreijer en Ann e
Koet sier. B eid en zijn afkomsti g uit
gro te arbeider sge zinnen en vastb eslo
ten het armoe dig e be staan uit hun
j eu gd te ontwo rs telen . Ze word en

Zestig jaar na haar debuut als zangeres werd Klein
ritueel gepresenteerd, een cd met de mooiste liedjes
uit het oeuvre van Cobi Schreijer (1922). De productie
was in handen van Boudewijn de Groot, die Cobi
Schreijer roemde om haar betekenis voor het
Nederlandse lied. Angeline van den Berg schreef de
biografie van de zangeres, die in de jaren zeventig en
tachtig furore maakte als feministische troubadour.

Troubadour van de
vrouwenbeweging
Cobi Schreijer, een rebelse meid



zan gcarri ère voorlo p ig vaa rwel. Ze
verhuist met haar man en twee kind e
ren in 195 3 van Am sterdam naar
Stomp etoren , een dorpj e bij Alkma ar,
waa r Co bi lid wo rd t van de
Platt el ands vro uwen.
Al gauw zit ze in de za ngcommiss ie,
organi seert ze Bont e Avonden en stu 
deert ze met de afd elin g een eig en
geschr even revue in. Ze volg t een vier 
da agse curs us voor diri geren en bij de
land elij ke bij eenkom st ter ge legenhei d
van het 25-ja rig be sta an van de Bond
van Pl attel and svrou wen leidt Cobi in
de Haa gse Houtru sth all en de same n
zan g door dri eduizend vrouwe n .
Door al deze acti vit eit en wo rd t ze
bek end in de pro vin cie en in 1956
word t Co bi gevraagd om eens in de
veertien dagen op zondagmidd ag
volksli edje s te vert olken in D e
Stutt enbu rg, een café-r estaurant ann ex
speeld ozenmuseum iu M ounickeudaru.
Daar komt ze in contac t met Ale x van
Waa yenbur g, die haar vraag t ee ns in de
drie we ke n twinti g minut en in D e
Zon nebl oem te kom en optreden. De
Zonn ebloem was een KRO-r adiopr o
gram ma voo r zieken .
Haar roem wo rdt grote r en nadat ze in
het Fr ans H alsjaar 1962 ee n progr am 
ma met Middeleeuw se ballades in D e
Waag in Haarlem he eft georganiseerd,
blijft ze daar muzikale avonden verzor 
gen. Lan gzamerhand ontw ikkelt D e
Waag z ich onder ha ar leidi ng tot ee n
folkclub va n interna tio na le allure, waar
ar ties ten als Art Garfun kel, Joan Ba ez
en Tom Paxton optr ed en . De AVRO
vraa gt haar daarom in 1965 het radi o
pro gr amm a Wie Waagt Die Zingt te
pre sent eren .

Sch reijer thuis niet gitaa r; rond 1980,

T'Weede jeugd
Terwijl haar ste r als 'muz iekmoe der' in
D e Wa ag rij st , verla at Co bi in 1964
haar echt genoot en verhuist ze naar
H aarlem . Daar raakt ze begin j aren
zev en tig betrok ken bij de vr ou wenbe
weging, die haar past al s een hand
schoen . Th em a 's als econ omi sche zelf
standighe id en een vrije ab ortu s geven
ha ar strijd baarh eid en ma atsch appelij
ke betrok kenheid een richtin g .
In 1974 ro lt Rebelse meid van de per
sen , Cobi 's ee rste plaat met vro uw en
lied eren . Ee n j aar later ve rsc hij nt H et
j aar van de vrouw, een elp ee met eig en
te ks ten en vertalingen. Tu ssen 197 8 en
1988 ve rsc hij ne n nog een s vijf pl aten ,
waarond er Broo d en Rozen en Plant
ee n Ro os. Ze z ij n razend populair bij
vrouwen, die ze soms met een doos

Schreij er me t g itaa r:

tegelijk kom en opha len in Hil ver sum .
Over al in het land treedt ze op me t haar
fe minis tisc he rep ert oire , waard oor
Co bi Schreij er z ich ontwikke lt tot trou
bad our van de vrouwenbew egin g . In
haar conferenc es pra at ze over de dage
lij kse zaken waar vrouwen mee te
maken hebb en , zoa ls on gesteldh eid .
Zee r geliefd z ijn haar vertalinge n van
M al vin a Reyn old s ' li ed er en , zoa ls
' P lant een roos': "Als je me liefh ebt ,
als j e echt van me houdt / Pl an t een
roos voor mij / En denk je dat die lief
de nog een tijdj e duurt / Zet er ee n
appe lbo om bij " . Co ntrove rs iee l w as
haar lied 'De mensen gaan in pa ren ',
over lesbische lie fde. Bij de bezetting
van de abortu skliniek BIo emenhove
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A ng eline van den B erg isfree lance jo urnalist en p ub licist . Zij schreef Do or een
zee van de tijd . H et gezonge n leven van Cobi Sc hreijer, een rebels e meid da t
najaar 2003 vers ch een bij Uitge verij Conserve.

Lit:erat:uur
Alle citaten zijn afko ms tig uit: Angeline van den Berg , D oor een zee van
de tijd. Het gezo ngen leven van Cobi Schrei j et; een rebelse meid.
Amsterdam , 2003.
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gemeent e gee n subs idie me er voor dit
in de pers hejuh el de ini ti atief en ver
pla atst Co bi de bijee nko ms ten naar
haar e ige n hu iskamer. In 1998 stoppen
ook de huiskarn erbi j een korn sten ,
om da t Co bi ver hui st naar het Rosa
Spi erhu is. M aar ook daar bl ijft ze
strij dbaa r, zoa ls ze heeft verwoor d in
haar lied 'Vera nder inge n': "Ik denk
wat ik w il, wie za l het mij verb iede n? /
Mijn den ken gaat sti l waa rhee n het wi l
v li ede n / M ijn we ns en verl ange n
nee mt niem an d geva nge n, / Hoe sterk
hij ook zij : de gedac hte n zijn vrij" .

Schreijer op lat ere leef tijd. Foto uh midden jaren

negentig (Hans I' all Busken),

Discografie
Co me fri en ds/K om vrienden in he l ronde. EP Delaware Ohi o recr . servi ce.
Boekj e en E P voor het Amer ikaa nse onde rwijs .
Goed en a vond Spe elman . EP Volk sliedje s en ball ad es gezo nge n door Cob i
Schreijer me t gitaarbege le idi ng do or Juli an Coco . E uro pese Fonoc1ub.
Waagd uete n. Co bi Sc hreije r en Ronnie Pot sd am mer . EP Neg ra m Delt a.
Dag Haarlem . Co bi Sc hreijer , tek sten Lenn aert Nijg h. EP Negra m Delt a.
D e B ell eman . Co bi Sc hre ijer, tek sten Le nn aert N ijg h . EP Negra m Delt a .
In tern ati onal e Troubadoursc lub. Cobi Schr eij er met o .a. Alex Campbelle ,
D orri s H end erson , Peter Bla nker en Don Paulin . LP Neg ram D elta D.L.
505.
Vanwaar Kom t Ons D e Koele Wijn . LP Negram Del ta Delp 01 9 . 1967 .
Wie ma akt me los . Over het uit ster vende bero ep va n scha rre laa rs en sappe 
laars. L iedj es en roepe n me t Cri s van G ell ecom , Pie t Röme r, Imca M ar ina,
As trid N ij gh , Co bi Sc hreijer en op accor deo n Jan Go risse n . LP Ne gr am
Delta 20 .0 83 .
Het Jaar van de Vrouw. LP Dureco ELF 1571 , 1975 .
Brood en Ro zen. L P Varagr am ET29. 1978
Rebelse Meid . LP Varagram E.T. 28.
Cobi Schreijer z ingt Malvina Reynolds. LP Varagram RT. 96.
Plant een roos. LP Varagram. ET 154.
Zo goed als ni euw . LP/ CD Varagram 8187.
Kl ein Ritu eel. CD HKM Record s/Papa's Mu sic 1998 . Geprodu ceerd door
Boudewijn de Groot. M et o.a . Dick Poon s , H ans Ho lles te lle, Ern st Jan sz en
M onique Lan sd orp .

Oude liefde
Midd en jaren tachti g, als de vro uw en
hui zen en -café s sluite n en de gro te
fem inistisc he mani festaties tot het ver
led en be horen , ver dw ij nt Co bi 's
pu bliek . Platen maatsch appij Varagram
goo it Co bi's elp ees in de ra msj . Co bi
blijft ec h ter fel en strijd ba ar. Ze wo rdt
ac tief in de Wijz e Oud e Wijve n en in
het Vro uw enknoo pp unt in Haa rle m . In
1989 keert ze teru g naar haar oude lief
de en start ze de Haarlem se Jazz cl ub.
O ude bekend en uit De Waag trede n er
op sam en met j on ge ta lente n op het
ge b ied van mu ziek , poë zie en ver tel
kuns t . N a twee j aar ve rst rekt de

zingt ze haar 'Abortus lied' : "De onge 
boren vruc ht is he ilig, zo ro epe n Kerk
en maatsch app ij / Ma ar als het kind
ee nmaa l is ge bor en, is het op de we reld
voge lvrij" . En hoewel Cobi ee n stuk
oud er is dan h aar mede- str ijdster s ,
brui st ze van energ ie en ziet ze de tijd
va n de vrou w enb ewe gin g als haar
tweed e j eu gd . De salniettemin in spi
reert Paul van Vlie ts lied 'Me isjes va n
der tien ' haar tot het muzik ale antwoor d
' Vro uwen va n vij ftig' : "Vro uwe n van
vijftig / Word en plo tsel ing heet, dan
weer rille rig ko ud / Da 's de ove rga ng
we ten ze / Verr ek , wo rd ik nu oud" .

Buit:enst:aander
M et haar repertoire slaagt Cob i
Sch re ijer erin gehoor te vind en bij
zowe l de fem inisten die in vrouw en
cafés en -hui zen komen en vakb ond s
b ijeen kom sten bezoeken, al s bij de
vr ouw en die eige nlij k niets van ema n
cipatie en fe min isme moeten weten . De
onderwerpe n zijn herk enb aar en het
taa lgebr uik is held er. In c urs ussen
Vrou wen or iënte re n zich op de sa me n
lev in g (VOS) e n in groe pe n va n
V rouwe n in de ove rg ang (VID O) wor 
den haar tek sten da arom vaak ge bruik t
om de disc uss ie aa n te zwe nge len . Op
di e ma nier bren gt Cobi Schr eij er oo k
bij vro uwe n m et we inig opleiding ee n
bewu stwordin gspr oces op ga ng . D eze
fun c tie van haar liedje s vindt Cob i
belan gr ijk. " Ik wilde vro uwe n die nog
helem aal va n niets weten de bru g ove r
helpen en de vr ije beha-l oz e vro uwe n
uit hel vrouwenh uis in hun tu inbroe
ke n , d ie neerkeken op de gewo ne
vrouw met ee n plooirok aa n, ee ns
teru gstur en over die brug. Ik vo nd dat
zij m oesten letten op hun zu ster s die
nog aa n de andere kant stonden en hen
moesten helpen om ook over die brug
te kom en ." Keer op keer uit Cobi kri 
tiek op het elitaire karakter van de
vrou wen bewegin g , waar ze ze lf ook
last van heeft. In april 1985 ha alt ze in
Opzij bij voorb eeld herinn erin gen op
aa n ee n verga de ri ng wa ar vro uwe n va n
de Paa rse Se ptem ber ver ko ndigde n da t
er niet mee r ge lee rd mo est worden.
"Wat we ge lee rd hadden was ball ast,
we moesten ee n afleersc hoo l hebb en .
D aar be n ik v lak voo r, heb ik toe n
gezegd , als ik ee rs t ma g leren wat j u l
lie alle maa l ge lee rd hebb en. "
Grote vo ldoe ning put Cob i Sc hreije r
uit de positieve recen sies van haar boek
Sara , je rok zakt af dat in 1980 bij de
femi nistisc he uit ge ver ij Sara ve r
sc hee n . Voor da t boek spoor t Cob i 157
liedj es ove r vro uw en op, die sinds de
M iddel eeu wen zijn gezo nge n .
Jarenl an g zoe k t ze in oude bun del s,
bib lio thek en en archieven en tij dens
haar op trede ns vertelt ze haar pub liek
over de herkomst en betekenis van de
ou de verge te n ballades. De bund el
vor m t de kr oon op haar werk .
"Eige nlijk is Sara , j e rok zakt af voor
mij ee n soort scr ip tie van de vrou wen
be wegi ng en het volks lie d sam en ."
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St:ads- en
Landvvacht:en
Vrouwelijke soldaten in
Suriname 1942-1946

J

Vrouwe lijke strijdkrac ht van de Stads - en

Landwac ht in Suriname, circa 194 2.

Motor Brigade
De vro uw elij ke strijd kr achten w aren in
alle rle i afdelin gen we rkza am, waaro n
de r telefoni e en teleg rafie , ce ns uur en
personeel en in het militair hospit aal.
Het rekruter en van vrouwen voo r het
leg er kreeg veel kritiek van de pl aa tse
lij ke bevolking . De meeste krit iek was
ger icht op het feit dat de vrouwen ook
we rkzaam waren in de Mot or Bri gad e ,
ee n afdeling die zic h bezi g hield met
tran sport. De j on ge vro uw en moesten
hi er voor ond erm eer een rijb ewij s
halen . "We leer de n vrachtwage ns te
besturen , voo rda t we in een auto kon
den rijden . Toen men mij voo r het eers t
in ee n auto liet rij den, voelde het zo
licht aan dat ik bijna op een hu is in
reed.", herinn er t mevrouw Tonkes
Simons zich. De vrouwen di e op deze
afde ling werkten, droegen ook als eni
gen broeken en ove ralls . Voordat z ij
hun rijbewij s ontvi ng en, met een na hun
rek ru tering , we rkten ze in de garag e
va n de Motor Bri gade, waa r ze les kre
gen in een voudi ge reparaties en onder 
houd aa n aut o 's. De afdeling wer d als
de mees t actie ve beschou wd . 's Avo nds
en vaa k ook 's nach ts moe sten de vrou
we n "piket" rijd en. Dit hield in dat ze
de officieren ro nd moesten rijd en om
milit aire post en te controleren.
Verscheidene geïnterviewde vrouwen
merkten op dat hun vaders allee n toe
ste mming wilde n gev en om in dien st te
gaa n als ze beloofd en om ni et bij de
M otor Bri gade te ga an werken . "N a
hefti ge di scu ssie s gaf mijn vad er me
eind elijk toe stemmin g om in dien st te
tred en , zolan g ik woo rd hi eld om niet
b ij de Motor Bri gade te gaa n . Hij wou
me niet in het ope nbaar in een vracht
wagen zien rijden .", aldus mev rouw
E sseline Zend aar . Corrie Roz enbl ad
Pi na s en Ine Comvalius herinn eren
zich nog de reacti e van hun kerk ge
meen sch ap , toen deze hoord e dat ze bij
de Bi nnenland se Strijdkra cht en ware n
gegaa n : "Twee le de n van de kerk ,
mevrouw L ashle y en mevrou w Bell a

van een bep aalde rang ord e bij de
Stads- en Landwachten . Ov er het alge
meen werd men na een jaa r bevorderd
van rekruut naar infanteri st en weer een
j aar later tot de volgende rang. Om
bevord erd te wo rden ho efd e men geen
ex ame n af te leggen of over spec ifieke
kenni s te beschikken . Dri e vrouwen
bereikten de rang va n luiten ant :
mev rou w Sahel , oprichtster en ho ofd
van de vr ouw eli jke Binn enl ands e
Strijdkracht en ; mevrouw De Miranda,
die medebe stuurder was en me vrouw
dr. Karg. Dr. Karg schijnt een verzoek
te hebben ingedi end om in dien st te tre
den als luiten ant en haar verzoek werd
ingewilli gd .
De geïnt erviewd e vrouw en noemen
allen de strenge disciplin e .
Ver scheid ene onder hen wer den op een
bepaald m om ent gestraft , omdat ze
zich nie t aa n de regel s hield en . De
strenge discipline en zwan gersch appen
w aren de belangrijkste reden en, waar
om vrouwen voortijdig de dien st ver
lieten. De mannelijke strijdkrachten
(Schutterij) en de vrouw elijk e strijd
krachten (de St ads- en L andw achten)
werden op ger icht in sept emb er 1942 en
ontbonde n in september 1946, toen de
oo rlog in Surin ame ten einde kw am .

Vrouwelijke Binnenlandse
Strijdkr achten waren nodi g, omdat de
bevolking van Surinam e veel kleiner
was dan die van andere strategische
plekk en binnen het Caribi sche gebied ,
zoal s Jam aic a. Er wa s een flink tekort
aan arbeid skrachten in de pl antage sec
tor en daarbij kwam dat de bauxietin 
dust rie nu 24 uur per dag draaide . De
heer U ffeli e werd bevelh ebber van de
vrouwe lijke leden . De dame s droeg en
groen e blou ses en jurk en , omdat gro en
in die tijd de Nederl and se militair e
kleur was. Ze dienden tussen de 18 en
43 jaa r oud te zijn.
De Binnenl andse Str ijdkr achten had
den de taak om de bau xietvelden te
be sch ermen en mog elijk verdachte
activit eit en te rapport eren . De mannen
moe sten ver plicht in dien st ; sommige n
voltijd s en anderen in deeltijd. D e
vro uwe lij ke strij dkrac hten waren vrij
will iger s . De mannen en vro uwen wer
den ges che iden gehoud en wat betreft
accomm odatie en opl eiding, maar
werkten samen in de me este afdelin 
gen. De militaire ordes van de vrouwe
lijke strij dkrach ten waren rekruut ,
infanteri st , korporaal , sergea nt en luite
nant. Vol gen s tijdg eno ten die geïnt er 
viewd we rde n, be stonden er geen dui 
delijk e rich tlijnen voor het berei ken

Uit mijn jeugd herinner ik mij gesprekken tussen mijn
moeder en haar vriendinnen over hun ervaringen als .
soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog in Suriname.
Suriname was voor de geallieerden van strategisch
belang, omdat het land over zestig procent van de
wereldvoorraad bauxiet beschikte. Bauxiet was een
onmisbaar product in de oorlogsindustrie en daarom
moesten de bauxietvelden gedurende de oorlog wor
den bewaakt. De Amerikanen besloten daartoe, in
overleg met de bevelhebber van de Nederlandse
grondgebieden in Suriname, een militair commando in
het leven te roepen om mannelijke en vrouwelijke
Binnenlandse Strijdkrachten te organiseren. Mijn moe
der en haar vriendinnen hoorden bij deze
Binnenlandse Strijdkrachten. Toentertijd hadden zij
geen benul van de belangrijke rol van Suriname in de
oorlog en hun rol daarin. Ze waren zich er echter wel
van bewust dat hun ervaringen uniek waren en ze
hielden ervan om hierover te vertellen .
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Bij de Stads- en Landwacht kwamen vrouwen uit verschillende etnische

groepen met elkaar in contact .

Richard, namen ons apart in een klein
kamertje en baden voor ons zielenheil.
Ze waren bezorgd dat we zo nauw met
de mannen samenwerkten zonder enig
toezicht." Deze kritiek uit de samenle
ving had soms hervormingen tot
gevolg. Eerst was het zo dat slechts één
vrouw piket reed met een officier, later
werden dit twee vrouwen. De militaire
feesten die werden georganiseerd,
kwamen onder streng toezicht, zodat
vrouwen het feest niet in het gezel
schap van een mannelijke soldaat kon
den verlaten. Geen enkele maatregel
bood natuurlijk voldoende bescher
ming. Er waren enkele vrouwen van de
Binnenlandse Strijdkrachten die met
Nederlandse of Amerikaanse soldaten
trouwden.
Alle vrouwen van de binnenlandse
strijddienst moesten ten minste drie
keer per week exerceren. Nederlandse
militaire officieren leerden hen hoe ze
verschillende soorten wapens moesten
bedienen en ze kregen schietoefenin
gen. Daarnaast leerden ze marcheren.
De vrouwen die bij de militaire brigade
werkten werden vaak ontzien, omdat
ze voedselvoorraden moesten aanleve
ren en troepen verplaatsen. Als koeien
en schapen uit Venezuela en Brazilië
overkwamen, dienden ze deze dieren
bij de haven op te halen en af te leveren
bij kooplieden of boeren. "Met deze
grote dieren rondrijden was nog angst
aanjagender dan schietoefeningen,
omdat de vrachtwagens van achteren
open waren," weten verscheidene vrou
wen zich te herinneren.

Huidskleur
De vrouwelijke strijdkrachten behoor
den overwegend tot de middenklasse
en waren veelal Creools. Dat wil zeg
gen, afkomstig van slaven die twee
generaties eerder op de Surinaamse
plantages hadden gewerkt. Ze waren

gemiddeld tussen de 18 en 22 j aar oud.
Sommige vrouwen hadden een
Surinaams-joodse achtergrond.
Volgens de ondervraagde vrouwen was
er één Europese jodin, die de holocaust
in Europa was ontvlucht en de oorlogs
jaren doorbracht in Suriname. De
Surinaamse maatschappij stoelde op
plantages en was sterk verdeeld op het
gebied van huidskleur en religie. De
verschillende groepen hadden nog
nooit contact gehad met elkaar voordat
ze in dienst traden en daardoor beston
den er veel vooroordelen. In diensttijd
leerden ze voor het eerst met elkaar om
te gaan. "In de dienst was huidskleur
niet meer belangrijk. De discipline was
voor ons allemaal hetzelfde, wat voor
huidskleur we ook hadden," zoals ver
scheidene vrouwen het verwoordden.
Een mogelijke reden waarom de
Nederlanders en Amerikanen juist
Creoolse vrouwen selecteerden, kan de
noodzaak zijn geweest om een groep
voor handen te hebben die gemakkelijk
getraind kon worden om de dagelijkse
taken van de Binnenlandse
Strijdkrachten uit te voeren. In die tijd
waren er nauwelijks Javaanse en
Hindustaanse vrouwelijke arbeids
krachten.
De banen die in het vooroorlogse
Suriname openstonden voor vrouwen
waren erg beperkt. Vrouwen konden
dienstmeisje, kok, onderwijzeres,
secretaresse of verpleegster worden.
Sommige vrouwen in dienst waren
getrouwd. Zodra ze zwanger werden,
moesten ze de dienst verlaten. In die
tijd was het niet gebruikelijk voor een
getrouwde vrouw uit de middenklasse
om buitenshuis te werken. De vrouwen
die bij de Binnenlandse Strijdkrachten
werkten, en in het bijzonder zij die zich
bij de militaire brigade hadden aange
sloten, deden werk dat vrouwen in
Suriname nog nooit hadden gedaan. In

religieuze kring stond men erg kritisch
tegenover vrouwen in militaire dienst.
Vanwege de geldende censuur konden
ze de ontwikkelingen echter niet bekri
tiseren vanaf de preekstoel of in inge
zonden brieven. Het was wel gebruike
lijk dat deze vrouwen verbaal aange
vallen werden door leden van de bevol
king, vooral als ze in het openbaar
taken verrichtten, waarvan men vond
dat vrouwen deze niet behoorden te
doen.

Nieuw bewustzijn
Suriname was mentaal gericht op
Nederland. Veel van de docenten in het
voortgezet onderwijs waren
Nederlanders. "Studenten leerden dat
Suriname hun moederland was en
Holland hun vaderland," vertelt
mevrouw Tilon. De Nederlandse
koninklijke familie was in hoog aan
zien. De mensen in Suriname wilden
graag bijdragen aan de oorlogsvoering,
voor zover dat mogelijk was. "We wil
den graag een steentje bijdragen.",
aldus mevrouw Rozenblad. Afgezien
daarvan was het loon bij de vrouwelij
ke Binnenlandse Strijdkrachten gemid
deld hoog voor die tijd en ook dat was
een motivatie voor jonge vrouwen om
in dienst te gaan. Er waren enkele
vrouwen die om andere redenen in
dienst traden. "Ik leerde voor apothe
keres bij Samson Pharmacy toen de
oorlog uitbrak. Het les schema werd
doorbroken, omdat de docenten van
wege de oorlog niet langer beschikbaar
waren. Ik wilde wat om handen hebben
totdat de oorlog voorbij zou zijn en ik
mijn studie weer kon oppakken," ver
telt mevrouw Silos. Ine Comvalius
meldt dat ze eigenlijk bij toeval in
dienst kwam: "Mijn vader had me
getraind voor het leraarsexamen en we
hadden net ruzie gehad. Diezelfde dag
kwam mijn vriendin Corrie Pinas bij
mij thuis en vertelde ik haar dat ik me
wilde aanmelden voor de vrouwelijke
Binnenlandse Strijdkrachten. Ik wist
dat mijn vader daar nooit akkoord mee
zou gaan, maar ik wist dat mijn moeder
mij zou steunen. Ik ging er met mijn
vriendin heen en werd ter plekke aan
genomen, dus trad ik toe." Ze was toen
nog maar 18 jaar.
De hele Surinaamse bevolking werd op
de een of andere manier voor de oorlog
gemobiliseerd en was er diep bij
betrokken. Mensen die voordien van
dag tot dag hadden geleefd, hadden nu
een vast inkomen. Er kwamen allerlei
nieuwe mensen naar de stad
Paramaribo. Jonge mannen die altijd
op het platteland hadden gewoond,
moesten in dienst. Anderen kwamen
naar de stad om werk te zoeken. Er
waren Amerikaanse soldaten niet ver
van de stad, die regelmatig feesten
organiseerden en Europese joden die
muziek en balletles gaven. Velen van
de geïnterviewde vrou wen vonden
deze veranderingen opwindend.
Anderen ervoeren de grote toestroom
van vreemdelingen naar de kleine en
afgeschermde gemeenschap als over-
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De vrouwelijke strijdkrachten moesten zich aan een strenge discipline onderwerpen.

Vertaling: Marguérite Corporaal

Pearl Pengel is docent aan de Stephen Decatur Middle School in Clinton,
Maryland (VS). Haar onderzoek naar Stads- en Landwachten zal naar ver
wachting eind 2003 of begin 2004 met een dissertatie aan de Universiteit van
Amsterdam worden afgerond.
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uit van het onderzoeksprogramma van
het Center for the Study of the African
Diaspora in Europe and Latin America
(CADELA), faculteit der Politieke
Wetenschappen, Universiteit van
Amsterdam. Speciale dank gaat uit
naar Prof. Humphrey Lamur, hoofd
van CADELA, en Dr. Sylvia de Groot .
Zonder hun steun was dit onderzoek
niet mogelijk geweest

Toeke nning van het Oorlogsherin neringskruis

aan een voormalig lid van de Stads- en

Landwach t, 1946 .

het thuis nooit over mochten hebben.
Die ervaring veranderde ons leven."
Deze vrouwen hadden uit de eerste
hand geleerd dat er bijna niets is wat
een vrouw niet kan doen en deze erva
ringen gaven zij op hun beurt door aan
hun dochters.

Ik wil Cilla Groeliker bedanken voor
haar bijdrage aan dit onderzoek en voor
haar hulp bij het interviewen van de
vrouwen van de voormalige Stads- en
Landwachten, die nu in Nederland
wonen. Deze studie maakt onderdeel

weldigend: "Ik ging indertijd naar de
medische school en hoorde niet bij de
Binnenlandse Strijdkrachten . We ken
den toentertijd praktisch iedereen in de
stad, al was het maar van gezicht. Nu
waren er ineens veel mensen die je nog
nooit gezien had en die me soms
onprettige gevoelens bezorgden," aldus
dr. Nadia Comvalius .
De economie van Suriname groeide
gedurende de oorlog. In 1942 kwam er
voor het eerst in 75 jaar een einde aan
de nationale schuld. Veel mensen von
den werk in de bauxietindustrie en de
dienstensector. Door het gegroeide
financiële potentieel en de toegang tot
nieuwe informatiebronnen ontstond
een nieuw bewustzijn met betrekking
tot sociale klasse, ras en gen der. Een
nieuwe generatie groeide op in
Suriname gedurende de oorlog . De
vrouwen van de Stads- en
Landwachten speelden een rol bij de
totstandkoming van dit nieuwe bewust
zijn.

Tot slot
Suriname is het enige land in het
Caribische gebied dat ooit vrouwelijke
Binnenlandse Strijdkrachten heeft
gehad. Toen deze strijdkrachten in
1946 werden opgeheven, bood het
leger de vrouwen die wilden blijven
een secretariële opleiding aan. Anderen
gingen een opleiding volgen en werden
onderwijzeres, verpleegkundige of
kantoormedewerkster. Bijna alle vrou
wen kregen te maken met een forse
achteruitgang in loon. Deze vrouwen
richtten geen feministische beweging
op, nadat ze de draad van hun vooroor
logse levens weer oppakten . Echter,
hun ervaringen van de oorlogsjaren
bleven hen de rest van hun levens bij.
lne Comvalius vergeleek haar ervarin
gen bij de vrouwelijke Binnenlandse
Strijdkrachten met haar dochters stu
dententijd: "We waren allemaal jong en
hadden de kans om met andere jonge
mensen om te gaan zonder het directe
gezag van ouders of de kerk. We praat
ten over allerlei onderwerpen waar we
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D e st:rijd voor h e t: b u it:e n sh u is vvassen

de d e u r ui t:

Nu 98 procent van de Nederlandse huishoudens
beschikt over een volledig automatische wasmachine,
lijkt niets logischer dan 'even' zelf thuis een wasje te
draaien. Voor meer dan 50 procent van de huishou
dens is in 200 I, dankzij het bezit van een droger, ook
het drogen niet langer een probleem. Toch is de aan
wezigheid van geavanceerde, computergestuurde
apparaten, die met behulp van gespecialiseerde was
middelen in anderhalf uur vijf kilo wasgoed weer
schoon en droog krijgen, heel wat minder vanzelfspre
kend dan op het eerste gezicht lijkt. Gedurende de
eerste helft van de twintigste eeuw bleef de wasmachi
ne voor huishoudelijk gebruik in vertogen over de
gezinswas vrijwel volledig buiten beeld. Vrouwelijke pro
fessionals op het gebied van huishoudelijke arbeid en
woordvoerders van middenklasse huisvrouwen en
arbeidersvrouwen kozen tussen I 900 en I 950 voor
een andere oplossing voor het probleem van de
gezinswas. Zij streden voor verbetering van de moge
lijkheden om de was uit te besteden.

voorkeur gaven aan grote wasinrich
tingen, waar de was machinaal
behandeld werd, ten koste van de
klandizie van wasvrouwen. Niet
alleen de wasserij branche propageer
de de uitbesteding van de vuile was
aan wasserijen. Al vanaf het einde
van de negentiende eeuw zagen pro
minente vrouwen, die zich opwier
pen als woordvoerders van arbeiders
vrouwen of van middenklasse vrou
wen, en vrouwelijke deskundigen op
het gebied van huishoudelijke arbeid,
zoals huishoudleraressen, heil in de
uitbesteding van de was aan wasserij
en. Zij droegen hun voorkeur voor
wasserijgebruik sterk uit.

Feministen en socialisten
Invloedrijke woordvoerders uit de
feministische en socialistische bewe
ging als Wilhelmina Drucker (1847
1925), redacteur van het radicale
vrouwenblad Evolutie, en sociaal
democrate Mathilde Wibaut (1862
1952), voorzitter van de Amster
damse Sociaal-Democratische
Vrouwenclub, waren zeer onder de
indruk van de nieuwe ontwikkelingen
in het wasserij bedrijf. Vol lof schreef
Drucker in 1893 in Evolutie over de
drie stoomwasserijen. die in korte tijd

vvasA lle

Rond 1900 was de wekelijks of twee
wekelijks terugkerende gezinswas een
van de zwaarste huishoudelijke taken.
Vrouwen uit de gegoede middenstand
en welgestelde vrouwen lieten het rei
nigen van de vuile was dan ook graag
over aan anderen . Zij besteedden de
wasarbeid binnenshuis uit aan dienst
personeel of buitenshuis aan wasvrou
wen. En tegen het einde van de negen
tiende eeuw steeds vaker aan wasserij
en. De wasserijbranche was in deze
periode sterk in ontwikkeling.
Wasserijbazen ontwikkelden een nieu
we, op andere takken van industrie
geïnspireerde visie op het behandelen
van de gezinswas. Door mechanisatie,
arbeidsverdeling, schaalvergroting en
later ook door middel van wetenschap
pelijke kennis probeerde een voorhoe
de van wasserijondernemers de wasbe
handeling efficiënter en goedkoper te
laten verlopen.
Deze ondernemers portretteerden zich
zelf als wasindustriëlen en duidden hun
bedrijf vaak aan met 'stoornwassche
rij'. Stoom werd in deze wasserijen
gebruikt voor de aandrijving van de
machines en tevens voor het was pro
ces. Met behulp van stoom werden
wasmachines, centrifuges en mangels
in werking gebracht, werd het water in
de waskuipen verwarmd voor het was
sen en spoelen van de kleding en werd
de was gedroogd. Het wasgoed werd
uitgehangen in droogcoulissen of een

droogkamer, die door
middel van door stoom
verhitte buizen ver
warmd werd. Wassen,
drogen, strijken en
opmaken van de was
duurde in een moderne
stoomwasserij in 1893
niet meer dan drie uur.
Van complexe techniek
verstoken wasvrouwen
en vrouwen die zelf thuis
de was reinigden, deden
er soms wel vijf dagen
over om de vuile was
weer schoon te krijgen .
Een selecte groep ambi
tieuze wasserijbazen
slaagde erin met behulp
van imposante machines
en een mannelijk dis
cours van industrialisatie
en verwetenschappelij
king een deel van de,
voordien vrouwelijke,
wasarbeid naar zich toe
te trekken. Het profes
sionele vertoog van de
wasserijbranche had
effect. Een rapport over
de Nederlandse huisin
dustrie van de Directie
van Arbeid uit 1914 stelt
dat vooral de 'eenigszins
welgestelde huismoe
ders' steeds vaker de

Een van de zwaarste huishoudelijke taken was rond 1900 de

wekelijks terugkere nde geiinswas.
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in Amsterdam waren opgericht. Zij
stelde zich de vraag waarom de machi
ne, die op bijna alle gebieden de mens
van zware arbeid had bevrijd, maar
betrekkelijk weinig werd toegepast om
de grote massa vrouwen uit het volk
enigszins te verlichten. Niet alleen de
welgestelden en de gegoede midden
standers zouden volgens Drucker
gebruik moeten kunnen maken van
wasinrichtingen, maar ook vrouwen uit
de arbeidersklasse. Arbeidersvrouwen
in de grote steden waren genoodzaakt
om in kleine woningen zonder voorzie
ningen de gezinswas schoon te krijgen.
Drucker maakte zich sterk voor de
oprichting van een goedkope wasin
richting, waar arbeidersvrouwen hun
kleding en huishoudgoed met behulp
van moderne techniek konden laten
wassen. Zij vond dit een zaak van
volksbelang en deed een beroep op de
gemeente. Op initiatief van de Vrije
Vrouwen Vereeniging, waarvan
Drucker voorzitter was, werd in 1890
in Amsterdam een Comité ter
Verkrijging van Gemeentelijke
Stoomwasscherijen opgericht. Dit
comité had tot doel arbeidersvrouwen
bekend te maken met wasinrichtingen
en hen te stimuleren de strijd voor
gemeentelijke wasserijen aan te gaan
en de gemeenteraad tot realisering
ervan te verzoeken 'om te hopen dat zij
eene zaak, die zoozeer het volksbelang
en de gezondheid raakt, ten volle
hunne aandacht waardig zullen keu
ren'. Naast hygiënische redenen had
Drucker ook feministische motieven
voor het buitenshuis laten reinigen van
de was. Wasserij gebruik moest de
zware huishoudelijke taak van arbei
dersvrouwen verlichten, zodat zij kon
den deelnemen aan het maatschappelij
ke leven . Zij stelde in Evolutie in 1893
dat 'de tegenwoordige wijze van huis
houden duur, slecht, lastig en voor de
vrouw bindend was'. Veel kon volgens
Drucker veranderen, wanneer op grote
schaal zou worden gekookt en gewas
sen en 'verscheidene gezinnen konden
besluiten zich te vereenigen tot één
groot gezin' .
In 1909, als de Amsterdamse gemeen
teraad nog steeds geen gehoor heeft
gegeven aan het verzoek tot oprichting
van een gemeentelijke wasserij, ver
klaarde de sociaal-democrate Mathilde
Wibaut in het socialistische blad De
Proletarische Vrouw dat het onjuist is
dat 'al die fraaie vernuftige werktuigen
en machinale inrichtingen alleen die
nen om de rijke dames een lui leventje
te verschaffen'. Ze wenste machines in
te zetten om meer vrijheid te geven aan
arbeidsters, 'opdat ze deel kunnen
nemen aan den strijd van haar klasse' .
Wibaut pleitte voor vermaatschappelij
king van het huishouden om de socia
listische strijd te kunnen voeren. Zij
zag het thuis wassen bovendien als ver
spilling. In 1909 schreef zij in De
Proletarische Vrouw over vrouwen die
'rij aan rij boven elkaar en naast elkaar,
ieder over haar waschtobbe gebogen
[... ] ieder stuk goed met de hand

De wringer maakte het uitspoelen van de was

een minder zware opgave vo or huisvrouwen .

bewerkten, terwijl misschien in dezelf
de buurt een moderne waschinrichting,
volkomen gelijk aan een fabriek, het
werk van hoevelen wel tegelijk ver
richtte!'. Wibaut stelde zich een toe
komst voor van 'een huishouden,
zooals nu nog in de gegoede midden
klasse bestaat, waar het werk van de
huisvrouw nog niet overbodig is; maar
deze geen huissloof behoeft te zijn' .
Dit toekomstbeeld zou enkel te berei
ken zijn door de was uit te besteden.
De gemeente Amsterdam gaf niet eer
der dan in 1917 gehoor aan het verzoek
van deze vrouwen een gemeentelijke
wasinrichting op te richten. Aan het
belang van arbeidersvrouwen dachten
de raadsleden toen echter niet. De was
inrichting werd ingesteld 'met het oog
op de brandstoffenrantsoenering en de
te verwachten rantsoenering van het
gasverbruik', aldus de Amsterdamse
wethouder De Miranda.

Huisvrouwen
Niet alleen woordvoerders van arbei
dersvrouwenjuichten de snelle ontwik
kelingen in de wasserijbranche toe.
Ook woordvoerders van vrouwen uit
de middenklasse, verenigd in de
Nederlandse Vereniging van
Huisvrouwen (NVvH), opgericht in
1912 door Anna Polak (1874-1943) en
Marie Heinen (1881-1949), respectie
velijk directeur en adjunct-directeur
van het Nationaal Bureau voor
Vrouwenarbeid, zetten zich in om
gebruik van (commerciële) wasserijen
te stimuleren . Met name tijdens het
interbellum wierpen stafleden van de
vereniging zich nadrukkelijk op als
actor in de vormgeving van het huis
houdelijk domein met als doel vereen
voudiging van huishoudelijke arbeid.
Met de oprichting van het Instituut tot
Voorlichting bij Huishoudelijke Arbeid
(1VHA) in IY26 lanceerde de vereni
ging een instituut dat moest gaan func
tioneren als een traît d'union tussen
huisvrouwen en het bedrijfsleven, tus
sen consumptie en productie . Het
IVHA verleende het keurmerk
'Goedgekeurd door de Nederlandse
vereniging van Huisvrouwen' aan pro-

ducten, die producenten ter keuring
hadden aangedragen en voldeden aan
de door de medewerkers van het insti
tuut geformuleerde eisen. Opvallend is
dat zowel actieve leden van deze 'vak
vereniging' als medewerkers van het
instituut vrijwel geen aandacht
besteedden aan de was in de woning.
Nieuwe wasattributen als elektrische
wasmachines, wringers of centrifuges
werden in het Maandblad van de ver
eniging nauwelijks genoemd. Hoewel
zij ruimschoots aandacht besteedden
aan een rationalisering van de keuken
en de wooninrichting, komen aanpass
ingen van de kleine Nederlandse
woningen voor het doen van de was
niet aan de orde. In 1929 noemde lid
van het hoofdbestuur van de NVvH
Jacobs-Zoethout in het Maandblad de
voorzieningen voor de was in de
Nederlandse woningen gebrekkig,
'immers onze huizen zijn niet van
waschkeuken of electrische instrumen
ten voorzien'. De rationalisering die
Jacobs-Zoethout voorstond richtte
zich, mede door het toenemende
dienstbodentekort, niet op verbetering
van de voorzieningen in de woning,
maar, 'uit hygiënisch oogpunt' op het
buitenshuis laten wassen . Wasarbeid
was voor Nederlandse vrouwen uit de
gegoede middenstand, in tegenstelling
tot veel andere huishoudelijke taken,
ongepaste arbeid.
In de jaren dertig onderbouwde Dr. Ir.
De Wijs als wasdeskundige van de
NVvH de keuze voor wasserij gebruik
vanuit haar professionele achtergrond.
De Wijs was een scheikundig technolo
ge, opgeleid en in 1923 gepromoveerd
aan de TU Delft. In 1930 startte zij als
zelfstandig onderzoekster een schei
kundig adviesbureau en laboratorium
voor wastechniek in haar woonhuis in
Voorburg. Zij gaf een groot deel van de
Nederlandse wasserijen advies. In
1939 en 1940 publiceerde zij in het
Maandblad van de NVvH artikelen
over diverse aspecten van de was en
trad zij op als was adviseur voor leden
van de NVvH. Zij stelde dat dankzij
wetenschappelijk onderzoek, waar De
Wijs zelf aan bijdroeg, wasserijen in
staat waren om op een goede manier de
was te behandelen in tegenstelling tot
huisvrouwen voor wie 'het moeilijk
[is] om met oude gewoonten te bre
ken'. De Wijs plaatste de professione
le, op basis van wetenschappelijke ken
nis handelende wasserijen tegenover de
amateuristische, op basis van 'traditie'
en 'oude gewoonten' wassende huis
vrouwen. Het allerbeste resultaat was
volgens de scheikundige slechts te
bereiken 'in een chemisch wetenschap
pelijk bedrijf' .

Huishoudleraressen
Huishoudleraressen waren minder een
duidig in hun mening over het buitens
huis wassen dan bovengenoemde
woordvoerders. Zo bevestigde huis 
houdlerares in de wasbehandeling
M .A. Bilgen in het vakblad van de
huishoudscholen In en om de woning



Strijk st ers aan het werk in een wasserij .

M et dank aan Gie l van Ho off voor verzorging van de illu strati es.
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brui kten de discu ssies ove r wasprak tij 
ken om hun vis ies op de po sitie van
vro uwe n in de sam enl evin g vor m te
geve n . Woord vo erd er s uit de femini sti
sche en soc ialistisc he beweging hoop
ten dat vro uw en de tijd die ge wo nn en
werd door uitbe stedin g van de was,
zoud en besteden aa n het verw er ven
van ee n m aatschappe lij ke positie. Voor
de NV vH betekend e wasserijg ebruik
een mogelijkheid om middenkl asse
hui svrou wen zond er dien stpe rson eel te
verlos se n van een zwa re , onwaa rdige
hui shoud elijke taak , zodat voo r hen
meer tijd en ruim te over bleef om te
we rke n aan een geze llig thui s voor het
gez in. H uisho udlerare sse n besch ou w
den de wa sbehandeling als een vak , da t
ond erd eel was van het beroep huis
vrouw. De strijd voor buitenshuis was
sen was echter zo sterk , dat ook hui s
houdl erar es sen voorsp elden dat de
wasser ij de toekom st had .
M eer da n vij ftig j aar later do en vrijwe l
alle Nederl and se hu ishoud en s de wa s
nog stee ds in hui s. Veel kenni s is er
zel fs ni et m eer vo or nodi g .
Wa setike tten in kled ing en hui shou d
texti el verte llen ho e het stuk gewas sen,
gedroog d en ges treken dient te wor den.
Wasm achi nes dr aaien ee n vast pro 
gr amm a af , afgest emd op kleur , vuil
gr aad en textiels oort. Wasmiddelen
spe ciaal voor witt e , bo nte, fijn e en
zel fs zwarte was zorge n ervoor dat het
wasgoe d ' als nieuw' blij ft. Toch blij ft
het sorteren, drogen en voo ral het strij
ke n een tijdro vend e hu ishoud elij ke
taak . Nu vro uw en daad werkelijk m aat
schappe lijke po siti es verov eren lijkt de
thui swas opnieuw ee n punt van discus
sie te wor de n. 'De terugkee r van de
was serette ' kopt e een ar tikel in het
NR C Hand elsblad van 4 j anuari 2003 .
In het artikel voor spel de René van der
Lin den, manager wasser ij system en van
mar ktl eid er Electrolu x , de opko m st
va n dr op- off- w ass ere ttes : een kl an t
lever t de vuile was af aa n de was seret 
te en neemt na eni ge tijd de was gerei
nigd en gestreken we er mee naar hui s.
De w assere tte als mo de rne was serij .
Worden we mi sschi en da n to ch bevrijd
van de wa s in hu is?
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Tot slot
De strij d om de was uit hui s te krijge n
wa s de eers te hel ft van de twint igste
eeuw sterk . Wasindu striëlen verd edig
den hun zake lij ke bel an gen .
Femini sti sch e en socialisti sche strij d
sters, wo or dvoe rde rs van midd en kl asse
vro uw en en hui sh oudl er ar essen ge -

was pra ktij ken.
Tege lijker tijd wer kten diez elfd e hu is
houdler ares sen tijd en s het in ter be llum
sa me n met de wasindustriëlen om het
wasserijgebruik te stimuleren . Ze pro
beer den de dien stverl ening van wasse
rije n te verbet eren door person eel op te
leid en en met hun handb oeke n leer den
ze vro uw en, naa st ee n goede wa sbe 
hand elin g in hu is, tevens ho e ze ee n
goe de wass erijk lant ko nde n zijn. In
tege nste lling tot woo rdv oerders ui t de
soc ialistisc he bewe gin g en de act ieve
led en va n de NV vH , gav en zij vrouwe n
de mogelijkh eid om op ba sis va n vol
doend e kenni s ee n eigen keu ze te
m aken over het doen van de was.

in tege ns te lling tot woordvoe rders uit
de socialis tisc he bewe gi ng en de
NVvH, dat aa n wass er ijge bru ik ook
nadelen kl eefd en . Bilgen co nsta teerde
in 1918 dat wasserijgebruik duur was.
In wasserij en kwa m de was bovendien
in aanr aking m et ' aa nmerke lijk vuiler
goe d' van andere n. Thuis ko n het was
goe d voorzi chtige r behan deld wo rden
en hoefde ook niets kwijt te raken ,
aldus Bil gen. Toch zag de hui shoudle
ra res oo k enke le be zw aren va n de
thuiswas . T huis wass en kost te te ve el
tijd voo r zowel hui svrouw en als per so
neel. Bov end ien wa re n de N ederl and se
huize n er ni et meer voor inger icht :
'dro ogzolde rs ontbreken, groo te keu
kens zijn sch aarsch'. M aar, co nclu
deerde Bil gen , 'wa t wel het gro otste
bezwaar is, er is gebrek aan vakk en
nis ' .
Het was j ui st di t onderdee l waa ro p
hui sh oudl er aressen zich profil eerden .
Vanaf het einde va n de negentiende
ee uw wer kt en hui shoudle raressen aan
ee n prof ession al iserin g van hui shoude 
lijke arbeid . Hu isho udsc ho len leid den
meis j es op tot deskundige hui svrouwen
en huishoudl eraressen.
Huishoudler are ssen maakten van het
hui shouden ee n vak en de w asbeh ande
lin g was een van de gebiede n waa ro p
ze deskundi gheid ontw ik ke lde n . Zij
pl aatsten tegen over het we te nscha ppe
lijke en indu stri ële di scour s van de
wasse rij bazen een profe ssione el alte r
natief. Via handb oeken , artike len in
vro uw enb lad en en cur su ssen ve r
spreidden huishou dlerares se n hun ken
nis over de beh andelin g van nieuwe
textielsoorten en nieuwe wasm iddelen
onder welg este lden en vrouw en uit de
middenklass e , ma ar ook ond er boerin
nen en arb eid ersvrouwen . Zij ste lden
de kennis beschikb aar die nodig was
om op een go ede wij ze de was in hu is
te doen en dr oegen op de ze mani er bij
aa n het in stand houden van de thui s-
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Mary Halloek Foot:e
De verbeelding van het: "West:en

Mary Hallock Foote (1847-/938) behoorde tot de
maatschappelijke elite van Nieuw Engeland; door haar
huwelijk met een mijningenieur kwam zij in het
Westen van de Verenigde Staten terecht. Anders dan
de meeste van haar seksegenoten in haar sociale
milieu was zij in staat voor haar eigen inkomen te zor
gen. Ze werkte als professioneel boek- en tijdschriftillu
strator en ontwikkelde zich daarnaast tot schrijfster. In
beide hoedanigheden gaf zij blijk van een eigen visie
op de West-Amerikaanse samenleving . Door haar ver
antwoordelijkheden als echtgenote en moeder te com
bineren met betaald werk brak zij met het voor haar
tijd en milieu voorgeschreven Victoriaanse rolmodel .
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Mary Hall oek werd ge boren in I847
als jong ste van vier kinderen in een
Qu aker ge zin in Milt on , in de staat New
York. Ha ar tekentalent werd al vroeg
herk end en gestimulee rd, zij was de
arti est van he t gezin . Al j ong, nog vóór
haar zeventi ende verj aardag , g ing zij
naar de New York Sch ool of Design for
Women , o nde rdeel van de Coo p er
U nion, één van de wein ige kun stoplei
din gen waar vrouwe n werden toege la 
ten . Het doel van de school was vrou
wen een opl eiding te bieden waarmee
ze als prof essioneel kun stenaar in hun
leven sond erh oud kond en voorz ien.
D aarin sla agde Ma ry Hallock. AI heel
j on g kre eg zij illu str atieopdr achten
waa rdoor zij financiee l onafha nke lijk
werd: "the crow ns cam e rollin g in ." Zij
was trot s op haar ona fh anke lijkhe id
"which wa s a new thing to daught er s of
th at pe riod " . In New York maa kte zij
deel uit van een krin g van jon ge kun
stenaars waa rin zij was op gen om en
doo r haar vriendscha p met Helen a de

Il lust ra tie van M (IIY Foot e bij The Conqu es t oj

A rid Ani erica ' van Willi Olll E. Sntythe .

Th e Ce n tury, m ei 1895.

Kay, een j aargeno ot op Coop er s en een
ce ntrale figuur in de culture le beau
mo nde van New Yor k .

Uitzondering
In New York ook ma akt e zij, op nieuw
jaa rsdag 1873 , kenni s met A rthur
DeWint Foo te met wie zij , na lan ge
aarze ling, in febru ari 1876 trouwde .
A rthur Foote was mijnin geni eur en het
wer k van ee n Ameri kaan s mij nin gen i
eur lag in het West en . Kort na de huwe
lijksreis vertrok Arthur Foote naar zijn
kwikzilv er mijn in Ca li forn ië , Mary
Halloek Foo te vol gde hem na enke le
maand en . Zij nam haar werk mee naar
het We sten : een opdr acht voor het illu
stre ren van The Scarl et L et ter va n
Nathani el Hawthom e .
Dat vrou wen met hun man meegingen
naar het Westen wa s destijds gee n uit
zondering. Evenmin was het uit zonder
lijk dat vro uwen daar naast hun ge zin
staa k bijd roegen in het gezins inko men
door beta ald e arbe id . Op de boer enb e
drijfje s (de hom estead s) en in de mijn
stadjes in het Westen was in begin sel
we l sprake van een sekse bepaa lde rol
verdeling waarbij de taak van de vrouw
in huis en bij de kind eren lag, m aar in
de praktijk werd die rolv erdelin g reg el
m ati g losgel aten . M annen we rd e n
we rk loos, of langduri g ziek of ging en
doo d, soms oo k waren zij lan ge tijd
afwe zig omda t zij eld er s werk ten . In al
d it soort sit ua ties kwam de zo rg voor
het gezin sinkomen gehe el ne er op de
vrouw. Vaak ging het dan om voor
vro uwen voor de han d liggend werk :
de was doen of koke n voor all een staan
de mann en , ee n ko sthui s of een winkel
drijv en of les geven. M aar zek er op de
ho mes teads we rd, al s de man om welke
reden dan oo k uit viel , zij n taak vo lle-

Ma ry Hall oek Foo te. BrOl1: D enver Pub lic

Librar y. West ern Colle erion .

dig overgen omen door de vrouw; van
separa te sp heres was daar dan geen
sprake . D al neemt niet weg dat de ide 
olog ie nog altij d voo rsc hreef dat de pri 
vate sfee r van gezi n en familie het
domein va n de vrou w wa s, de publiek e
sfee r dat van de man . Maar d ie ideolo 
gie be schr eef de norm , niet noodzak e
lijkerwij s het gedr ag van vro uwen in
het We sten .
Voor vrou wen beh or end tot de maat 
schappe lijke elite in het Oosten , zoal s
M ary Hall oek Foote , was die ideolo gie
ec hter wè l bepal end voor hu n ge drag .
Z ij en haar man wa re n beid en afkom
stig uit ee n welge ste ld mili eu , opge 
groeid met per son eel om zich heen ,
goed op geleid en met een grot e alge 
mene cul turele bel an gstellin g . In het
Westen vormden mij ninge n ie urs de
intelle ctu ele en soc iale top van de
maatsch appij . Hun vro uwe n, mee stal
eveneens afk oms tig uit het Oosten ,
hadden hun man gevo lg d naar waar
zijn werk dat nood zakelij k m aakte.
M aar West-Amerik aanse mijn stadje s
waren over het alg emeen geen plezie 
r ige verblij fplaat s voor vrouw en en
gez inne n . De maat sch appelijk e positi e
van hun man liet niet toe dat ingen i
eursv rouwe n in het We sten ee n zelf
standig bestaan opbo uw den . Zij voel
den zich balling en, ont heemd en geïso
leerd in het Westen, maar ook niet meer
thuis in het Oosten : "We hav e lost our
lif e in the East. We mu st make a new
life for ourse lves here ,"
In dat mili eu was M ary Foote ee n uit 
zo ndering. Haar positi e al s kun stenaar
maakte haar mind er kwetsba ar voor de
belemm erin gen en beperk in gen di e



Beeld uit de Far Wesl-serie van Mary Foote : 'The winter's camp - a day ride from the mail' .

The Century, november 1889.
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Schrijfster
Mary Footes verhuizing naar het
Westen had tot gevolg dat haar contact
met haar vriendin Helena de Kay
Gilder voortaan voornamelijk per brief
werd onderhouden. De brieven waren
zo levendig geschreven dat Helena
Mary Foote aanraadde in rapportages
haar directe omgeving in Californië te
beschrijven. In één van die artikelen
spreekt zij uit wat karakteristiek zal
blijken voor haar latere literaire werk:
"The East constantly hears of the reek
lessness, the bad marmers, and the
immorality of the West. .. but who can
tell the tale of those quiet lives which
are the life-blood of the country." Het
Westen is ook bij de schrijfster Mary
Foote niet het avontuurlijke en mascu
liene Westen van schrijvers als Owen
Wister en Theodore Roosevelt. Na de
gunstige ontvangst van haar artikelen
over Californië ging zij echte fictie
schrijven. 'In Exile', haar eerste ver
haal, verschenen in 1881, beschrijft de
romance die zich ontwikkelt in een
klein mijnstadje in Californië tussen
twee 'Easterners'. Ze worden verteerd
door heimwee, voelen zich in balling
schap en worden daardoor naar elkaar

1893, ze maakte de eerste tekening
voor de serie American Artists in The
Century (1893) en ze werd gekozen als
lid van de National Academy of
Woman Painters and Sculptors. Ook in
geschrifte werd haar van alle kanten lof
toegezwaaid. Ondanks al die lofzangen
is het beeld dat Mary Foote van het
Verre Westen heeft getekend niet de
dominante verbeelding ervan gewor
den. Dat werd Remingtons heroïsche
visie op het Westen. Omstreeks 1900
kwam een einde aan Mary Foote's
loopbaan als illustrator; romans wer
den niet langer eerst als geïllustreerd
feuilleton in tijdschriften gepubliceerd .
Na 1900 schreef ze alleen nog romans
die direct in boekvorm uitkwamen.

oïsch Westen, zoals in de illustraties
van Frederic Remington en Charles
Russell . Daarin worden mannen actief
handelend en in avontuurlijke situaties
afgebeeld, vrouwen zijn afwachtend en
hebben dringend bescherming nodig.
Mary Foote had een andere visie op het
Westen; zij tekende het alledaagse
leven in een nog niet geheel geordende
samenleving, een thema waar haar
mannelijke collega's geen belangstel
ling voor hadden. Dat bleek al bij haar
eerste tekeningen van het leven in
Californië. Het onbetwiste hoogtepunt
van haar afbeeldingen van het leven in
het Westen is de serie van elf houtsne
den 'Pictures of the Far West', versche
nen in The Century tussen november
1888 en november 1889. De serie is
mede zo interessant omdat Mary Foote
de tekeningen voorzag van een
geschreven toelichting die de anekdoti
sche afbeelding in een breder kader
stelde. De houtsneden stellen een
Westen voor dat bijna getemd is en
soms zelfs een pastorale aanblik biedt.
De begeleidende teksten vormen echter
een meer ambivalent en soms bijtend
commentaar op de Westerse samenle
ving: het leven is er niet altijd wat de
bewoners zich hadden voorgesteld toen
ze erheen trokken . Die spanning tussen
verwachting en realiteit wordt, evenals
in haar verhalen en romans, vaak opge
lost in berusting. In een brief formu
leerde Mary Foote als haar artistieke
theorie dat een illustratie niet het ver
haal moest overdoen, maar er iets aan
moest toevoegen . In de 'Pictures of the
Far West' heeft zij een combinatie van
beeld en tekst bereikt die in haar werk
onovertroffen is; beeld en tekst verster
ken elkaar zonder hun eigenheid te ver
liezen.
Aan erkenning voor haar werk als beel
dend kunstenaar heeft het Mary Foote
tijdens haar leven niet ontbroken: ze
was lid van de jury voor grafiek op de
wereldtentoonstelling in Chicago in

Mary Hal/oek Foote.

Bron: Stanford University Library.

Beeldend kunstenaar
Op Coopers had Mary Halloek geko 
zen voor illustratietekenen als vak en
daarmee voor de houtsnede als repro
ductietechniek. De houtsnede was min
der pretentieus, minder formeel dan de
schilderkunst en beeldhouwkunst en
daarmee vrijer in de keuze van onder
werp en geschikt als spiegel van het
alledaagse leven.
Haar eerste opdracht kreeg Mary
Halloek al in 1867: vier illustraties
voor Beyond the Mississippi, van A.D.
Richardson. De tijdschriften ontdekten
al gauw haar talent en ze ontving
opdrachten van vele kanten. The
Century Monthly Magazine werd haar
belangrijkste podium zowel voor illus
traties als later voor haar literaire werk.
In de jaren zeventig illustreerde Mary
Halloek boeken en verhalen waarbij
haar onderwerpen vooral geruststellen
de huiselijke taferelen en pastorale
landschappen waren. Het is technisch
knap en smaakvol werk, maar wat
artistieke visie betreft nog weinig
onderscheidend.
Daarin kwam verandering in het
Westen. De harde Westerse samenle
ving en ook haar persoonlijke ervarin
gen in huwelijk en gezin confronteer
den haar met een andere werkelijkheid
dan waaraan zij gewend was . Dat had
gevolgen voor haar werk; haar illustra
ties werden meer realistisch dan voor
heen . Zij ontwikkelde een nieuwe, niet
idealiserende manier van kijken en
beeldde het Westen af in een rapporta
geachtige stijl. In honderden houtsne
den heeft zij de Westerse natuur en de
Westerse samenleving verbeeld.
Het lezerspubliek in het Oosten was
gewend aan de afbeelding van een her-

andere vrouwen van haar milieu in het
Westen ondervonden. Bovendien was
de kennismaking met de natuur in het
Westen, zo geheel anders dan ze
gewend was in Milton, een geweldige
stimulans voor haar als beeldend kun
stenaar.
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toegedr even . Het balling schap-th em a
staa t centra al in Mary Fo ote s vroege
ficti e waarin zij de invlo ed verkent van
het Verr e Westen op mi grant en uit het
Oosten . Met name voor vrou wen bete 
kend e het Westen isolement en opoffe
ring . M ary Foote voe gt daar een twe e
de them a aan toe: dat van een ' huwe lij k
bij gebrek aan beter' . Door dit laat ste
onde rsche idt haar fictie zich van de
mee ste laat negentiende -eeu wse se nti
m ent ele ve rhalen. Die ambiva le nte
houdin g tegeno ver het We sten en
tegeno ver het huweli jk is ee n regelm a
tig teru gkerend thema in haar fict ie .
In 1879-1880 woond en de Footes in
Lea d vill e , een mijnstadje op 3000
meter hoogte in de Rocky M oun tain s.
Le adville werd het decor voor haar ee r
ste rom an , The Led-H orse Claim
(1882). Tegen de achtergrond van een
co nfl ict tussen twee mijnen over de
a fbake ning van hun claims ond er
gronds speelt zich een lie fdesgeschi e
den is af volgens het Rom eo en Juli a
mod el. Maar anders dan in het Gro te
Voorb eeld , krijgen de geli efden elkaa r
ten slott e toch . Intere ssant er in he t boek
is de beschrij ving van de samenleving
in ee n mijn stadje in opk om st : eer st
komen de avonturier s , "( ... ) the di sa p
point ed , the reckle ss , the men with fai
lur es to wipe out or to forget" . M aar
daarn a komt er een "s afe r popul ation ":
wink eli er s, de dokter en and ere not abe
le bur gers zoal s mijnin geni eur s. Ook in
Footes vo lgende roman s die in ee nze lf
de omge ving spelen, wordt het Westen
geteke nd als een samenlev ing op we g
naar orde en civilisa tie .

Onbehagen
Ee n ander thema snijdt zij aan in "The
Fate of a Voice ' (1886), het verha al van
ee n j onge zangeres die de zomer vakan
tie doorb rengt in het West en . Zij ont
moet er een spannende jon ge ingeni 
eur; ze trouwt met hem, geeft haar

'The irrigatin g di/eh' ui l de Far We.~·r-serie van

MOl)' Foote , The Century, juni 1889.

zangca rrière Op en blij ft in het Westen
waar haar stem allee n nog te horen zal
zij n "within the sounds of unknown
waters, on mount ain trail s, or cross ing
the windy cattl e-ran ges ... ". In dit ver
haal , evenal s in de ande re verhalen die
ze schreef tijden s haar verblij f in ldaho
(1 884-1895 ), co mbinee rt M ary Foote
de geschoo lde blik va n de beeldend
k uns tenaa r en haar schrij fta lent in evo
ca tieve natuurb eschr ij vin gen. Die
beschrijvingen , evena ls het technisch
correcte ver sla g van het werk van de
ingenieurs bij de irri gati ew erk en en in
de mijnbouw leverd en haar veel fan
mail op van jon ge inge n ieurs . Het
meest interessant en wa arschijnlijk
autobiografisch is het ce ntrale thema
van het verhaal , de spanning tussen

kun st en huw elijk. "Love is not the
only insp iratio n a wornarr ' s life ca n
kn ow " zeg t de heldin . Maar ze vo lg t
wèl haar inge nieur na ar het Westen .
Het ver haa l sugg ereert sterk M ar y
Foot e 's onbe ha ge n over ha ar eige n
leven . Toch eind igt het niet in min eur:
kun st en schoo nhe id zullen ko me n tot
"a new co untry and a new pe opl e" .
Een uit zond erin g in haar werk vo rm t
de rom an Coe ur d 'Al èn e ( 1894) waarin
het ge brui ke lij ke liefdes verh aal z ich
afspee lt tegen de achtergrond van een
hi stor ische gebe ur ten is, een gewe ldda 
di g ver lope n arbe idsconfl ict in ee n
mijn stadj e . In de be schrijving van dat
confli ct , evena ls trouwens in ha ar bri e
ven, toont M ary Foote zich uitg espro
ken con serv atie f in haar maatsch app e
lijk e opv attin gen. Ze is tegen de arb ei 
dersb ew egin g en tegen vrouwenkie s
recht. En hoew el zij met haar werk ee n
publiek e re puta tie verwierf die in die
tijd meestal allee n aan mannen was
voorbeh oud en , gaf ze ook blijk van
aar zelin g over haar eigen rol al s wer
kend e moeder : "My work both as an
ar tist and write r" schrijft ze in 1905 ,
"has been subor d inated cons tan tly, and
I ma y say as a matt er of principl e , to
my hom e life and it s demands ( .... ).
But after all, it see ms to me, as I look
back , that th is is the thing about my
work I am most content with: that I
ne ver have allowe d it to usurp the chi ef
pl ace ."

Uitzondering
In de negenti en de eeuw wa s sc hrijve n
ee n respec tabel bero ep voor vro uwe n.
Op dit pun t was M ary Foote ge en ui t
zond erin g . Dat was ze wel in de m an 
nenw er eld van de boekillu stratie.
Tegen de tijd dat zij Idaho verliet was
Foot e de bekend ste vrouwelijke schr ij
ver en illu strator van het Westen. Een
eigentijd se recensent beoordeelde haar
werk al s van "a quality that refus es to

. .
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Illust rati e bij "er door Mar y Foot e ze lf

gesc hreven ve rhaal 'The fute of a voice ',

tt .e Cent ury, no vemb er J886 .

'Th e comi ng of win ter' uil de Far West -seri e vall Ma ry Foote. The Cen tury, december 188 8•



Wouter va n R aamsd onk studee rde gesc hieden is aan de Universi te it van
Ams terdam. Over het Wilde Westen publi ceerde hij ee rde r in het his torisch tijd 
schrift Groni ek en in D e Gids.

Lit:erat:uur
Shelley Armit age , 'T he Illu strator as Writ er: M ary H all oek Foote and the
Myth of the West ', in Barb ara Howard Meldrum (ed.), Under the Sun:
Myth and R eali sm in Western American Lit eratur e . Troy, 1985.
Susan Armit ag e & Elizab eth Jameson (eds .), Th e Wom en 's West. Norman
& Londen, 1987 .
Doris Bickford-Sw arth out, Mary Halloek Foot e: P ioneer Woman
Illustrator. De an sbor o , 1996.
Julie Roy Jeffrey, Frontier Wom en: The Tran s-Mi ssissipp i West, 1840-1880.
New York, 1979 .
Lee Ann John son , Mary Hal loek Foot e . Boston , 1980.
Darlis A . MiIl er, M ary Hall oek Foote, Auth or-Il lus trator of the Ame rican
West . Norm an , 2002.
Sandra L. Myr es, Westering Wome n and the Frontier Experie nce, 1800
1915 . A lbuque rq ue, 1982.
Rodman W . Paul (ed .), A Victo rian Gentl ewom an in the Far West: The
R eminis cen ces of Mary Halloek Foote. San M arin o, 1972.
Caroll Smith-R osenbe rg , D isor de rly Condu ct: Visions of Ge nde r in
Victo rian A merica. New York , 1985.

be forgo tte n". Daar werd later toch wel
and ers over ge dac ht. Wall ace Steg ner
die in zijn ro ma n Angle of Rep ose
(197 1) de vrouwe lijke ho ofdp er soon
mod ell eerd e naar M ary Hall oek Foote,
noemt haa r bij alle waarderi ng voo r
haar besch rij vin g van het Westen , " by
no mean s a major figure " . De literai re
kwa liteit va n de sentimente le liefdes
ver hale n waa r haar lezer s zo van sm ul
den , is ind erd aad niet indruk wekk end .
Er zijn echter goe de redenen om Mary
Foote niet te verge ten. In ha ar ver ha len
en ro ma ns, eve nals in haar illu str aties,
tek ent ze ee n Westen van gewone men
sen met herkenbare zorgen , met hun
te le urs te llingen en vaak beru st ing in
hun lot. D at ge ld t vooral voor vrouwen ,
maar oo k voor mannen: ook zij zij n
imm ers b alling en.
Ze kies t, heel ongebruikelijk, mijn
bouw als onde rwerp voor haar fictie.
Mijnb ou w we rd, niet ten onr ech te ,
geassoc ieer d met slechte arb eid sver
houd ingen , co rr uptie en juridi sche
sc han da len . Mij nb ou w had niets her
oïsc h. M ary Footes helden , de ingen i
eurs kun ne n de zak en dan ook nooit
naar eigen hand ze tten: zij z ijn ge hee l
afha nke lijk van geldsc h ieters in het
Oosten of in Lo nden. D at bij haar visie
op het We sten en ha ar them akeu ze haar
persoonlij ke erva ring en een ro l hebb en
ges pee ld is duide lij k . In een bri ef zeg t
zij ze lf daarove r : " My wor k is a help-

lessly faithful rend erin g int o ficti on of
the expe riences (my own and thos e of
ot he rs) that hav e co me und er my ow n
observa tion."
Natuurli jk he eft M ary Foote niet het
Westen in al zijn diversiteit wee rgeg e
ve n, ma ar ze heeft er we l ee n meer
rea lis tisc h beeld van gegev en dan het in

de liter atuur va n haar tijd gan gb are
be eld van ee n domein van vrij buiters,
j age rs, bon th an del aren en cowb oys.
Al s beeld end kun sten aar en als sch rij f
ster heeft zij als gee n ander in haar tijd
het beeld va n het Wes ten als podium
voor ver too n van mann elij kheid gere la
tiveer d .

..

Richtlijnen voor auteurs
Een art:ikel voor Hist:orica bevat::

* een titel , ondertitel , een korte lea d (p akk ende introduc
tie die aan het artikel voor af gaat) en eni ge tussenkopjes

* een korte literatuuropgave (van ten hoogste tien titels ) .
Titelbeschrijving boek:
El sbeth Ett y, Liefde is he el het lev en ni et . Henriette
Roland H olst 1869-195 2 . Mepp el, 1992.
Titelbe schrij ving artikel :
R . Dekker , 'Vrouwen in midd eleeu w s en vro egm odem
Nederl and ' , in: G. Dubyen M . Perrot, Ges chiedenis van
de vrouw llI. Van Renais san ce tot de mode rne tijd.
Am sterdam , 1992, pp . 415-44 3 .

* Géén noten

* Personalia van de auteur (een of twee zinnen , met daar
in o.a. vermeld naam, functie, geboortej aar) en het adres
van de auteur

* Enige illustraties met onderschrift en, én bronvermel
ding (per pagina een illustratie); digit aal aangeleverde
illu straties (minimaal 300 dpi) bij voorkeur wegschrij
ven als tiff- of eps-bestand

* De offi ciële spelling (volgen s het Groene Boekje )

* Een artikel van drie pagin a 's bevat maximaal 2300
woorden ; een twee pagina ' s tell end artike11500 woor 
den , een recensie (één pagina ) 800 woorden

* Citat en staan tussen dubbele aanh aling stek ens ("en "),
in and ere gevallen worden enkele aanhalin gstekens
(' en ') gebruikt.

Aanlevering van kopij:

* De kopij wordt dig itaal naar het red actie adres gestuurd.
Vermeld welk tekstverwerking sbe stand is gebruikt.

Deadlines:

februarinummer: 1 oktober
juninummer: 1 februari
oktob ernummer: 1 mei
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Religio etrusca
Sinds september 2002 verricht Natalie Stevens naast
haar parttime lerarenbaan als self supporting promo
venda aan de Universiteit van Amsterdam onderzoek
op het gebied van de Etruskische religie. Reeds tijdens
haar studie Griekse en Latijnse Talen en Culturen aan
de Universiteit Leiden raakte zij gefascineerd door de
Etruskische cultuur. Voor haar afstudeerscriptie bestu
deerde ze Etruskische askisten uit Chiusi (ca. 250 -170
voor Christus), met name de symbolische betekenis
van de mythologische scènes op de voorzijden van
deze kisten. Als classica en klassiek archeologe richt zij
zich in haar promotieonderzoek op de materiële res
ten en op de schriftelijke bronnen van Griekse en

Romeinse auteurs.

Na /oli e L.C . Steve ns
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Het huidige sta ndaardwerk over
Etru skisch e re lig ie is R elig lo Etru sca
(1975 ) van A.J. Pfiffig . Dit we rk
bas ee rt zich net als ik in mij n ond er
zoek op he t - toen beken de - vond st
materi aal en op sch rift elij ke bronnen .
Het boek is ec hter ste rk vero ude rd ,
onvo lled ig en onsys te matisc h.
Bo vend ien is er nau welij ks aandac h t
voor diach roni e en top ografie . Sind s
het j aar van versc hij nen, is er slec hts
aanvullen d dee londe rzoek gedaa n per
go dhe id , materia alcat egorie of he ili g
dom.
Mijn pro motieond erzoek bestrijkt de
peri ode van circa 700-264 voor
Christu s, vanaf de eer ste uitingen van
Etruski sche re ligie tot aa n de verov e
rin g van de Et rus kische ste de n door de
Rom ein en . Verni euwe nd aspec t en
teven s de bas is van mijn onderzoe k is
een ca ta log us wa arin per go dheid alle
ons nu beke nde vo tiefi nsc ripties met
godenna me n en alle heili gdomm en
worde n opge no me n die met een gro te
mat e van waarsc hij nlijk he id aan één of
mee r go de n kunnen word en toeg e
schrev en . Bij laatstg en oemde ca tegori e
wor den ook het karakter van de offer
gaven en de struc tuur van tempel en
compl ex vermeld . D aarn aast richt mijn
onderzoek zich op ee n aantal aspec ten
dat nog niet eer der op sys tem atisc he
wij ze uit een gezet is, te wete n het ont
staan en de ontw ikke li ng va n het
go dens te lse l, dia chr oni e (wa nnee r
we rd ee n bep aalde go d voo r het eer st
vereerd) , topog ra fie (waar kw am ee n
bep aald e go d voor ) en ge lo vigen en
hun reli gieuze uiti ngsvormen .
In teres san te vrag en die daarbij aan de
orde kom en zij n onder meer : wat wa s
de identiteit van de aanbid der s van een
god? Bep aalde sekse, afko ms t, maat
sc hap pe lijke sta tus, beroep , wo on
pl aat s, func tie van de go d, emotie of
een co mbina tie van deze fac toren de

ke uze to t de vere ring va n éé n of meer
go den? E n welke functies ken de n de
aa nbidders toe aa n de versc h illende
god heden gezien de aard van de off er
ga ven ?

Et rusk isch p an t heo n
Voo r he t onder zoek in zake de
Etrus k isc he reli gie hebb en we de
beschikkin g ove r het vonds tma teriaal
en dikwijl s onbe trouwba re info rma tie
van later e aute urs. Het ontbreek t ons
aa n contempora ine Etru ski sche sc hri f
telijke br onn en . De iden titeit van veel
go den is ons geheel of gedee ltelij k
onbekend . Het go denstelsel bestond uit
een comb inatie van lokale gode n en
geïmpor teerde go dheden zowe l uit de
geb ieden die Etrurië omr ingen als uit
de Gr iek se we re ld, waarmee handels
co ntacten we rde n ond erh ouden . D oor
we de rz ij dse co ntac ten accept eerde
men elk aars go den . Zo werd de oud
Itali sche god Sil vanu s bij voorb eeld in
Etru rië Sel van s, Jun o we rd U ni , de
Grie kse H erakle s Hercl e en Artem is
Aritim i. Tezamen lijken de circa 30
cultusgerelateer de godhed en uiteinde
lijk een sa me nhangend pan th eon te
hebben gev ormd , waarin ied er een
vas te wo onpl aats aan de hem el was
toebedeeld . Slec hts twee helaas laa t
ge dateer de ge tu ig en isse n k unnen
behulpza am zij n bij deze verde ling :
ee n bron zen model van een schape nle 
ve r uit Pi acen za van circa 100 voor
Chr is tus en ee n opsomm ing door de
Se-e euwse Rom ein se encyclo pe d is t
M artianu s Ca pe lla van god en en hun
woon plaat s in zestien region en. Het
leve rmodel werd geb ruikt door een
waarzegger (ha ruspex) als hu lpmidde l
bij de daad we rkelijke lever sch ou w of
als voorbeeld bij het opleid en van nieu
we waarzegge rs . De ran d va n het
model is ve rdee ld in zesti en vakjes 
met in elk vakje de naam van éé n of

meer go de n - d ie co rresponde re n m et
die van de cirk elvormige hem elinde
lin g . Ook de rest van he t opp ervl ak is
ver deeld in vakjes. Aa n de hand van
ni euwe ond er zoek sme thod en kan
m ogelijk word en bewezen da t ee n
groo t deel van de hemelind elin g zoa ls
aa ngegev en op de lever al in ee n vroe 
ge periode bestond . Het mer end eel van
de op de lever ge no emde godhe de n is
va n het mann elij ke ges lacht. Di t komt
doord at de lever mogelijk eige ndo m
was van een leverschouwer di e in
di en st was va n een legi oen.
Oorlogvoeren was een mann en aan ge
legenhei d waa rbij manne lijk e go dhe
de n passe nder waren .

P rak ti jk
D e volg ende bekn opte voo rbee lden
beogen duid elijk te m aken wat zoa l kan
worde n afgel eid uit het gec ata log isee r
de vond stma teri aal. Alho ew el het
mer endeel van de op de bron zen lever
ge noe mde godhede n van het mann elij
ke ges lach t is , lijkt bij de cultusge re la
teerd e vond sten ee n grote ro l voor
go din nen te zij n weggel egd.
Vr ouwe lij ke god en werd en do or beide
sekse n vereerd, ofsc hoon er wel enke le
asp ec ten van go dinnen ger eser veerd
lijk en te zijn ge weest voor vro uwe lijke
aa nbidders, met nam e op het ge bie d
van ge boorte. Uni bij voorb eeld , in de
Gri ek se en Rom ein se cultuur de ec ht
ge no te van de oppergo d, Hera respec
tie velijk Jun o ge noe md, lijkt de
belan grijkst e vro uwe lij ke go dhei d in
de Etruskische religie . Griek se offerg a
ven met inscr ipti es uit Gravi sca , de
havensta d van Tarq uinia , duid en erop
dat zij on der haar Griekse naam reeds
vroeg in de 6e ee uw voor Chri stu s van
uit de Griekse we re ld in Etruri ë bek end
raakte . Ook in Pyrgi , de haven stad va n
Cerve te r i duid en vroeg e votiefinsc rip 
ti es (circa 500 voo r Chri stu s) op de



godin. Gezien de locatie lijkt Uni gere
lateerd aan de zee en aan vruchtbare
handelsrelaties als dank waarvoor
offergaven werden gebracht door bin
nen- en buitenlandse handelaars.
Uni was tevens verbonden met de
menselijke vruchtbaarheid en het
moederschap, getuige de
geofferde baarmoeders,
geslachtsorganen en ingeba
kerde baby's van terracotta
uit de hellenistische perio
de. Zij lijkt hecht verbon
den met Hercle, die in
Etrurië als haar adoptief
zoon werd beschouwd.
In diverse heiligdommen
komen karakteristieke
kenmerken van beide
goden voor .
Vruchtbaarheid van het
land en zijn bewoners is
een belangrijk aspect van
de Etruskische religie en
speelt een rol in de cultus
van diverse goden en
godinnen in het Etruskische
godenstelsel. Vei (Grieks:
Demeter, Latijn: Ceres) lijkt
voornamelijk gerelateerd aan
necropolen en in combinatie met
Selvans (de bos-, landbouw-, en
grens god Silvanus) en Uni verbon
den met vruchtbaarheid. Inscripties
duiden op Veis aanwezigheid in heilig
dommen die in of vlakbij necropolen
zijn gelegen. Dit is wellicht verklaar
baar wanneer we denken aan de mythe
waarin Demeters dochter door de god
van de onderwereld werd geschaakt.
Dit drukt de relatie met de dood uit.
Deze dochter mocht vervolgens als
compromis de ene helft van het jaar in
de onderwereld en de andere helft bij
haar moeder op aarde verblijven, wat
duidt op de cyclus van de seizoenen en
tevens van het leven.
Menerva (Grieks: Pallas Athena,
Latijn: Minerva) werd blijkens
Etruskische inscripties op Grieks aar
dewerk onder meer in het Portonaccio 
heiligdom te Veii vereerd, samen met
onder meer Aritimi (Grieks: Artemis,
Latijn: Diana). Uit de vondst van loten
die werden gebruikt in een orakelcon
text kan worden afgeleid dat Menerva
hier een functie als orakel had. In
Fiesole doen de vondst van een bron
zen uiltje en de oriëntatie van de tem
pel vermoeden dat het heiligdom aan
Menerva was gewijd. Hier had zij een
genezende functie. Dit kan worden
afgeleid uit de vondst van diverse terra
cotta hoofden en andere lichaamsde
len . Vergelijkbaar zijn de Griekse
Athena Hygieia en de Romeinse
Minerva Medica.
Ook mannelijke goden werden door
beide seksen vereerd. Hercle bijvoor
beeld bezat genezende krachten, wat
kan worden afgeleid uit de vele wijge
schenken van onder meer handen, voe
ten en hoofden die in zijn heiligdom
men zijn aangetroffen. Zowel manne
lijke als vrouwelijke hoofden kwamen
voor, wat erop duidt dat beide seksen

Etruskische spiegel uil Volten-a . Uni

zoogt Hercle als teken van adoptie

(Florence. M.A. 72740). Bron: E.

Gerhard, A. Klügmann, G. Körte,

Et ruskische Spiegel V.Berlin 1884-

1897.

ken hieromtrent te doen. Hopelijk kan
uiteindelijk worden vastgesteld of bij
voorbeeld vrouwen van alle lagen van
de bevolking in staat waren offers te
brengen aan één of meerdere godhe
den, of dat dit recht was voorbehouden
aan de vrouwen van de elite.
Er is nog een lange weg te gaan, een
weg die mij zal voeren langs musea,
magazijnen en opgravingen, maar
hopelijk kan ik dan een helder over
zicht geven van de Etruskische goden
op identiteit, plaats en tijd, en meer
inzicht bieden in de Etruskische religi
euze mentaliteit.

Natalie Stevens is leraar. Daarnaast doet zij promotieonderzoek op het gebied
van de Etruskische religie aan de Universiteit van Amsterdam. Voor meer infor
matie: jh.stevens@quicknet.nl.
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G. Colonna (ed.), Santuari d'Etruria. Milano, 1985.
F. Gaultier en D. Briquel, Les Étrusques, les plus religieux des hommes ,
Paris, 1997.
L.B. van der Meer, The Bronze Liver of Piacenza. Amsterdam, 1987.
A.I. Pfiffig, Religio Etrusca. Graz, 1975.
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Fra nc isc a de Haan, Een eigen patroon. Geschiedenis van
een joodse familie en haar bedrijven ca. 1800-1964.
Aksa nt, 2002 , 462 bl z . IS BN 90-52 60- 062 -7 . € 32 ,00.

•Ing

Marlou Schrover werkt als mi grati ehistoricus bij de opl ei 
din g geschiedenis van de Uni versiteit Leiden. Zij is chair
pe rson van ESSHC mi gra tion and ethnicity network en
mod erator van H-migrati on.

oo k de genealogische ove rz ic h ten va n de famili e Van
Geld er en en van de nau w bij het ve rhaa l betrokken famili es
Van Vries land en M enk o , en verd er de overzi cht en va n
bedrij ven , directeuren , co mm issa risse n , functionari ssen en
aandee lho uders.
In de inl eidin g en de co ncl usie verbi ndt De Haan - z ij het wat
terl oop s - het famili sm e met ee n genderperspec tief.
Verwe ve nheid van fam ili e en bedrijf bet ekende dat vro uwe n
en m ann en belangrijk wa re n voor het lo t van beide . Er was
gee n spra ke van een rigid e sche id ing tu ssen de pri vé- sfeer,
als dom ein van vro uwe n, en de ope nbare sfeer als dom ein
van mannen .
De fa m ilie Van Gelder en was joo ds . Dat joods-zijn spee lde
ee n ro l in de relatie van de fa m ilie met andere grote texti el
famili es in Twente. Marc van G eld er en werd in 1890, omd at
hij joods was, geweigerd als lid van de Groote Sociëteit in
En schede. Deze weigerin g symbo lise erde de gesche iden
wer eld en waarin de jood se en niet -joodse textielondern emer s
leefd en . Zijn pogingen om verv olgen s in de gemeenteraad te
ko me n mi slukten evene en s . Pas hiern a richtte Marc van
Ge lder en zij n energie op de opbo uw van de j ood se ge mee n
te van Ensc hede . Toen Nederl and doo r de
Du itsers we rd bezet we rde n meerd er e
leden van de famili e weggevoe rd naar
co ncentra tiekampen en daar ve rmoo rd .
Enkele fa miliel eden wi sten te vluchten,
enke len overleefden in de onder duik en
ee n enkeling ov erlee fde de kamp en .
Be drijve n en hui zen raakt e de familie in
de oo rlog kw ij t . De bedrij ven we r-
den onde r gezag va n ee n
Ver walt er ges teld .
De Haan ziet het
joo d s-z ij n van
de fami lie als de
tweed e rode
dr aad in haar boek ,
naast het familisme, De ze
twe e draden zijn eigenlijk zo
ster k verstrengeld dat ze feit elijk éé n
dr aad vormen. De famili e Van
Ge lde re n was een jood se famili e en
du s wa s hun familiebedrijf , in de oge n
van de nazi's, een jood s bedrij f en
daard oor een prooi voor de Duit se
bezetter. Die bezetter liet in dit 'jood 
se bedr ij f' , toen het niet m ee r in de
han den van de famili e was , de j od en 
sterre n maken die de Ned erl and se j od en
va naf het voo rj aar van 1942 moest en dr a
gen. De keu ze voor jui st dit bedrij f m aakte
onde rdee l uit van perman en te verne de ring
van jo de n die de nazi ' s nastr ee fden . Via het
bedrijf trof men de voo raans taande famil ie
en da arme e de jood se gem eenschap ; een
tacti ek die a lleen doo r de ve rstrenge ling
van za ke lij k en pri vé-l even mogelijk was .

Reclam ef oto van de Nijv erhe id m et Beat /es-stof,

1964 . /11: Franc isca de Haan, Een eige n patroon,

Farn i I ieondernern
De socioloog Van Heek noemde in 1945
de verstrengeling van de belangen van
familie en bedrijf bij grote ondernemin
gen familisme. Latere auteurs hebben dit
begrip gespecificeerd , aangepast en
gebru ikt bij hu n beschr ijv ingen va n enke 
le grote Nederlandse ondernemingen.
Ook Francisca de Haan neemt het fami
lisme als rode draad bij haar beschrijving
van de bedrijven van de familie Van
Gelderen, een familieonderneming in
Enschede.

Het samenvallen van familieb el ang en bedrijf sbelang hield in
dat voortbe staan van famili e en bedrijf onl osmakelijk met
elkaa r verb onden war en. Het was het fami liekapitaa l dat in
het be drij f was geïnvestee rd; ging het goe d met bedr ijf dan
ging het oo k goed met de famili e . De m annen van de famili e
slo ten guns tig e huwelijk en met de dochter s en zu ssen van
m ogelijk e bedrijf spartner s of met vrouwen met kapitaal en
sa me n ve rbe terden zij de positi e van bedrijf en famili e. De
huw elijk spolitiek, waarb ij za ke lij ke banden en huw elijk s
band en samenvielen , had tot gevo lg dat het familiegro ep en
wa ren di e bepaalde bedrijf stakk en domin eerden. Expan sie en
di ver sifi catie werden ges tim ulee rd door de wen s om voo r
a lle zo nen en ne ven een goe de pl aats binnen het bedrij f te
vinde n . Omdat die zon en en neven ec hter niet altijd de meest
gesc hikte kandidaten wa ren voo r ee n leidende positie, was
de leidin g van het bedrijf ni et in alle gevallen harmoni eu s.
Co nflic ten, die werden ges tim ulee rd doordat de leiding ge
vend en door hetzelfde famili sm e oo k ee n emotionele bet rok 
ke nhe id bij de bedrijfsvoerin g had den, waren niet ongebru i
kelij k.
Zoa ls geze gd neemt De Ha an het familisme als thema bij
haar beschrijving van de bedrijv en van de familie Van
Gelder en: een familieond ernemin g in Enschede die perfect
pa st bij het bovengeschet ste alge mene beeld. De opdra cht
voor het sc hrijv en van de ze stud ie we rd geg even door Henk
van Ge lde re n, de in 1921 ge bo re n med edirecteur van de
on de rn em ing. De ondern em ing we rd opge ze t in 1859 . Het
bedr ij f, dat uiteind elijk de naam De Sto om weverij
Nijv erh eid kree g, be gon als ee n we ver ij maar special iseerd e
zich in het fini shen of vere de len : was se n, bleken, appre tere n,
ve rve n en bedrukken van s tof. N a 1945 werd het een gro te
produ cent van bedrukt e modi eu ze stoffe n. In 1892 werd
M arc van Geld eren , de groo tva der va n de opdrachtgever, er
bedrij fsleid er. Het bedrijf was toen nog ge en familieb edrij f.
Dat we rd het pas in 1912 toen de famili e Van Gelder en de
meer derh eid van de aand el en ve rw ierf. Inmiddels was er in
1903 ee n tweede bedrijf als onde rdee l van de ondern emin g
opgeze t: Ramie Union . Dit bedri jf legd e zich toe op de pro 
du ctie va n gloeikousjes voo r onder meer lampen en maakt e
ook techni sch porselein . In 1964 hi eld en de Van Geld er en
bedrijv en op te bestaan als famili eb ed rijf . Ze gingen op in
ee n holding , waarin Unilev er het groo tste belang had.
De Haan m aakte voor haar beschrijvin g van bedrijf en fami
lie onde r meer gebruik van het familiearchief van Van
Geld eren, het bedrijfsarchi ef, co rrespondenties van beken 
den en vrienden van de fam ilie , en ee n twintigtal interview s.
Het resultaat is een fraai uitge geven en mooi vormgegev en
boek, dat rijk geïllustreerd is met 123 paginagrote en met
zo rg uitgezochte illustrati e s. Verd er bevat het boek een ind ex
op per sonen en bedrijven , iet s dat bij ee n boek als dit , waa r
in vee l nam en worden genoemd, ee n noodzaak is . Nutti g zijn
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Een formidabel vveervvoord
Het is niet onwaarschijnlijk dat onder de
ogen die op dit moment deze letters
lezen er veel zijn die nog niet zo lang
geleden hebben opgekeken naar
Marguérite Corporaal. Zeker de afgelo
pen twee jaar heeft. ze immers iedere
kans benut mensen ook buiten het uni
versitaire circuit van de anglistiek te

enthousiasmeren voor haar passie voor
16e- en I 7e-eeuwse Engelse toneel
schrijfsters.

Op 8 mei jl. heeft Corporaal in Groningen haar proefschrift
Wicked Words and Virtuous Voices . The R econstruction of
Tragic Subje ctivity by Renaissan ce and Early Restoration
Wom en Dramatists succesvol verdedigd : de als Wick ed
Words verdacht gemaakte treurspelen (door vrouwen immers
in het openbaar uitgesproken) repre sent eren feitelijk de taal
van Virtuous Voices, waarmee de vrouwelijke auteurs hun
vrouwelijke personages hebben toegerust. De vanuit gender
per spectief geanalyseerde en geïnterpreteerde tragedies van
zes vrouwelijke auteurs uit de periode 1570 -1680 vormen het
hoofdbe standdeel van haar boek. Corporaal behandelt de
ontwikkeling van het drama in Engeland in drie chronologi
sch e stappen, elk met een karakteri stiek citaat : 1570-1642
"W ithin the se tombs enclosed " met Mary Sidneys The
Trag edi e of Antonie en Elizabeth Cary s The Tragedie of
Mariam ; 1642-1665 "Weel fea ste your understandinges ,
Eare s, & Eyes " met Margaret C avendishs The Unnatural
Trag edy en Katherine Philips ' Pompe y, a Tragedy; 1665
1680 'Tm hither come, but what d'ye think to say?" met
Elizabeth Polwheles The Faithfull Virgins en Aphra Behns
Abd elar 'r; or The Moor's Revenge .
Aan iedere auteur gaat een biografische notitie vooraf, met
vermelding van ander literair werk, activiteiten op sociaal
terrein en reacties van tijdgenoten. Het is bijvoorbeeld goed
te weten dat de 1595-editie van een in de Nederlanden vaak
geciteerde - en dankzij Theodore Rodenburgh invloedrijke 
verhandeling van Philip Sidney, A def ens e of poesy, is gere
digeerd door zijn zuster Mary, die na zijn dood in 1586 trou
wen s ook diens patronagerol met algem ene instemming
overnam . Dat Margaret Cavendish een zeer ambitieuze
vrouw wa s die zich van jongs af had voorgenomen zich
publiek te roeren (waarschijnlijk bepalend voor haar keuze
voor een invloedrijke partner ) en zich ook op natuurweten
schapp elijk terrein manifesteerde, voegt veel toe. Ook blijkt
opni euw het doorslaggevende belang van een stimulerende
hofcultuur voor het genereren van generaties schrij vende en
aan het publieke debat deelnemende vrouwen.
Corporaal plaatst haar toneelanaly ses binnen een ruim raam
werk waarmee haar boek opent. Enerzijds de toenmalige
sociaal-culturele en politieke cont ext , inclusief de prominen
te misogyn e traditie. Anderzijds interpreteert ze met een gen
derblik vrouwelijke en mannelijke per sonage s in een reeks
tragedie s van bekende mannelijke aute urs met hun obsessie
ve aandacht voor de dood, gesitueerd binnen de fallocrati
sche tr aditie van de Engelse Renaissance en Vroege
Restauratie. Zo wordt het ook voor de lezers goed mogelijk
de teksten van 'de zes' mee te lezen en het belang ervan mee
te wegen .
Voor de beeldvorming van mannelijke en vrouwelijke perso
nages in de treurspelen van de behandelde mannelijke
auteurs levert het mooi aanvullend materiaal op en voor de
stukken van de vrouwelijke toneelschrijvers belangwekken
de en intrigerende nieuwe interpretaties . Het biedt tevens een

Port ret van E lizab etli Ca ry

door Sund erland

(A shmo lean M useum,

Oxford ). In : Mar gu éri te

CO/p oraat. Wicked words

and virtuous vo ices.

boeiend overzicht van
het genre zoals dat in
Engeland werd beoe
fend en hoe beide sek
sen de marges van de
literaire conventie heb
ben benut. Opvallend
vond ik het verschil in
ge bru ik van middelen om het publi ek bij het stuk te betrek
ken : vrouweli jke auteurs bedienen zich veelvuldig van de
agniti o , door een emotionele schok tot een (ander) inzicht
kunnen komen, en minder van een plot selinge verandering
van emotionele kleur , de p erip eteia . Jammer genoeg gaat
Corporaal hier niet echt op in . De uitgebreide bespreking van
zoveel treur spelen uit deze lange periode is bovendien een
nuttige aanvulling en nuanceert het in onze lage landen
domin ante beeld dat er toen hoofdzakelijk zogenoemde
revenge -drama s voor kwam en. Voor Histo rica-lezers lijkt me
Corporaals betoog van belang tegen de vijandigheid van fun
dament alisten binnen New Hi stori cism over het betrekken
van gender bij hun interpretatie van de 'historische werke
lijkheid' , evenals de wijze waarop de zes vrouwen vormge
ven aa n het spanningsveld tu ssen de vigerende (gewenste
c.q . bestaande) sociale conventie en de door vrouwelijke
person ages genomen en becommentarieerde verbale vrij
heid.
De stukken van 'de zes' bieden het gesuggereerde immorele
gedr ag als vrouwen in het openbaar het woord te voeren (ze
word en dan als 'hoeren' betiteld) een sterk weerwoord.
Toneel lijkt een ideale plaats voor 'hoor & wederhoor'. Ze
dienen mannen van repliek door hun beeldvorming over
vrouwen door te prikken als een projectie van hun eigen sek
suele binnenwereld via juist door mannelijke personages
geuite "wicked words " . Voor Nederland deed Meynarda
Verboom dit in 1664, toen zij Vondels visie op Eva in diens
Adam in ballingschap becommentarieerde. Ook tal van
Engel se vrouwelijke auteurs richtten hun pijlen op de ver
oordeling van Eva als de alleen- schuldi ge aan 'de val' en dat
vrouwen daarom tot in alle eeuwigheid hun mond moeten
houden . Corporaals materiaal prikkelt om als de wiedeweer
ga toneel van Nederlandse vrouwen aan de gender-vork te
prikken .

Pim van Oostrum is historisch letterkundige en speciaal
geïnteresseerd in de gend erg eladenheid van achttiende
ee uwse literair-kritische, politi eke en als seksespecifiek
ervaren of beschouwde tekst en.

M .C .M . Corporaal, Wicked Words, Virtuous Voices. The
R econ struction of Tragic Subj ecti vity by Renaissance
and Early Restauration Women Dramatists. [Groningen,
2003 ], 340 blz. Proefschri fteditie . M ogelijk nog in 200 3
ve rsc hij n t ee n handelsediti e. Nieu wsgieri gen kunnen
alvas t terec ht op w ww.ub.rug.n l (doo rklikk en naar
M. C .M. Co rporaa l) voo r de digitale vers ie.
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Muzen
In zijn epigram over schrijvende vrouwen telt Antipater van
Thessalonica (150 voor Christus) precies negen dichteressen.
Natuurlijk is dat geen toeval. Hun aantal vormt een dichterlijke
parallel met dat van de beschermgodinnen van de kunst, maar de
symbolische beperking van het getal is ook belangrijk. Negen dich
teressen op een literatuurgeschiedenis van vijf eeuwen mogen we
gerust marginaal noemen. Als we vervolgens lezen welke lof hij deze
vrouwen toezwaait kunnen we spreken van een historisch continuüm. Want de een
heeft een 'vrouwelijke stem,' een ander wordt geprezen om haar uiterlijk en een
derde heeft met haar beschrijving van het schild van de godin Athene een gepast
vrouwelijk onderwerp gekozen. Van de twee dichteressen die volgens hem 'beroemd
bij iedereen' rijn, is één beroemd om haar tragische dood en de ander vanwege de
moed waarmee zij haar stad verdedigd heeft toen de mannen hiertoe verhinderd
waren, geen literaire redenen dus. En als Antipater de dichteres Anyte 'een vrouwelij
ke Homerus' noemt bedoelt hij vast niet dat iedereen moet gaan schrijven als zij.
Haar korte gedichtjes verhouden zich tot het epos als een kiezel tot een rots. Nee,
Antipater bedoelt dat zij voor een vrouw heel mooi kan schrijven.
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De artik elen in het ni euwste Jaarb oek voor Vro uw en
geschi edeni s over vrouw en in de kun sten sluiten aan bij dit
patroon : ied ere kun stdi scipline kend e weinig vrouw elijk e
be oef en aar s, vrouw e n hiel den zich vee la l be z ig met ma rgi
nale ge nres als kun stnij verh eid , hun o ntw ikk el ing hin g af
van toevalli ge facto ren zoa ls een enth ou siast e vade r of het
ontbr eken van kind er en en kun sten aressen kond en in de
recepti e van hun we rk nooit aan hun sekse ontsnappen. In
haar bijd ra ge over Will y Co rs ari laat Erica van Bo ven z ien
dat he t ep ithe to n ' vrou welijk ' in de Ned erl and se liter aire kri 
tiek in de eer ste hel ft van de twinti gste ee u w sto nd voor
ouderw et s , tuttig, onin ter essant , la ge kwalite it en allee n
geschikt voor vrouw elijk e leze rs. Uit erlijk sch oon is voor
vrouwen ee n du bbe lzinni g ge geven, zoa ls bijvoo rbeeld blij kt
uit het artikel van Hel en Metzeiaar over vro uwen in het
vaderla ndse muziekl even . Het wa s een red en om vro uwe n
van het podium en van op le id ingen te wer en , en wannee r zij
succes vo l wa re n laadd en zij al snel de verde nk ing op zic h dit
meer aan hun mooie ge sta lte dan aan mu zik ale k walit ei ten te
dan ken hebb en. Het ki ezen van een onde rwe rp was ook ee n
heikel punt voor kun stzinn ige vro uwen . U it di ver se bijdr agen
in de ze bund el blijkt dat uni ver sele onde rwe rpen - het asp i
rati eniv eau van de ec hte k uns tenaar - als mannel ijk werd en
gedefini eerd . Zo be schrijft Els Kl oek hoe schild er essen
voora l exce lleerden in ge nre stukken en in he t mak en van
por tre tte n van vro uwen , terwij l de grot e verhale nde schild er 
stukken aa n man nen voorb ehou den w aren .
Het Ja arb oek heeft met Mu zen aan het werk een rijk them a
geko ze n. Ond anks obs take ls en uit sluitin g z ijn er de hele
ges chiede nis door schrijfs ters , sc hilderesse n, be eldh ou wster s
en za nge resse n gewees t. Van af de j aren zeve n tig van de vo ri
ge eeuw prob eren ond er zoeker s, uit gever s en conse rva tore n
hun nam en en hun oeuv re met succes aa n de vergete lhe id te
o ntru kke n. D e reda cti e heeft voor dit j aarb oek het net br eed
uit gegooid . Acht arti kel en be ha nd ele n vro uwe n in de sc hi l
der- en beeldhouwkun st , muziek en literatuur, vrouw elij k
mecena at en vro uwen als ontvangers van sub sidie , in en bui 
ten N ederland . Daarn aast zijn er vier port rette n van ou dere
Nederland se kuns tenar essen uit het Ro sa Spierh uis in L aren
opgen om en . Opvallend in de interview s is de vitaliteit en het
elan waarm ee deze vro uwe n een carrière als kunstenaar heb 
ben opge bo uwd. Hun leven sloop illu str eert de ma rgin ale
po siti e va n de vro uwe lijke kun sten aar. Schild eres An Bi esiot
komt uit ee n kunsten aa rsfamilie en kr eeg les van ha ar vad er ,

h aar coll eg a L ies B run sveld ec hte r kon pas na ar de academ ie
toen h aar kind eren de deur ui t waren . M evro uw Brun sveld
was toen 57. Dijck Koster werd celli ste o md at haar vad er dat
zo 'n moo i in strum ent von d e n wi st in het
Con cert gebou work est door te drin gen to en dat nog gev uld
wa s m et ' oude bromb eren di e vro uwe n m aar ni et s vonde n'.
Ren s R oy aards ontpl ooid e zich al s teken are s in same nwe r
kin g met haar man . A ls arch itect hi eld hij zich m et rest aur a
tie van monumenten bezig , z ij maakt e de benodigd e teken in
gen .
Een n ad eel van de br ed e aanp ak va n het thema is dat dit
Jaarb oek m eer dan voorg aande aflev eringen een w at toeval
lige indruk ma akt. H et ee rste artikel ga at o ver Ned erl andse
ku nstenaressen in de periode 1500 - 1800 en h un rec eptie,
daarn a vol gt een stuk ove r vrouwelijk e troubadour s tu ssen
1100 e n 1200. In het der de artikel blij ven we nog eve n in
Frankri j k , bij de moed er va n Lod ewijk de he ilige, o m via
puri tein s Enge land wee r in Nederland uit te komen en daar te
blijv en. Onder all e k uns ten is de liter atuur over vert egen
woordi gd (v ier van de ac ht bijdra gen ), te rw ij l veel k uns tvo r
men waa ri n vro uwe n rijk verteg enwoo rdig d zijn , zoa ls ball et
of fot ogr afi e afwe zig z ij n . Keuz e va n de red acti e of ee n
sele ctie van toev alli g vo orhand en zij n d ond er zo ek ?
Hetz el fd e geldt voor de kunstenaa rsp ortr etten; echt een leuk
id ee , maar waa rom ju ist deze vier vrouw en?
Mu zen aa n het werk onth ult me t preci sie en aan dacht voor
deta il de weerstand di e vrouwen in de kun st ondervond en , de
neerbui gendheid wa arm ee hun werk w eggezet werd a ls
' vro uw elij k' en laat ee n gro te mat e van hi stor isch e co nti nuï 
teit in dit m aat schapp elij k veld zien . D aarmee is het oo k ee n
h omm age aan al di e vro uwe n die de kun sten omhel sden , di e
niet tevred en ware n om als Mu ze de sc he ppings krac ht te
beli ch am en , maar di e kr acht in zich zelf vo nde n en wi sten te
uiten .

Mi ek e de Vos stud eerd e geschiede nis en kla ssiek e talen ,
ver taalt Gr iekse en Latijnse po ëzie en is redact eur van
Hist ori ca .

Mu zen aan het werk , vrou wenlevens in de kunsten .
Ja arb oek voor Vrouw en geschied eni s 2 3 . Ak san t, 200 3,
240 bl z . ISBN 90-5 260- 098-8 . €17 ,50 .



Geroofde archieven t:erug
Op 26 mei j.l . kreeg het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging
(I/AV) eindelijk het archiefmateriaal terug dat in de Tweede Wereldoorlog werd geroofd door de
Duitse bezetter. Pas in 1992 werd bekend dat onder andere stukken uit de beginjaren van het
Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging en het paspoort van Aletta jacobs in Moskou lagen
opgeslagen . Na jarenlange inzet van de algemeen rijksarchivaris, de Nederlandse ambassade in
Moskou en het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de geroofde archieven nu terug bij de recht
matige eigenaren .

Bij de terugg ekeerde stukken zi t een gr oot aantal foto 's , zoal s di e van de opening van het IAV op 3 dec ember 1935 (boven
ste foto). Het IIAV is erg blij met de terugkeer van het vaak uniek e beeldmateriaal, dat helaas moeilijk is te duiden . In de
loop der j aren zijn de beelden beho orl ijk door elkaar geraakt en er is weinig tot geen informatie op de achterkant van de foto 's
geschreven . Wie kan het IIAV helpen met informatie over het chique diner, dat vermoedelijk in Nederland heeft plaatsge
vonden (foto midden)? En wie weet met wie Rosa Manus uit welk gebouw in welk land en ter welke gelegenheid komt
(ond erste foto)?

Reactie s naar Elkie Jordans, beeld archivaris van het IIAV:
E.Jordans @iiav.nl
Me er in formatie over de Moskouse archieven:
http ://www.iiav .nl/nl/databases/schatten/index .html en klik op
'Schatt en uit het Archief' , en kie s dan onder 'Online
Tento onstellingen ' voor 'Geroofde archieven na 63 jaar terug' .
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Congressen
Gossip 10 Internet
Hel Wom en 's Committee van de Economi e
History Soc iety London organ isee rt op 7 en 8
november in Lo nden he t co ngres ' Info rma tio n
and so eia l knowIed ge : from goss ip to the int er
net' . De eln em ers word en 7 novem ber vergas t
op een ron de- tafeldiscuss ie tussen Pa t Hud son ,
David Gree n, Jon Agar en Corn eli e Us bo rne
over de ro l van informati e in eco nom ische ver
klaringe n, so cia le en stadsgesc h iede nis, de
medische gesc hiedenis en die van we tensc hap
en techn ologie . Op 8 nov emb er zij n er diverse
lezingen, van onder anderen Flis Hen wood ove r
gender, mach t en inf orm atietechn ologie en van
Co rne lie Us bo rne over de arbe id van vrouwe n
in de telefoni e .
Inf ormati e: E ve Ros enh aft , Sc hoo l of M odem
La ng uages, Uni ve rsity of Li verp ool, Li ve/p ooi
L 6 9 7Z R, e-ma il: dan 85 @l ivel1JOo l.a c .u k.
int ern et:
h tlp :// wip. ehs, org .uk/society / wom en .asp.

G eschiedenisdag
Op I november 2003 zal in co ngres -ce ntrum
Orph eu s te Apeldoorn de derd e N at ion ale
Gesc hieden isdag plaatsvinden, getit eld 'He t
ande re gez ich t: conflict en gew eld in de
Nederl and se geschiedenis'. De voorbereidin gs
groe p wil op deze dag het door continu ïteit en
co mpro mis getekende nationale gesc hie dbeeld
ter disc uss ie stellen door aand ach t te besteden
aa n minde r geru ststellende ka nte n van de
Ne derland se gesc hiede nis, Is het verloo p van de
Nederland se ges ch iedenis niet schoksge wijze r
en grill ige r geweest dan vaak wo rdt voorge
steld? Zijn er patr onen te herkenn en in de
manie ren waaro p co nflicten worde n uit gevoch
ten ? Hoe repre sent eerden tijd genoten confl ic
ten in verslage n en beeldend e kunsten, en in
hoeverre zij n die weerslage n van co n flic t en
gewe ld terug te vinde n in onze erfgoedin stellin 
gen?
Inf orm ati e: Nederl ands Cent rum voor
volk scultuur ; R e. Don dersstr aa t 1. 3572 JA
Utrech t, 030-27 60244, e-ma il: nederla ndseen 
trum. vo lksc ultuu rsivwxs .nl,

NGV
Hel Nederl ands Gen ootschap Vrouwenstudi es
(NGV) orga nisee rt op 23 janu ari 200 4 ter ere
van haar 15-jari g jubil eum en het lO-j ari g
best aan van het European Journ al of Women 's
Stud ies in samenwerk ing met het Be lle van
Zuy len Instituut een sympo sium . De tit el is
'Pass ing on Feminism', en centr aal staa t de
refl ecti e op de zogenaamde generatie kloof bin
nen het Europees feminisme. Spr eker s z ijn
onder ande ren: Julliete Mitch ell, Li sa Adkin s,
Glori a Wekker, Be linda Gian essi en Biljana
Kasic .
Inf orm ati e: NGV, telefoon : 030 -25 3 1881,
in tern et: w ww.f ss .uu.n l/n gv.

Te n t o onstel lin gen
Hui svrouwen
Mu seum Het Schi elandhu is in Rott erd am pre
senteert tot en met 31 mei 2004 de tentoo nste l-

HETGELUKVANDEHUISVROUW

ling 'Het geluk van de hu isvrou w '. De indeling
van de tent oonstellin g vo lg t het alle daa gse
patro on van hui shoud elij ke wer kzaa mheden,
zoals dat tot ei nd j aren zes tig ge bru ike lijk was:
van ma and ag wasdag, d insdag st rij ken en ver
ste llen via de weke lijkse schoo nmaa kbeurt op
vrijdag tot de rust op zo ndag. Tege nover de
dagelijk se bezighed en in het hui shouden stelt
Het Schieland shui s de voo rs telli ng van hui s
vrouwen en hui shoud elijk we rk in reclame s.
Wanll eer: t/m 31 m ei 200 4,
Waar: M us eum H e l Sc h ie la ndhu is , Kort e
Hoo gst raat 3 1, Rot terdam .
Inf orm ati e: 01 0-21 76 76 7.

Lili Marleen
Het Duit se lied ' Lili Marleen ' was in de Tweede
Wereldo orlo g zowe l popul air bij de Duit se als
de gealliee rde troepen , omda t het de men selijke
gevo elens in oorlogstijd zo treffe nd verwo ordt:
de scheiding van gelief den, heimw ee, eenza am
heid en ang st voor de dood . De mythe van Lili
Marleen werd grootge maak t door art iesten als
MarIene Dietri ch en het lied werd onderwerp
van theater- en cabaretuit voerin gen , documen
taires en spee lfi lm s. Het Verzetsmuseum in
Ams ter dam wijdt ee n tentoo ns telling aan de
gesc hiedenis van de ze hit.
Waar: Verzetsmuseum, Plant age Kerk/aan 61 te
Amsterdam ,
Wanneer: t/m 16 nov em ber:
Informatie: 020 -62 025 35 .

Sultan
De sch ilder Jean Bapti ste Vanm eur legde in de
jaren twinti g van de ac htt iende ee uw het dage
lijks le ven aan het Ott om aanse hof van sult an
Ahmed III in l stan bul vast. Hij schilde rde onder
meer een onderho ud tussen de Nederland se
ambass adeur Corn eli s Ca lkoe n en de sul taan,
een Turk se bruil oft, een kraa mka mer en het
leven in de harem. Vij ftig schi lderij en van
Vanmour zij n nu te zien in he t Rijk smu seum ,
dat de tentoonstellin g D e am bas sade ur; de su l
tan en de kun ste naa r: Op aud ië n tie in l stanbu l
(1727 -1744) pre sent eert.
Waar: Rij ksm useum, S tad ho ude rskade 4 2 te
A mste rdam
Wann eer : t/m 26 oktober.
inf ormat ie: 020-6 74 704 7,
www.rijksm use um.n l,

Indië
De schrijfster Aug usta de Wit (1864-1939)
maakte tussen 1911 en 191 3 als rep orter voo r

de Nieu we Rott erd am sche Courant rei zen naar
Nederl and s-Indi ë . De foto 's die ze maakt e van
men sen op Sumat ra en Bali zijn n u te zien in
het Trop enmu seum . Al haar artike len en foto 's
z ijn in 1914 gebunde ld in het bo ek Nat uur en
m ensen in Ind ië (19 14) .
Waar: Trop enmu seum . Linnaeu sstra at 2,
A ms te rdam .
Wann eer: 4 oktober t/m 4 ja nua ri 2004
Inf or matie: www.tropen m useum. n l,
020-5688422 .

Varia
Beeldbank Amsterdam
Het Ge mee ntearc hief Am sterdam opend e op 5
juni j .l, ee n digit ale beeldb ank , zodat ied ereen
vana f de e ige n pc toegan g heeft tot oude en
rece nte afb eeld inge n van Am sterd am . In de
beeldb ank zij n mom ent eel meer dan 60.0 00
foto' s vanaf 1860 opg enomen, alsm ede bouw
tekenin gen vana f de zeven tiende eeuw. D e
afb eeldin gen zij n afkomstig uit verschill end e
archi even en collecties van de Gem eent e
am sterd am , zoa ls de co llecties van G.H .
Breitner, Volkshui svesting, Waterleidin gen en
andere gemeente lij ke diens te n en bedrijven. De
beeldban k is te doorzo eken op st raatnam en ,
namen van ge bo uwen, vrije tekst en via een
plau cgrond .

Ad res: bee ldb ank. amsterd am. nl . In form ati e:
G em eent ear chi ef A ms te rdam, 020 -57 20 284 ,
ww,v.ge mee n tea rchi ef. an ist erdam .nl.

Oorlog en vr ede
Het I1AV heeft op de webs ite www. vrouw enin
fo .nl een nieuw dossier over oorlog en vrede
geo pe nd, met informatie over vrouw envre des 
be wegin gen , confli ctpreventie en vred esonder
handelin gen en verwijzingen naar liter atuur ,
nieuw s en webs ites .

Damespad
Twee jaar geleden realiseer de R ita Zwaan het
Dam esp ad. een wandeling door natuur en cul 
tuur waarin historische vrouw engebenr tenis sen
worden beli cht. Het eerste dam espad liep door
De Rijp, waar de schr ij fsters Be tj e Wol ff en
Aagje Deken woond en. Voor de ontwikk elin g
van meer dam espad en zoekt Rita Zwaan co n
tact met histori ci die kennis hebben van vrou
we ngesc hiede nis, affinit iteit met de lesbi sch e
cultuur en zin om hun kennis toe te passen voor
de ontwikkeling van wa nde lpaden . M eer infor
mati e op: ww w.darnespad. n l, of e
mail :info @dame spad .nl.

DAMESPAD .NL

Person a li a
Op L4 se pte mbe r promoveerde Anneke
Linders aa n de Uni versiteit Utrecht op haar
proef sch ri ft over Co rry Tende loo en het femi
nisme tussen 1918 en 1956.
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A.E.M. Janssen
Om den gelove. Weder waardigh eden
van Willemken van Wanray als remon
strant se weduwe in 1619 en 1622 te
Nijm egen doorstaan en vervolgens
eigenhandig opgetek end
Valkhof Pers, 2003, € 14,-.
In dit zeventiende-ee uws e ego -docu 
men t ge tuigt een remo nst rantse we du
we uit N ijme gen van de ' verdrukk ing'
die zij moest doo rstaan , maar die perti
nen t niet van pl an was haa r ge loof s
overtui ging te verhullen . Haar getuige 
nis lag ee uwe nlang in het archief, maar
is nu zowe l in zeve ntie nde-eeuws
Nijm eegs als een mod erne ver talin g
beschikb aar gestel d, met een uit voerige
inle idin g en annot aties .

Wies van Groningen
Holland ligt niet dicht bij de hem el.
Interview s met Moluk se vrouwen
Groningen, 2003, € 20,80.
De schrij fster Wi es van Gronin gen
int erviewd e 21 van oors pro ng Molu kse
vrouw en over hun ervaringen als ve r
want en van KNIL- militairen die van
weg e polit ieke confli ct en in de na sleep
van de Indonesisc he ona fh ankelijk 
heid sstrij d naar Nederl and zij n getrans
porteerd . Centrale vraag is hoe zij hun
weg in de Nederl and se samenlevi ng
vonden. De bund el is te verkri jg en door
€ 20 ,80 ove r te maken op gironummer
46 354 8 t.n. v. L. E. van Gronin gen ,
Utr echt o.v.v. ' in terviews '.

Het is geen koloni e, het is een wereld .
Vrouw en bereizen en beschrijven
Indië' 1852-1912
Terra incognita, 200 3, € 12,50.
Lan ge tijd was het reize n door en
schr ijve n over de Ind onesische arch ipel
het dom ein van ma nnen. De reisbe
schrijvi nge n van vro uwe n werden niet
serieus geno men. Ont erecht , want j uis t
deze besch rijvin gen bieden een vaak
nieu we en verr ass ende kijk op de kolo
nie . In deze bloeml ezin g zij n teksten
van een aantal reisschrij fsters gebun
deld : Ida Pfe iffer, Augus ta de Wit , Anna
Web er-van Bosse, M arie van Zeg gelen ,
Carry van Bruggen , Al etta Jacob s en
Dé -lil ah. Alle teksten wor den voor afge
gaan door essays over leven en werk
van de bet reffende aute ur. Met bijd ra
gen van Chr istiane Schul zk i-H add ou ti,
Darj a de Wever, Andreas Kie skamp ,
Jud ith de Raat , en Mi neke Bosch .

Luz ac schreef, toen zij met haar gezi n
vluchtte naar Ant werp en , Bru ssel en
Noord- Fr ankrijk . Ze schrij ft ond er
and ere over de vluchtervar ing, het ver
lies van ge ld en go ederen , de dood van
een kind , het onderwijs aan de kind e
ren , het gez ins leven en het bero ep van
uit gever en drukk er. Kort voor haar
veert igst e verjaard ag overleed de
schrij fster ; haar dood en begra feni s
word en door haar man Wybo bes chre
ven in twee briev en die eveneens in
deze uitgave zijn opge no me n.

Ann ek e Linders
'Frappez, fra ppez. toujours !' N .S .
Corry Tendeloo (1897-1956) en het
femini sme in haar tijd
Verloren, 2003, € 25,-.

'Door lezen
wijder horizont'

Li zet Duy vendak
'D oor lezen wijd er hori zont '. Het
Haa gs Damesl eesmuseum
Vantilt, 2003, € 24,90.
In 1894 we rd in D en H aag het
Dam esleesmu seum opge ric ht. Voorda t
een boek in de co llec tie mo cht wor de n
opge no men, wer d het eer st geke urd
door een leesc omit é . Deze keur ingen
vormd en voor Li zet Duyvend ak een
uni eke bron met waardeoord elen van
'gewone ' leze rs, die laat zien ove r
welk e aansc haf er discu ssie ontston d en
op welke punt en het dames lees muse um
afwijk t van de co ntemporaine krit iek of
de tegenw oor dige ca no n. In haar proef
schrif t beschr ijft ze teve ns de re la tie
met de vrouwe nbeweg ing, en on der
zoekt ze
de lee s-
mot ieven
en -
ge woo n 
ten van
de huidi
ge leden ,
waar bij
aanslui
ting is
gezoc ht
met het
cultuur-
socio lo-
gisc he
on der-
zoek naar
lee sm oti-
vat ie .

Thij s Bartel s
Dansen op het homomonument
Schorer Boeken, 2003, € 7,95.
Sind s 1987 ligt onder de toren van de
A ms te rda mse Wes te rke rk het
Hom om onumen t. Th ij s Bar tel s gaat in
op verleden, heden en toekoms t van het
mo nument en geef t vanuit de ze inva ls
hoek tevens een bee ld van de hom o
emancip atie in Nederland. Ook in het
En gels leverba ar.

Emilie Fijnje-Luz ac
Myn e beslommerd e boedel. Bri even in
ballin gschap , 1787-1788
vanti lt. 2003, € 17,50.
Jacqu es Baartm an be zor gde de brieven
die de gev luc hte patri ot Emili e Fijnj e-

Hedy d' Ancona
H et persoonlijk e is politiek
Archipe l, 2003 , € 16,95.
In haa r aut ob iogr afie haalt Hed y
d ' Anc ona her inn erin gen op aa n de
vro uwe nbeweg ing in de j aren zestig en
zeve ntig, haar ontmoe tingen me t men
sen als Joke Koo i-Smi t, Ien Dales ,
Anne mar ie Grewel , Joop den Uyl en Ed
van Thijn. Aan de hand van haar levens
geschiedenis maa kt ze duid elij k ho e het
politieke en het persoonlijk e met elkaar
ve rb onden zijn , om ten slo tte haar
gedachten te laten ga an over de vraag in
hoeverre de politi ek tegen woordi g per
soonlij k is gewo rde n.

Gerard Aald er s
L eoni e
Boom, 2003, € 17,50 .
Gerard Aa lders, we rk zaam bij het
NIOD , recon stru eerde op basis van
ge heime arc hieven het leven van de
Nederland se dubbel spi on ne Leonie
Püt z. Deze uit Aken afkom stige actrice
vestigde zich in 1925 in Ams terdam,
waar zij vrijw el direct wist door te drin
gen tot de top van het Nederl andse
tonee l. Tegelij ker tijd werd ze actief als
spion ne , voor zowe l de Du itse als de
Nederl and se, Enge lse en Fran se inlich
ti nge ndiens t. Tijden s de Twee de

Wer eld oorl og
wo rdt ze ont
maskerd en naar
Raven sbrü ck
ge de por te e r d.
Ze overleef t het
con c ent rat ie
kam p en speelt
na haar terug
keer een pro
minen te ro l in
het Bur eau
Na tio na le
Veilig he id , de
eer ste
n a o o rl o g se
inlic ht inge n
di en st va n
Nederl and .



Gerold van der Stroom (red .)
De vele gezich ten van Anne Frank .
Visies op een f enomeen
De Pro m, 2003, € 17,5 0.
Gero ld van der Stroo m, med e-sam en 
ste lle r va n de wete nsc ha ppelij ke ed itie
va n het dagb oek va n A nne Fr an k , steld e
een bundel sa men met de bel angrij kste
artike len over A nne Frank van af 1946.
Het ga at om artike len die besli ssend
z ij n geweest voor de beeldv orming
ro nd Anne Frank , of nieuwe inzic ht en
bieden in haar persoon en werk .

Jennifer Vanderb es
Paaseiland
Arc hipe l, 20 03, € 17,95.
In haar hi stori sch e roman ove r gesc h ie
deni s en in tellec tue le bevlogenh eid ver 
weef t Jennif er Vand erbes de verh alen
van twee vrouw en : EIsa
Pe ndIeton, die in 19 13 met haa r echtge 
noo t en zus naar Paaseiland rei st om
aldaa r de raad sel achtige , ko lossa le
standbe elden te bestude ren , en de
pl ant kundige
Greer Farr ad y, di e beg in jar en zeve nt ig
naar Paaseil and gaat om he t ee uwe no u
de stuifmeel te onde rzoe ken .

Portret van een
Slavenmeesteres

Yvette Marcu s-de Groot
Kunsthi stori sch e vrouwen van weleer
Verlo ren, 2003 , € 39, -.
Voor 1921 , het j aar waarin de uni ver si
tai re studie kun stge schi ed eni s een vo l
waa rdig doctoraa lvak we rd, ware n er
relatief vee l vro uwe lij ke st uden ten
kunstgeschi edeni s. Yvett e M arcus laat
zie n hoe deze ee rste generati e kunsthis
toricae in ee n overgangspe rio de leef
den. De posi ti e van vrouw en in
het maat sch app el ijke en culture le leven
ve rande rde en vro uwe n kr egen met
nam e bij de nieu we invullin g va n mu se
ale tak en ee n weze nlij ke
inbr en g. M et portr etten va n ac ht vro u
we n di e in hun eig en tij d we rden
gewa ardee rd als
sc hrijfsters,
mu seumdi rectri ces en uni ver si tair
docente s.

Rilde Neus-van der Putten
Susanna du Plessis. Portret van een
slavenmeestere s
KI T Publish ers, 200 3, € 2 1,50 .
In de Su rinaam se ge mee nsc hap staat
Susa nna du PIess is bekend als een
berucht slave nho uds ter uit de ac h ttien
de eeuw, di e slaven op gruwe lijke wijze
mi shand eld e. Hild e Neu s des ti llee rde
uit arc hief- en bronnen ond erzoek een
bee ld van ee n blanke vro uw, die leefd e
in het achtt ie nde- eeuwse Sur ina me en
de beeldv ormin g rond deze vrouw.

Hilde Neus-van der Putten

Marjane Satrapi
Persepolis 3
A tlas , 2003, e 13,50.
In haar autobiog ra fische beeldverhaal
ge tu igt de Iraan se M arj ane Satrap i van
haar emi grati e naar Oostenri j k en haar
co nfronta tie m et de west er se ma at
scha pp ij.

/
/

Al s Tweed e Kamerlid voo r de Pvd A
ber eikte Co rry Tend eloo midd en j aren
vij ft ig dat de hand elin gsonb ekwaam 
heid va n ge huw de vro uwe n en het
arbe idsve rbo d voo r hu wen de ambtena 
re ssen we rde n af gesch a ft. In haar
proef schr ift belicht Ann eke Linder s aan
de hand van leven en w erk van Corry
Tendel oo de relatie tu ssen feminism e
en pol itie k tussen het aa ntre den van het
eerste vrouw elijke
Tweed e
Kam erlid in 1918 en de ins tallatie van
de eerste vro uw elij ke mini ster in 195 6 .

Vilan van de Loo
'M oet terug. Privaat eigendom'
Ams terdam: IlA V, 2003, € 5,-.
In de Twee de
Wereld oorlog werd het arc hief van het
Int ern ation aal
Ar chi ef voo r de Vrou wenbe wegin g
door de nazi ' s geplunde rd. Via vi a zij n
de archi even in Mo skou beland, wa ar
ze pa s in 1992 ontd ekt werden. Na
jaren van diplomatiek ove rle g werd en
de verl oren stukken op 28 mei j .l. ger e
tourn eerd aa n het IIAY. Vil an van de
Loo sc hreef vo or di e ge lege nhe id ee n
gesc hiede n is van het IIAV, de diefst al ,
de zoek toc ht en de teru ggave . Het
boekj e is te beste lle n via
www. iiav.nl/public aties.
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De Stichting Vrouwengeschiedenis van de Vroegmoderne Tijd (SVVT) stelt zich ten
doel het onderzoek op het gebied van vrouwengeschiedenis over de periode 1500
1800 te inventariseren , te stimuleren en bekendheid te geven. jaarlijks organiseert
de SVVT daartoe bijeenkomsten met lezingen over lopend of zojuist afgerond
onderzoek.

Veel plannen
de t:oekomst:

voor

Na tw ee succesvolle stud iemidd agen
over vrouw en en de med ische wet en
sch ap (14 m aart 2003) en vrouw en en
recht ( 19 se p temb er 2003), za l de
SVVT op 1 nov ember a.s. deeln em en
aan de N ati on ale Geschiedenisdag: ee n
inf orm atiem arkt met stands en pr esen
ta ties van histori sche uitg everij en en
met de belan gr ijk ste histori sch e instel
lin gen in N ed erl and. De SVV T is er
trot s op om de vroegmodern e vrou
wen geschi ed enis op deze dag te kun
nen ve rtege nwoo rdigen . De N ati on ale
Geschi ed eni sda g wordt dit j aar ge ho u-

den in congrescentrum Orpheus in
Apeldoorn. Verdere informati e over
deze bijzondere dag kan verkregen
word en bij: Albert van der Z eijden;
Nederlands Centrum voor Volk s
cultuur ; e-mail: ncv @volk sculiuur .nl.
In het nieuwe j aar za l de SVVT we der
om twee studiemidd agen orga nise ren :
éé n in het voorj aar en éé n in het najaar.
Op deze stud iemiddage n zulle n onder
zoe kers op het geb ied va n de vroeg mo
dern e vrouwen ge schi ed eni s lezin gen
geve n, waarnaar er uit gebr eid de tijd is
voor vrag en en di scu ssie . Voor leden

van de SVVT is de toegang tot deze
studiemidd agen gratis. Leden ontvan
gen bovendi en dri e maal per jaar een
nieuwsbri ef met informatie over en
verslagen van studie b ij eenkom sten ,
lopend onde rzo ek en publicaties.
Wie lid wil word en van de SVVT
maakt minim aal € I J ,- over op po st
giro 405 2235 , ten name van de
Stichtin g Vrou wen geschiedeni s van de
Vroe gm od ern e Tijd . Tot onze leden
behoren zowe l hi storici , kunst- , liter a
tuur- en recht shi stori ci , pedagogen al s
theolo gen.

Een vro uw word t door twee di end ers naar hef Werk /w is ge b rach t. Pent ekeni ng van Chris tiaa n A ndriesse n ca. 1800. B ron : D in i H elme rs,

"Gesch eu rde bedde n ", Op loss inge n voor ges tra nde hu welijken . Amste rda m 1735 -181 0. Hil vers um, 2002 .
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