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Slangen

De negentiende eeuw is een vrouw, althans volgens Marita Mathijsen in haar
boek De gemaskerde eeuw. Die eeuw is een vrouw, omdat ze volgens de
Amsterdamse hoogleraar letterkunde voortdurend verwikkeld was in een
strijd om de zo felbegeerde harmonie, maar telkens weer werd gehinderd door
de irrationaliteit en de chaos die eigen is aan het menselijk bestaan . Ik weet
niet of je dan moet concluderen dat de negentiende eeuw een vrouw is
geweest, maar duidelijk is dat er in die eeuw iets met de visie van mannen op
vrouwen aan de hand was .
Die visie lijkt niet direct verbonde n met reële vro uwen. Wie de te ntoonstelling
Fatale vrouwen in het Groninger Museum heeft gezien , is on dergedompeld
geraakt in een bizarre negentiende-eeuwse belevingswereld. De zalen hingen
vol met schilderijen van bijbelse en mythologische vrouwen die op de een of
andere manier een fatale uitwerking op mannen hebben gehad. Judith heeft de
bloederige kop van Holofemes in haar hand, Salomé vraagt het hoofd van
Johanne s de Doper, de Sirenen proberen met hun gezang de wilskracht van
Odysseus te breken en Circe verleidt diezelfde Odysseus een gifmengsel te
drinken , zodat hij in een zwijn zal veranderen . Slechts Parcifal weerstaat met
moeite de verleidingskunsten van een vrouw die als een slang naar hem
toekruipt.
Ha d de slang voor de negentien de-eeuwse kunstenaars uit de beau monde
betekenis als symbool van vrouwelijke en fatale verleidingsk unsten, voor
mensen als mijn grootouders luidde de slang de verstoting uit het paradijs in.
Zij zijn weli swaar net in de twintigste eeuw geboren, maar hun leven was door
en door negentiende-eeuw s . Dat viel me onlangs voor het eerst echt op , tijdens
de begrafenis van mijn grootvader. De psalmen (geen gezangen) werden
gezongen op hele noten, de dominee en spreekwoordelijke mannenbroeders
spraken een stichtelijk woord tot de familie en gemeente. En de begrafenis
zelf verliep volgens de eeuwenoude traditie van het buurtschap waar mijn opa
zijn leven lang woonde - net als zijn ouders voor hem.
Dit was een volslagen andere dood dan die van 11~ mannen op de schilderijen
in het Groninger Museum. En deze negentiend e eeu w was ge en irrationele
vro uw, maar een diep religieuze man die de chaos van het mense lijk leven
bestreed met het Woord, de kerk, zijn gemeenschap en familie.
Marijke Huisman

Het

Amerikaanse

belang
Als één ding duidelijk is geworden na
lezing van het mooie boek van Frances
Gouda - historica en hoogleraar genderstudies - en van Thijs Brocades Zaa lberg,
over de Amerikaanse
buitenlandse
politiek met betrekking tot het Indonesische
nationalisme in de periode 1920-/949,
is dat uiteindelijk de macht en niet het
idealisme de doorslag gaf.
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Paris Mois de
la Phot:o 2002
Een luik gewijd
aan
vrouwelijke
fotografie
Het tweejaarlijkse fotografiefestival
Paris Mois de la
Photo dat in november 2002 plaatsvond, had dit jaar
drie thema's: vrouwelijke fotografie, modefotografie
en
niet-westerse
fotografie. Op diverse locaties in Parijs
te bezichtigen. Elvan
waren fotografietentoonstellingen
Zabunyan, samenstelster
van het deel vrouwelijke fotode titel
grafie, gaf dat luik van de tentoonstelling
Fernrnes d'lrnages.
Erg boeiend dat 22 jaar na de
oprichting van Paris Mois de la Photo een apart deel
van het festival aan vrouwelijke fotografen werd gewijd.
Een uitgebreide waaier van vrouwelijke producties was
te bezichtigen: zowel het werk van fotografen uit de
jaren dertig als Lisette Model, Inge Morath, Tina
Modotti, als hedendaagse
fotografen zoals Martha
Rosier, Mary Ellen Mark, Anna Malagrida, Alexandra
Boulat en Catherine Gfeller was tentoongesteld.
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In tegen stellin g tot de sc hilde rkuns t en
be eldh ou wkun st, di sciplin es die destijd s m oeilij k toe gank elijk ware n voo r
vro uwe n, vo nde n vro uwe n aan het
begin va n de twinti gste eeuw vrij ee nvoudi g hun weg naar de fotogra fie .
Hoew el hun aantal nog rel atief beperk t
bleef, kond en zij toch in de fotografi e
creati ef zij n. Hoe verklaa rt men dit ?
Eerd er heeft Con stan ce Sull ivan laten
zien dat er bij het o ntstaan va n de fot ogra fie n au w elijk s sta ndaar de n of resul tat en voor de fot ografisch e praktij k
be stond en . D aardo or stonden mann en
en vro uwe n in dit sta d ium op gelijke
hoogt e . Voor iederee n was fo tografie
het onder zo ek va n de ama teur , ee n
cate gori e wa artoe ook vro uwe n kond en
beho ren. Ing e Hennem an en Domiqu e
Some r s hebben een verkl aring gezocht
in het feit dat fotog rafie ee n medium
was d at heel vlug door de negentiend eeeuwse burge rij werd opge nomen en
na ar hun hand wer d gezet. Zij laten
b ovendi en zien dat het ten del e ook ee n
rel ati ef o nsc huldige bezi gh eid voo r
vr ou w en was, wa ardoo r zij sinds het
begin va n de fo tografie heel ac tief konden deeln em en aa n het gebru ik van het
mediu m .
in h aar in leiding bij de tentoonst ellingsc at al ogus grijpt sa m en stelste r
Zabuny an terug op deze o nde rzoek sresult aten . D aarnaast is zij van meni ng
dat de blik van vro uw e n versc hilt va n
di e va n m ann en ; dit versc hil ka n haars
inzi en s een meer wa ard e bied en . In de
ja ren zeve ntig be steedd en vro uw elijke

: Martha R os/ et; 'Me d ici na l treatm ent - Co urtesy
Gal eri e A nll e de Vi/lep oix ' (2002) .
Bron : Ma ison E uopée nne d e la P hot ographie .

Amerik aan se fe ministisc he k uns thistorici als Lu cy Lippard en GriseIda
Polloek al spec ifiek aanda ch t aan het
werk van vr ou welijke kuns te na ars. Zij
in terp reteer den dat w erk als beladen
me t een spec ifiek vro uwe lijke taal.
E lvan Z abun yan sluit hi er in zeke re zin
bij aan; zij bewee r t dat de fotogra fis che
tent oon stellin gen een stil istisc he of
ana ly tisc he spec ific iteit bezit te n die
ve rder reikt dan een ge nder-speci fic itei t . Z abun yan s lez in g va n d e tento ongestelde fot o 's duidt aan dat deze vrouwelijke fotografen zich ni et toe leggen
op het obj ectiv eren van de betekenis
van het o nder werp dat voo rg esteld
wor dt, m aar da t de foto 's h et res ultaat
zij n van een artistiek proces dat de
techn iek tran scend eert . El k projec t van
de vrouwe lijke fot og raf e verte lt volge ns Zabun yan ee n ve rhaa l waa r het

poli tie ke het p er soonlijk e raakt . De
vro uwe lij ke fo tog raf e is vo lge n s haar
du s meer su bjectief betro kk en bij haar
fo togra fis ch we rk. D oor zovee l mog elij k vro uwelij ke fo tog rafe n ten toon te
ste lle n toont Z abun y an he t b elan g aan
van de vrouweli j ke fotogr afie , en wil
zo elke enge vi si e doorbrek en .

Geëngageerd
werk
Tijd en s P ari s M oi s de la Ph o to 2002
toond en vooral de tent oon stellin gen
va n de fot ografes M artha R osIer, Tin a
Mo do tti en Mary E lle n Ma rk geë nga geer d werk . R osler geeft een fe mi nisti sc he kritie k o p de m a ssam edi a ,
M od otti 's werk is geo riënteer d in het
com m unistisc he Mex ico en Mark gee ft
in haar wer k socia le kriti ek op de
Am erikaan se m a atschappij . Van de
j ong ere gener ati e van vrouwelijk e fotografe n aanw ezi g op deze ten toon stellin g is het we rk va n Ann a M alagrid a,
M aarit Hohteri en A ino Kan ni sto vanuit het oog p unt va n een vro uwe lij ke
visie in de fotografie veelbe love nd .
D e ten toons te lli ng va n het wer k van
Mar tha R o sl er
in
het
Maiso n
Eur op éenne de la Ph ot ographi e vo rmde h et sle u te lmo ment va n Fe m mes
d 'I m ages . Het w as de eer ste bel angrijke tentoonst ell in g die in Parij s aan het
w erk van Rosl er gewijd w erd. Rosler
(ge boren 194 3) , een Ame ri k aanse
geë nga geer de fe mi nis tische kun sten ares, bekriti see rt o p een ir on ische
ma nier de voorste lli ng van de vro uw
als obj ec t in de m edi a . In h aar video we rke n, fot om ont ages en p er form ances k ant ze zich tegen de oo rlog, de
w ere ldec o nomie e n de nu cl e aire
wape nha nde l va n de we sterse he gem onie. To t 199 3 h ee ft zij steeds geweige rd
h aar werk ten toon te stell en in musea
en ga lerieën . Ze verkoos een d ire cter
co ntact met het p ub liek ond er de vorm
va n geschrift en en fotom ont ages die
ge p ub liceerd we rde n in de alterna tiev e
pe rs. De se ries 'T he bod y is beau tiful'
en 'B eauty know s no p ain ' uit 1966 tot
197 2 be vatt en fo to mo ntages wa arin de
noti e va n de vro uw als obj ect bekritiseer d wor dt. 'Br ing ing th e war back
home ' to ont een ag ress ieve mo ntag e
va n oo rlogsscè nes va n Vietn am e n van
lu xueuze Am eri k aan se interi eu rscènes .
D e video' Se m ioti c s of the kit ch en' iro ni seert de geï sol eerde gevan geni spositi e van de ged om esticeerd e vro uw.
'Ma rtha R osler rea ds Vogu e: w his h ing,
d ream ing , wi n ning , spending' is ee n
opna m e van ee n publi ek e perform an ce
waar Ro sIer spre uke n uit de pub lic iteit sp agin a 's va n het tijd sch ri ft Vogue
voorle es t en decon struee rt. H aar recente fo togr afisc h werk 'Transistions and
di gression s ' (1 98 1- 1997) b estaat uit
een invent ari s va n postmod ern e arch itect uur van publi ek e plaats en : luchthaven s, autorou te s, metrostation s of
publicitaire
aan pl akborden , di e ons
on be tekenende recla m eboo dscha pp en
oplegg en om ons de dood en de ve rvelin g te verge te n , zoa ls Ro sler zegt.
H et is intere ssan t om de fot om ont ages,
vi deow erk en en d o cument ai re s va n

Aino Kannisto, Zonder tit el (2000).
Br on: Maison Euopeenne d e la Ph ot og raphi e..

perform ance s in eenzelfde ruimt e te
kunnen bekijk en . Vreemd en ambi gu e
is dat het werk van Ro sier in het
Mai son Eur opé enne de la Photo graphi e
same nge plaa ts t werd met het werk van
C itize n K Internati onal, een mod etijd sc hr ift , e n m et de tentoon st ellin g
' S urvivre à I'apartheid de drum m ag azine à aujo urd' hui' . Deze tentoon stelling en werden wel gepre senteerd op
ver schill end e verdiepingen , ma ar liet en
de bezoek er to ch perplex acht er . H oe
kan m en het di scour s van Rosl er interpreter en met de m odefoto 's . waar de
vro uw al s obje ct toch nog ges ublime erd wordt ? Dit contra st tu ss en de
tentoon stellin gen is nog meer onge pas t
bij de tentoonstelling over de apa rtheid .
Institut Cervantes toonde het werk van
Tina Mod otti (1896-1942), Italia ans
foto gr afe e n vrijheidstrijdster.
Deze
tentoon stelling bood een unieke kan s
om het werk van Tina Modotti in z ij n
tot aliteit te be zichtigen, vermits alle
foto' s in deze tentoonstelling deel uitm ak en van priv é-collectie s en du s zelden in deze vo rm aan het publi ek
getoond word en . In 1913 emi gre erd e
M od otti naar San Francisco , m aar in
19 23 ve rlie t ze Californi ë voo r
M exic o. Da ar documenteerde
ze de
men sen en de woelige politiek van het
c ul ture le p o stre volutionaire
M exi c o
van de j aren dertig . Ze gebruikte daa rvo or een moderni sti sche ab stracte stij l,
vaak vergel eken met die van Edw a.rd
West on , di e ha ar in de fotografi e intr odu ceerd e . Mod otti reisde door M exi co
en foto gr af eerde muurschild ering en
van Ri vera , vr ouwen in Thauntepec en
arbeid er s in hun dagelijkse be zi gh eden . M aar ook politiek was zij ac tief;
dit enga gem ent weerspiegelt zich in
haar fot o' s.
G aleri e F ait et Cause stelde voor P aris
Mois de la Photo het werk tentoon van
de Amerik aan se fotografe Mary E IJen
Mark (geb or en 1940), 'Une odys sée
améri cain e'. D e reportage 'Str eetwi se .'
biedt
een
soc iaa l portret
van
Amerik aan se tienermoeders
di e op

Moarit Hohte ri, Hanna in th e sho we r (2000) .
Bron: Maison Euop éenne d e ICIP ho tog rap hie .

straa t leven. Een fot or eport age over
een manifestatie voor de oo rlog in
Vietnam (New York 1968) met al s sloga n ' If yo ur hearth is not in the USA
ge t your hor se ass out now ' is ook een
beeld dat bij blijft . Met dergelijke
rep ortage s biedt M ar y Ell en M ark een
kriti sch beeld van de Am erik aan se
sa me nlev ing . Enk ele p ortr ett en van
Am erikaan se bekend e p er soonlijkhed en , z o als die van H enr y Miller ,
Wood y Allen en Mi a Farr ow zijn ook
aa nwe zig .

Aanstormend
talent
Ook het werk van een aa ntal andere
hedendaagse
vrouw en w as zee r de
moeite waard. Institut Fi nla nda is bood
een erg intieme
tentoon st elling,
'Persoonlijke portrett en ' met werk van
de aanstormende
tal ent en Maarit
Hohteri
(geboren
1976) e n Aino
Kannisto (geboren 1973) uit Finland.
Hohteri brengt voor al haar ento ur age,
h aar vrienden en voor ha ar ve rtro uw de
situa ties in beeld . H et is ee n intiem
beeld van jongeren di e wor stelen met
het op groeien en de k we ts ba re on zekerheid van hun be st aan . Karmi sto ' s
werk toont kleurenfoto gr afi e , beelden
op groot formaat di e ee n fic tieve contemplatieve mise-en -scèn e ton en . Het
z ij n vooral beeld en di e ee n atm os fe er
of ee n denkbeeldi g verh aal oproe pen .
H et werk van Hohteri , dat aa nspree kt
door haar ludieke vluchtige portretten ,
co ntras teert mooi m et de stille en meer
uit gewerkte beelden van Kanni sto .
Galerie 779 toond e het werk va n de

jonge
Sp aan se
fotografe
Anna
Malagrid a
(ge bo re n
1970 ) .
Tentoon ge st eld
is
bijvoorbeeld
'In terieurs ', ps yc ho logis che portretten
van jon ge vro uwe n in hun omge ving ,
in beeld ge brac ht m et een zeker e
melan cholie. E ven zeer als in het werk
van Kanni sto legt Mal agrida de klemtoon op een narr ati eve en imaginair e
beeldt aal.

Verschilfeminisme
Om teru g te komen op het verschilfeminisme va n c ura tor E lvan Zabun yan
blijkt Rosler ee n uiterm ate femini stische themat iek aa n te gaan . Bij de
andere be spr oken fo tografes is dat niet
zozeer het ge val. Wat wel opvalt is dat
het reportag eproj ect van Mary Ellen
Mark 'Str eetwi se' over jonge tienermoeders handelt en dat de portretten
van Mala grid a, K annisto en Hohteri
aandacht bied en aa n het opgroeien van
jonge meisj es o f vrouwen en dat de
verstild e of ludi ek e intimiteit hieromtrent in beeld wordt gebracht. Het is
boeiend om bij deze indrukken stil te
staan , omd at deze ke nme rke n deel uitmaken van het werk va n dezé vro uwen .
Deze lezin g mag mijn s inziens echter
niet de essenti e van de interpretatie van
het werk van deze kun stenare ssen uitmaken. H et lijkt mij belangrijk hun
foto 's niet te redu cer en tot een speci fiek vro uwe lijke beeldtaal. Daarme e
zouden we ver vallen in een essentiali stisch di scour s en daarm ee het univer sele karakter van e n de co ntext waarin dit
werk is ont staan u it het oog verliezen .

Saskia Ooms is kunsthist ori ca, optie vrouwenstudi es, we rkt momenteel voor
L'Officiel des Spectacl es en stud ee rt aan L'Ecol e du L ouvre in Parijs.
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Zust:ers
Jeanne

d'Arc

In de

en Lara

Croft:

als manhaftige

Adoreren we niet allemaal één of meerdere helden? In
volksverhalen is de rol van de held meestal weggelegd
voor een tovenaar , koning of een andere mannelijke
slimmerik. De vrouw moet zich in deze verhalen tevreden stellen met de rol van echtgenote of prinses.
Gelukkig durven sommige verhalenvertellers
af te wijken van deze conventie. Zij vertellen over slimme vrouwen, zoals jeanne d'Arc, met een wijs inzicht en een
rijke fantasie. De heldin neemt in deze verhalen de leiding en trekt ten strijde tegen het kwaad. Het opmerkelijke aan deze vrouwen is dat, wanneer zij een actieve rol toebedeeld krijgen als heldin, zij vervolgens worden beschreven in termen van mannelijkheid.
Heldhaftig betekent dan ook letterlijk: manmoedig,
dapper en onversaagd. In dit artikel analyseert
over jeanne
Marinka Copier de heldinnenverhalen
d 'Arc en Lam Croft.
Tot voo r ko rt waren held inn en verh alen
altij d ge base erd op vro uw en , die oo it
wer kel ij k bestaan zoud en hebb en . H oe
di scut abel dit som s m ag lij ken , dez e
ve rha len worden verteld bij de gra tie
van ee n - zogenaamd e - hi stori sche
w erke lij kh eid . Met de opk om st van de
di gi tale cultuur zijn echt er de ' ma nhaftige' vrouwen uit bits en byt es gebore n .
Deze heldinnen bestaan ni et uit m en selijk weef sel en zij lijken gee n hi stor isc he ac hterg ro nd te hebb en . Eé n van de
be ken dste digitale heldinn en is Lara
Croft. Zij is de fictie ve hoofdpe rsoon
va n het co mputerspel Tomb Raid er .
Toch den ken vee l men sen ove r ha ar als
ee n we rke lij k be st aand e vro uw . D e
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Jeann e d 'Arc vecht te paard. B ron: Pierre
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st:rijd

p roduc en ten va n he t spe l w or d en
bedol ven onder bl oem en, cadea us en
liefde sbrie ven voo r h aar. D e manier
waarop Lar a's ver haa l ver teld w ordt en
de rol die zij ver vult in de m aatschappij, lijkt weini g te ve r schillen van
oudere heldinn en , zo al s bijvoorbeeld
Jeanne d' Arc.
Als zusters in de strij d kunnen Jeanne
d' Are en Lara Cro ft ons m eer vertellen
over de betekeni s va n el kaars verhalen.
Door de verh alen ov er Jeann e en Lara
te vergelij ke n, za l ik laten zien hoe
hierin het doorkrui sen va n alle rle i tra diti onel e grenze n wo rdt geco ns tru eerd .
H et oversch rijd en va n deze gr e nze n
lijkt voo r hen ee n nood z akelijke bewe ging om heldin te wor de n. Eé n van
deze grenz en is di e va n sekse en gender . Hieronder valt bij voorbeeld de
wijze w aarop het ge drag va n heldinnen
getyp eerd wordt als onvro uw elij k of
m anneli jk. And er e bel an grij ke gren zen
die beiden moet en ove rsc hrij de n zijn
die van pl aats en tijd . Deze gre nsov erschrij dingen zij n op alle rle i manieren
met el ka ar ver bon den e n vinden teg elijkertijd pl aats m et he t ove rlapp en van
de verschill end e medi a en ge nr es waarin de verhalen over Jeann e en Lara ver teld worden.

Lara Croft:
In 1996 werd het ee rste deel van Tomb
Raider op de m arkt geb racht. De combinatie van ee n sex y vr o u w elij ke
hoofdrolspeler en het bij zonde re camera standpunt - derd e per soon in plaats
van eer ste per so on - blee k ee n ga t in de

vrouW'en

m arkt. L ara Cr oft on tm oett e ik voor het
ee rst ter wijl ze met haar rug n aar me
toegek eerd sto nd . D aar ston d ze, h aar
vlec h t lich t bew egend in ' de w ind ,
wac hte nd tot ik haar een grott en stel sel
in zou sture n om histor ische ar tefac ten
te vind en en m on sters te be ve cht en . D e
verha len di e op vers ch ill ende pl aat sen
over L ara on ts t aa n , zijn in eer st e
in stan tie voort gekomen uit he t basisverh aal , dat de producenten bij wij ze
van verp ersoonlijking en ter promoti e
aan L ara hebb en toegevoegd. Dit verhaal wordt na u welij k s in de gal?1e zelf
vert eld, m aar voor al daarbuiten, bijvo orb eeld in de h andleiding. Dit achter grondv erh aal zorgt ervoor dat de
spelers zic h m akk elijker met h aar kunnen identifi cer en , temeer daar Lara's
k ar akte r gebaseer d bl ijkt te zijn op dat
va n het bekend e filmp er sona ge Indi an a
Jon es : " In Tomb R aid e r th e pl ayer
as su mes th e ro le of the inf am ou s
adve nt urer L ara Cr oft - a fema le ve rsio n of Indi an a Jone s , but with an eve n
bi gger att itude ! L ara is a sexy, aggres sive character w ho mu st b e guide d
thr ou gh a series of turbulent explo its
acro ss th e globe ."
Inmidd el s zij n er mee rde re dele n van
Tomb Raid er uitgebr acht . In de han dleidin g va n het ee rs te deel word t uit de
doek en ge daan wat Lara 's acht ergrond
is en w aarom zij haar eerste avo ntuur
belee ft. Dit ach tergro ndverh aal word t
op de w eb sit e van de producent en verge zeld van de zogenaamde vital stalistic s - de len gt e-, borst - en heupafm eting en - zoa ls die ook naast Playb oy m odell en word en opgesomd. Als dochter van Lor d Henshingly Croft gro eid e
Lar a op in de we re ld van de ari sto cratie . In haar j eu gd werd ze omgeve n
door te nnis en b utle rs . Op 21-jarige
leeft ijd voltoo ide zij ha ar op leidin g o m
een go ude n toek om st te gem oet te gaa n .
M et deze toek om st leek het ge daa n,
toen op de te rugr eis va n een ko rte sk ivaka ntie h aar ch arter vlie gtu ig midd en
in het Hi m al ayageber gte ne er stortt e .
Al s enige ove rleve nde van de ramp
leerd e L ara hoe ze haar vers tand kon
ge bru ike n om in deze onherbe rgzam e
o mgev i ng - ve r w eg van h aar
besch ermd e j eu gd - te ove rle ven . Toen
ze tw ee weke n later in het d orp
Tok ake rib y aa nkw am, ble ken h a ar
erva ringe n di ep e sporen te h ebb en
nage laten . Ze kon zich niet m eer aan pa ssen aa n de verstikkende atm o sfeer
van de Brits e upper class kring en.
Hi erd oor rea lise erde Lara zich dat ze
alleen m aar z ich zelf kon voelen als ze
all een op rei s w as. Deze dra sti sch e
om wen te li ng in haar leven zor gd e
erv oor dat zij do or haar ouders ver stoten werd . In de daarop vo lgend e ac ht
ja ar raakte L ara do or ha ar vele re ize n

goed bekend met de oudste be sch avingen va n de wereld. En om haar radi cale lev en sstijl te kunnen onderh oud en
begon ze te sc hrijv en . L ara wordt tenslo tte ber o emd met ver sch ill end e
ar ch eologisch e ontdekkin gen en m et
het uit ge ven va n reisgidsen en uit voerige verslagen .
L ara Cro ft is niet echt. Maar ze heeft
een lev en sge schiedenis die , h o ew el
m isschien te dik aangez et, waar
geb eurd zou kunnen zijn . Het bel angrijk st e ver schil is dat zij be staat uit bit s
en bite s in pla at s van uit vlees en bl oed .
Ma ar maakt dit eni g versch il vo or de
m an ier wa arop de verhalen over L ara
vert eld worden ? Feitelijk niet, en ze
vervull en ee n soor tgelij ke voorb eeldfun ctie als de verhalen over de m eer
hi stori sche heldin
Jeanne
d ' Ar e ,
Kortom , de historische werkelijkh eid
lijkt gee n effe ct te hebben op de imp act
van
de ze
heldinnenverhal en .
B elan grij ker is de illusie van een hi stori sch e werk elijkh eid . We weten imm er s
ook ni et preci es wie Jeanne d ' Ar e w as?
Med e daard oor is ze zo fasciner end .

d' Arc
In 1431 wer d Jeanne d ' Ar e als ver m eend e ketter door de room s-k ath oli eke Inqui siti e tot de brand stapel veroor de eld. Di ezelfd e kerk verkl aarde haar
ec hter in 1920 heili g. Hoe k an dit va n
oorspr ong boer enmei sje tot in on ze tijd
zo tot d e ve rb e eld in g spre k en?
Verh alen ov er J eanne d ' Ar e gaan
meestal niet ov er haar al s histori sch
per son age . M od erne verfilming en , lit era tuur, w ebs ite s en strips ve rte lle n
meer over de m ythe rondom Je ann e .
M arina Warn er beschrijft in haar boek
Joan of Ar c, the image of femal e heroism de mythevorming die al tijden s
Je ann e 's eig en leven ontstond: Je ann e
als m aagd en amazone (in de ogen van
Chri stine de Pisan), als ridder en redster van Fr ankrijk (voor Karel VII) , als
heili g e (voor wie in haar geloofde ), als
ho er (voo r de Engelse vijand ) en als
kett er en hek s (voo r de Inquisi tie). In
later e eeu wen creë erde elke tijd en elke
groe p zij n ei gen mythe rond Je anne .
D eze myth en hebben weinig te m aken
m et de Midèleleeuwen en de hi storische per soon van Jeanne d ' A re . D e
n aam van Jeann e roept as sociati e s op,
h aar m ythi sch e naam wordt gero ma ntiseer d en fu nc ti oneert als beteken aa r
voor ee n onco nventi oneel en avontuurlijk leven va n vro uw en. In grote lijn en
b estaat haar leven sverha al wel stee ds
uit dezel fd e dr ie fas en: de roepin g , de
strijd en het pro ces , eindigend m et h aar
verbrandin g . Afhankelijk van de tijd en
pla ats waar het verhaal verteld wordt ,
ligt de nadruk op bepaalde el em en ten
binn en dez e fasen.
Ook al zij n de verhalen over Jeann e
d' Are veel ouder dan die over L ara
Croft , ze worden nog steeds verteld in
b oeken , toneelstukken, films en op h et
int ern et . In 2000 werd zij zelfs uitgeroepen tot vrouw van de eeuwen w erd
een ni euw e film over haar uitgebra cht .
Kortom , J e ann e 's verhalen be st aan
Jeanne
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vandaag de dag naast die over Lara en
beide worden in allerlei ver schillende
medi a verteld . Om de verhalen over de
twee heldinnen in bred ere cont ext te
pl aatsen, za l ik gebruik maken van ee n
aantal verschillende ana ly ses va n heroïfic atie .
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Heldenschema's
Wanneer wor dt een vrouw heldin
genoemd? In zij n bekende ana lys e van
het heldendom The hero with a thousa nd face s omschrijft de hi storicu s
Jo seph C ampbell de held al s "the man
or wom an who has been able to battle
pa st his personal and local hi storical
limit ations to the generally valid , norm ally historical
forms".
H oewel
C ampbell voo r al mythologische
en
m annelijke hel denve rh alen beschrijft
en analyseer t, is zij n theorie van belang
om aan te h alen w ann eer het ga at over
heldinnenver ha len . Hij hee ft een dri eledig model gemaakt van het ont staan
en fu nctioneren van een mythologis che
held , dat gebaseerd is op initi atieritu ele n: "se paration - initiati on - return .
[.. .] A hero venture s forth from the
world of common day onto a re gio n of
su pe rn atural wonder : fabulou s forc es
are encountered there and a de ci sive
vict ory is won and the hero com es back
from hi s mysterious adventur e." Na ast
C ampbell heeft de folkori st Vl adimir
Propp zich bezig gehoud en met onderzo ek na ar heldenverhalen . In de j aren
de rtig heeft Propp Russische volksv erhalen geanalyseerd. Hij ontd ekt e dat de
verh alen altijd uit een co mb ina tie van
3 1 verh aalcomponenten bestaan . Deze
verh aalcomponenten zijn even een s in
drie fa sen te verdelen, die hij "p repa ration, transition en retu rn" no emt.
H et meest opmerkelijke aan de versch illende anal y ses van heldenv erhalen
is het terugke rende element van het
over schrijden van grenzen, w at de
hoofdpersonen doen of moeten do en.
Dez e grensove rschr ijdingen
li ggen
reed s be sloten in de structuur van het
held env erh aal.
Een
held
is in
Campbells ogen een man die per soonlijk e , loka le en nationale gr enzen ov er schrij dt. E en initiatierite is hi er van ee n
letterlij ke verbeelding. In de ruimte
buit en de grenzen van de ge mee nsc ha p
- dit kan een bovennatuurlijke
of
geo grafi sche ruimte zijn - w aar de held
naart oe ges tuurd wordt of na arto e gaa t
v indt de initiat ie of overg ang pl aats.
Voor de men sen binnen de gemeen scha p is deze initiatie een onderw erp
van spe culatie en in die zin een verh aal
in een verhaal. Vervolg en s wordt de
held weer opgenomen in de gemeenscha p .
L aten we terug keren naar onze heldin nen . Wat gebe urt er, wanne er we de
heJdenschema's
van Campb ell en
Propp inzet ten om de verh alen over
Jeanne en Lara te ana lyseren? Je annes
go ddelij ke roe pin g lij kt de fas e van
sepa ra tion/p rep a ra tion . Het is het punt
waarop de held of heldin de roeping tot
het heldendom aanvaardt. D e godd elij ke inspiratie die zij ontv an gt , vormt

haar legitimatie om buit en de tradit ionele grenzen van het vrouw -zijn te treden . Letterlijk is dit de genderg rens zij kleedt zich als ee n man - waardoor
ze zich een and rogyn e s tatus aanmeet.
Hierin ligt een b el angrijk verschil met
de held: om een heldin te worden moet
de vrouw uit ha ar soc iale rol stappen.
Ze kan niet in de op enbare sfeer overleven door zich te ge dra gen als vro uw .
Om geaccepteerd te word en moet ze
zich aan de conv enti es van het man zijn aanpa ssen . Voor L ara is de fase van
s ep a ra tion/p repa ratio n het vliegtuigongeluk , waarn a zij als 'Indiana Jones '
begint aan haar wer eldwijde zoektoc ht
naar historische artef acten.
Als ma n gekleed , verlaat Jeanne in de
mees te verhalen het dorp waa ri n ze
opg egroeid is. Deze rei s naar het onb eke nde luidt de volg end e fase in, die va n
initi ation/transiti on . Om de Dau phin te
bereik en moet Jeanne verschille nde
geografische
gr en zen over schrijden.
De provincies van F rankrijk waren in
die tijd bijna apar te state n en maar weinigen war en in de gele genh eid om zich
tussen de ve rsch ille nde ge b ieden te
verplaat sen. A angek om en op het slagveld, als aanvoer ster van de strij dtroepen , blijft Jeanne fys iek een vrouw
hoewel ze soci aal gez ien de status van
een man krijgt toeg ew ez en . Het feit dat
ze een maagd is, heeft eveneens te
maken met het ove rschrij de n van de
grenzen van gen der . Do or deze status
blijft zij balan ceren op deze gren s. Ze
past niet in de so cia le ro l van een
vrouw, noch in die va n een man .
Jeanne krijgt ee n bijn a go ddelij ke status, omdat ze al het goed e representeert
van be ide gesla cht en . Bovendien zorgt
haar maagdelijkh eid ervoor dat ze j ong
en alleen blijft, want geen van de sold aten w il of du rft ha ar aan te raken. Dit
ov ers ch rijden van de gende rgr en s
be m oeilijk t echte r w el haar terug keer
in de maatschappij . H oe kan ze ooi t
nog trouwen in deze staa t? Ook Lara
heeft onder haar fan s een goddelijke
status ver worven . Letterl ijk en figuurlijk is zij als heldin in het digitale
domein onb er eikb aar .
Terugkeren in de maat schappij blijkt
voor Jeann e gee n op tie . N adat zij
iedereen overtui gd heeft van haar bij zondere krachten , komt Je anne terecht
in de derde fase van h aar leven : het
proces en de verbr andin g. Naar mijn
idee ligt in deze laatste fase van het
leven van de heldin het meest belangrijke verschil met het lev en van de
held . Ook Lara ster ft ee nz aa m in een

Jea nne d'Arc . Bron : Pierre Moinot, Jeann e
d 'Ar c. Le po uvo ir et l 'lnnocence , Parijs , 1988.

virt ue le grot. Voor de heldin lijkt het
no od zakelij k om te sterven, voordat zij
in de vo rm van verh alen en legenden
kan terugk er en binnen de maat sch appelijke co nve nti es . Fysiek gezi en is de
h eldin gedoemd om een buitenst aand er
te blij ven . D e enige w ij ze waarop zij
terug kan keren in de maatschappij is in
de ve rhalen die over haar verteld wo rden .

Tot sl ot
De cons tr uctie van de grensover sch rijdin gen in de verhalen over Jeanne
d ' Are en Lara Croft plaatst hen in
and ere sett ings van gender, tijd en
p laat s. Hierdoor bevin den zij zich in
een soort exoti sche ruimt e , waar ze
zich kunn en gedrage n op m anieren di e
in hun eigen wereld soc iaa l niet wenselijk en/ o f mogelijk zou den zijn . Jui st
hierdo or kunn en zij heldinnen worden .
Het is een bij zondere reis waarover
verh alen vert ell er s verhalen wann eer
het om de held innen Jeanne en L ara
gaa t . In hun vertellingen laten zij de ze
dapp er e vro uwe n grenzen over schrijden om no oit meer terug te ker en . Aa n
het eind e va n de reis sterven beide hel dinnen, ge do em d om buiten staand er s
te blijv en . Gelukkig maar, dat er h eldinnenverh alen zijn die bestaan uit een
con gl ome raat van andere en oud er e
verha len , waardoor Jeanne's le ven niet
all een voort gaat in haar eigen verh alen
m aar ook in die over Lara.

Marinka Copi er is historica en cultuuredu cat or met als specialisaties vrou wen studies en nieuwe media en digitale cultuur. Zij is werkzaa m als junior
doce nt/onder zo ek er aan de Uni ve rs itei t Utrecht .

Literatuur
D it artikel is een verkorte vers ie van een nog te verschi jnen pub licatie in :
Jeanne d'Arc in de kunst . Un iversiteit Nijmegen .
Met dank aan dr. M arjan Schwegman en dr . Berteke Waaldijk voor al hun
inspir atie .

Vo rste lijke vr O U'Nen
D e p o s it:i e van ze lfst:andig
regerende
t:ij dens de P t:ol em a e ï sch e dynast:ie

ko n i n gi n n e n

Egypte werd tussen 323 en 30 v. Chr. geregeerd door
dynaskoningen en koninginnen van de Ptolemaeïsche
tie. De dynastie ontleent zijn naam aan Ptolemaeus I,
die na de dood van Alexander de Grote de macht over
Egypte kreeg. Rond 30 v. Chr. kwam Egypte in handen
van de Romeinen en daarmee eindigde de
Ptolemaeïsche
dynastie . Tijdens de heerschappij
van de
Ptolemaeën heeft een aantal koninginnen zelfstandig
over Egypte geregeerd. Dit was in de Oudheid vrijwel
uniek. De beroemdste
koningin van Egypte is ongetwijfeld Cleopata VII, de minnares van Julius Caesar. Zij
was echter niet de enige en zeker niet de eerste. In
totaal hebben zeven vrouwen korte of langere tijd in
hun eentje Egypte bestuurd.

en getrouwd met haar oom Ptolemaeus
VIII, kreeg na de dood van haar echtgenoot in 116 v. Chr. de macht in handen. Zij moest de macht delen met een
van haar twee zoons naar keuze.
Aangezien haar keuze niet dezelfde
was als die van het volk, heeft zij in de
periode van commotie die volgde zelfstandig geregeerd.
In 80 v. Chr. kreeg Egypte wederom te
maken met een vrouw op de troon.
Haar naam was Cleopatra-Berenice 111,
de kleindochter van Cleopatra 111.Ook
zij trouwde met een oom, Ptolemaeus
X. Na zijn dood nam zijn broer de
macht over en zo kwam het dat
Cleopatra-Berenice
111met haar vader
ging regeren. Toen ook hij overleed,
werd Cleopatra-Berenice
alleenheerseres. Lang heeft zij niet geregeerd, want
de inderhaast opgetrommelde
huwelijkspartner
vermoordde
haar drie
weken na hun trouwdag. Nummer vijf
en zes uit het rijtje zelfstandig regerende vrouwen waren Cleopatra VI en
Berenice IV, moeder en dochter. Zij
namen de macht in handen na de dood
van koning Ptolemaeus XII in 58 v.
Chr. Cleopatra VI stierf korte tijd later
en daarom regeerde Berenice IV tot 56
v. Chr. alleen. Pas toen werd voor haar
een echtgenoot
gevonden die haar
goedkeuring kon wegdragen. De laatste vrouw op de Egyptische troon was
Cleopatra VII.
Waar de Ptolemaeën uniek in waren in
de hellenistische wereld was het broerzushuwelijk.
Het voordeel van een
broer-zushuwelijk
was dat het aantal
potentiële rivalen voor de troon verminderde. Men hoefde niet bang te zijn
voor bemoeienis van andere koninkrijken. Bovendien had een broer-zushuwelijk iets goddelijks: de Ptolemaeën
konden worden vergeleken met Zeus
en Hera. Het eerste broer-zushuwelijk
werd omstreeks 280 v. Chr. gesloten en
het lijkt erop dat de Ptolemaeën dit
hierna als stelregel hanteerden. Als er
een zus voorhanden was werd daarmee
getrouwd. Ook wanneer de vrouw van
de koning in werkelijkheid
niet de
echte zus van de koning was, zoals bij
Cleopatra I het geval was, werd zij in
documenten vaak wel 'zus' genoemd.
Hiernit valt op te maken dat het broerzushuwelijk in ieder geval binnen de
koninklijke familie als ideaal gold. Het
broer-zushuwelijk
is een belangrijke
factor geweest bij de steeds belangrijker wordende positie van de vorstin. In
een tijd waarin uithuwelijken van meisjes gebruikelijk was, was het vaak zo
dat een meisje moest trouwen met
iemand die ze nog nooit had gezien.
Het is bijna onmogelijk om dan op
gelijke hoogte te komen met je echtgenoot, iets wat waarschijnlijk ook .niet

De meningen over deze vrouwen lopen
uiteen. Het beeld dat over hen bestaat
varieert van dominante
feeksen tot
feministes avant la lettre. Schrijvers uit
de Oudheid geven eigenlijk geen directe mening over de vorstinnen. Af en toe
komt in een bijzin de goede raad van
een koningin naar voren, wat indirect
een positief oordeel in zich meedraagt.
Auteurs uit het begin van de negentiende eeuw slaan de vorstinnen in het
geheel over. De enige vorstin die met
een oordeel wordt vereerd is Cleopatra
I. Zij wordt de "wisest and best counsellor" van Ptolemaeus V genoemd. De
lof die Cleopatra I hier krijgt heeft
niets te maken met het feit dat zij de
eerste zelfstandig
regerende
vorstin
van de Ptolemaeïsche
dynastie was,
maar met het gegeven dat zij een risicofactor geweest zou kunnen zijn. Zij
was namelijk
de dochter
van de
Seleucidische koning Antiochus, waarmee de Ptolemaeën bij tijd en wijle op
vijandige
voet stonden. Maar ook
moderne werken gaan niet echt diep in
op de rol van Ptolemaeïsche
vorstinnen. De meningen variëren van "halbe
Mannweiber" en "a dominant race of
women" tot "wornen of extraordinary
strength of character, and
much
better
than

Munt met de
afbeelding

vall

Cleopatra VII.
Bron: R.R.R.
Smith,
Hellenistic

royal portraits.
OxJord,1988.

their husbands". Dergelijke uitspraken
zeggen meer over het man/vrouwbeeld van de onderzoekers dan over de
Ptolemaeïsche koninginnen. Sommige
auteurs hebben, op grond van de weinige gegevens die over de vorstinnen
bekend waren, hen aan een uitgebreide
karakteranalyse onderworpen. Zij hebben geprobeerd de oorzaken van het
gedrag van de koninginnen te doorgronden.

Cleopatra's
Cleopatra I was de eerste vrouw die
zonder echtgenoot heeft geregeerd, ook
al was het officieel als regentes voor
haar onvolwassen zoon. Na de dood
van haar echtgenoot Ptolemaeus VI in
180 v. Chr. heeft zij vier jaar lang over
Egypte geheerst. Men zou Cleopatra I
een keerpunt
in de Ptolemaeïsche
geschiedenis kunnen noemen, aangezien de naam Cleopatra vanaf nu de
dynastieke naam voor vorstinnen werd.
De meeste meisjes die binnen de
koninklijke
familie werden geboren
kregen direct de naam Cleopatra, om
op voorhand niet uit te sluiten dat ze
koningin zouden worden. Cleopatra 111
en Ptolemaeus VIII hebben zelfs alledrie hun dochters Cleopatra genoemd.
In sommige gevallen kreeg een vrouw
bij haar troonsbestijging
de naam
Cleopatra erbij. De tweede alleenheerseres was Cleopatra 11, dochter
van Cleopatra I. Zij was een zeer
stabiele factor in het Ptolemaeënregime. Ze zat al op zeer jonge
leeftijd in de regering als echtgenote van haar broer. Rond 170 v.
Chr heeft zij waarschijnlijk k011e
tijd alleen geheerst, toen haar broer
Egypte
tijdelijk
ontvluchtte.
Cleopatra 111,dochter van Cleopatra 11
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de bedoeling was. Bovendien werd een
meisje meestal aan een veel oudere
man uitgehuwelijkt. Bij een broer-zushuwelijk was de broer soms jonger dan
de zus. Voor de Ptolemaeïsche vorstinnen zal ook meegespeeld hebben dat
zij een belangrijke factor waren in het
voortbestaan van de dynastie. De vrouwen van de koninklijke familie wisten
hoe belangrijk zij waren voor de dynastieke continuïteit en de uitstraling naar
de andere hellenistische koninkrijken.
Opvolging
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Onder normale omstandigheden
was
de oudste zoon van de koning de troonopvolger. Als de koning geen zoons
(meer) had, werd de oudste van de in
leven zijnde broers troonopvolger.
Wanneer de zoon van de koning nog
minderjarig was op het moment dat
zijn vader stierf, dan kreeg hij een
voogd of regent toegewezen. Later tra den ook koninginnen als regentessen
op. Eenmaal aan de macht, trouwden
ze vaak mei een broer van hun overleden man. De broer werd dan de nieuwe
koning. Er kon dan ook geen sprake
zijn van een zelfstandig
regerende
koningin, wanneer een broer van de
overleden koning nog in leven was.
Steeds vaker kwam het echter voor dat
de koningin de macht kreeg en zelf kon
bepalen wie haar nieuwe echtgenoot en
mederegeerder werd, ook al was dat
officieel geen recht dat vrouwen hadden. Cleopatra III neemt een unieke
positie in, aangezien zij door haar man
Ptolemaeus VIII in zijn testament was
aangewezen als zijn opvolger. Een veel
gelezen interpretatie voor deze opmerkelijke gang van zaken is de dominantie van Cleopatra. Dit lijkt mij echter
niet aanemenlijk, gezien de positie van
de vrouw in deze tijd. Aannemelijker
lijkt mij dat hij Cleopatra III een goede
regeerder vond en daarmee de juiste
persoon om zijn zoons op te leiden tot
koning. Kennelijk maalde hij niet om
de eventuele reactie van het volk op het
moment dat zij te horen kregen dat zij
de onderdanen zouden worden van een
vrouw.
Net als Cleopatra II had CleopatraBerenice III al een lange staat van
dienst op het moment dat de troon vrijkwam en er geen mannelijke afstammeling van de Ptolemaeën voorhanden
was. Zij werd alleenheerseres totdat zij
een echtgenoot
kreeg opgedrongen
door de Romeinen. De situatie tijdens
de alleenheerschappij van Cleopatra 1
heeft laten zien, dat de bevolking van
Alexandrië
Cleopatra
1 niet heeft
gedwongen te trouwen. Dit zou te
maken kunnen hebben met het feit dat
zij officieel niet alleen regeerde. Maar
het zou ook kunnen betekenen dat het
voor de Grieken en Egyptenaren in
Egypte niet zo'n probleem was als een
vrouw alleen heerste in tegenstelling
tot de Romeinen. Een nieuwe variant
op de troonopvolging
werd door
Cleopoatra VI Tryphaena en Berenice
IV uitgevonden. Zij waren respectievelijk de echtgenote en de dochter van de

Hoofd van een vroeger Grieks beeld van Cleopatra VII in hel museum Gregoriano Profano ,
Bron: R .R.R Smith, Hellenistic

verdreven
koning Ptolemaeus
XII.
Opvallend
is dat Cleopatra
VI
Tryphaena niet met een zoon ging
regeren, maar met haar dochter. Nu
waren de zoons inderdaad jonger dan
de dochters van de familie, maar
gezien het feit dat een moeder alleen
mocht regeren zonder een nieuwe echtgenoot, wanneer zij in naam van haar
zoon regeerde, is de geschiedenis van
Berenice IV erg bijzonder. De broertjes
van Berenice komen in het geheel niet
in het verhaal voor. Wel werd na de
dood van haar moeder met spoed een
echtgenoot voor Berenice IV gezocht.
Dat Cleopatra VII samen met haar
broertje ging regeren na de dood van
haar zus Berenice IV, is niet verwonderlijk in een traditie van sterke en
zelfstandige
vorstinnen. We hebben
gezien dat een vrouw op de troon een
normale zaak in een abnormale situatie
was. Immers, een vrouw ging pas regeren wanneer de koning wegviel. Ik heb
de indruk
dat de Grieken
en
Egyptenaren door de ervaringen die zij

royal po rtrait s, Oxford, 1988 .

inmiddels hadden opgedaan met vrouwelijke heersers steeds meer op hun
gemak waren met een vrouwelijk
hoofd van de regering.
Macht

en invloed

Helaas zijn er weinig aanknopingspunten in de bronnen om iets te kunnen
zeggen over de werkelijke macht van
zelfstandig
regerende
koninginnen.
Nergens wordt bijvoorbeeld melding
gemaakt
van gevoerde
oorlogen.
Munten geven echter een indicatie over
de positie van de persoon op de afbeelding. Een vorstin alleen op een munt
zegt niets over zelfstandige regering.
Er zijn voorbeelden van munten waarop vorstinnen zijn afgebeeld zonder dat
zij zelfstandig
hebben
geregeerd.
Wanneer koning en koningin samen
zijn afgebeeld, staat de vrouw altijd
achter haar man. In het geval van
Cleopatra I, die als regentes voor haar
zoon regeerde, werd zij op munten
afgebeeld vóór haar zoon. Dit geeft aan
dat zij als belangrijker persoon in de

regering werd beschouwd, maar wellicht wilde men ook de schijn wekk en
dat zij niet geheel zelfstandig regeerde .
Een alleenheer seres zal niet de gelijke
gewe est zijn van een koning. Om een
land te be sturen had men echter volledige volmacht nodig en dat kregen de
vrouwen dan ook. Cleopatra I vormt
een uitzondering. Zij mocht niet in haar
eigen naam regeren, wat aangeeft dat
zij niet dezelfde positie bekleedde als
een koning . Tegelijkertijd echter is zij
de lang st regerende alleenheer seres van
de Ptolemaeï sche dynastie geweest.
Bovendien werd haar geen nieuwe
echtgenoot opgedrongen. Ik denk dat
zij, door niet officieel bekend te sta an
als alleen heersende vorstin , meer
ruimte kreeg de macht uit te oefenen.
Ze was toch maar in tijdelijke dienst ook no g eens voor haar zoon - en
ondertussen
had het volk er geen
omkijken naar. Op deze, bijna onzichtbare, manier heeft Cleopatra 1 een
voorbeeldfunctie gehad voor de vrouwen die na haar kwamen.
Uiteindelijk hing veel af van de persoonlijke invulling van de functie van
alleenheer seres. Zo heeft Cleopatra 111
van alle Ptolemaeïsche vorstinnen het
meest geprofiteerd
van haar sterke
positie . Om haar een op macht gerichte planning in de schoenen te schuiven
gaat wat ver, maar er zijn feiten die
duiden op een grote honger naar m acht.
Tijden s de regering met haar zoons
nam zij zelf het priesterschap van de
Alexandercultus op zich en schr apte
bovendien haar eigen moeder uit de
lijst van te vereren goden. Voorheen
was het priesterschap voorbehouden
aan mannen. Naast de zelfbenoerning
tot priesteres heeft Cleopatra 111zichzelf titels gegeven, haar zoons laten
trouwen en scheiden met en van wie
het haar uitkwam en deed haar oudste
zoon annex mederegeerder Ptolemaeus
IX in ballingschap. Zij heeft voor de
macht die zij had een hoge prijs moeten betalen: in de literatuur krijgt zij
van alles de schuld en volgens sommige schrij vers heeft een van haar zoon s
haar van het leven beroofd .
Met name de gang van zaken bij
Cleopatra-Berenice
111 en Cleopatra
VIIBerenice IV lijkt erop te duiden dat
de Grieken en Egyptenaren niet in
paniek raakten bij de alleenheerschappij van een vrouw. De meest ideale
situatie was echter nog altijd een broer
met een zus uit de eigen koninklijke
familie . Wanneer een broer-zushuwelijk niet tot de mogelijkheden behoorde
en er ook geen ander mannelijk familielid voorhanden was, had het vinden
van een echtgenoot niet de prioriteit
van de Alexandrijnen. Wanneer een
vorst wegviel en het welzijn van de
dynastie in het geding kwam, stond de
vorstin op om het vacuüm op te vullen.
Niet omdat de Ptolemaeïsche koninginnen zo op macht belust waren, maar
om het voortbestaan van de dynastie te
garand eren. Zij lieten hun vrouw-zijn
het bestuur van het land en het voortbestaan van de koninklijke dynastie

niet in de weg staan. Zonder uitspraken
te willen doen over de sterkte van de
vrouwelijke sekse - het is toch opvallend dat tegen het eind van de dynastie ,
na al die broer-zushuwelijken,
amper
nog mannen voorhanden waren om de
macht over te nemen - kan de conclu-

sie niet ander s zijn dan dat de
Ptolemaeïsche vorstinnen goed werk
hebben geleverd : vijf vorstinnen hebben Cleopatra VII voorbereid op een
hoge notering in de (vrouwen)geschiedenis door Egypte ver standig en zelfstandig te besturen .

Beeld va ll he/ h oof d va ll waa rsc h ijn lijk Cleop atra VU in Chercel Mu s eum .
Gema akt tusse n 25 v. Ch r-23 n. Chr. B ron : R .R .R . Smith , H el leni sti c royal portrai ts. Oxfo rd, 1988.
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De correspondentie
Constantijn
Huygens

nevv rarit:ies"
van

Margaret

Cavendish

Margaret Lucas Cavendish, Hertogin van Newcastle
(/623-/673),
was een spraakmakende
vrouw in haar
eigen tijd. Niet alleen ontwierp ze haar eigen extravagante, vaak weinig verhullende kleding, ook was ze
zeer actief als schrijfster. Van haar hand verschenen
onder meer negentien toneelstukken, een briefroman,
een bundel oraties, een autobiografie en diverse
gedichten, verhalen en korte beschouwingen. Ook heeft
Cavendish diverse werken over de natuurwetenschap
geschreven, zoals The Philosophical
and Physical
Opinions
(/655)
en Observa'tions
upon
E.xperimental
Philosophy
(1666). Haar wetenschappelijke werken waren zeer gewaagd, daar de
natuurwetenschap
in die tijd gezien werd als een mannelijke bezigheid, die een goede wetenschappelijke
basiskennis en het <mannelijke' vermogen tot redenatie
vereisten. Tijdgenoten dreven de spot met de hertogin
en bestempelden
haar als <Mad Madge' . Maar de historici die Cavendish beschouwen als een wetenschapster die door haar tijdgenoten in het geheel niet serieus werd genomen, hebben de briefwisseling tussen
Cavendish en de beroemde Nederlandse diplomaat,
dichter en componist Constantijn Huygens (15961687) over het hoofd gezien. Uit deze briefwisseling
blijkt dat Huygens belang hechtte aan haar visies op
de natuurwetenschap.
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Hoewel het beeld van Cavendi sh als
wetenschapster
steeds vaker wordt
genuanceerd en critici zich niet enk el
meer op haar toneelstukken richten,
maar ook op haar weten schappelijke
ideeën , wordt Cavendish nog steeds
niet beschouwd als een echte lad y of
learning ; zoals haar tijdgenoten Anna
Maria van Schurman ( 1607- 1678 ) en
prin ses Elisabeth van Bohemen (16181680) . Van Schurmans en prinse s
Elisabeths positie in de weten schap is
in de eerste plaats bepaald door hun
correspondentie
met
mannelijke
gele erden, zoals André Rivet (15951650) en René Descartes (1596-1650).
Het is een misvatting dat Cavendish
niet geïnteresseerd zou zijn in dezelfde
wetenschappelijke
discussies.
Haar
Philosophical Letters (1664) bijvoo rbeeld, presenteerde weloverwogen kritiek op Descartes, Hobbes (15881679), Henry More (1614-1687) en Jan
Baptista van Helmond (1577-1644) .

Cavendish beheerste het Frans niet en
haar correpondentie met Huygens, die
het Engels machtig was, is daarom
veelzeggend. Van de totale correspondentie tussen Cavendish en Huygens
zijn slechts negen brieven bewaard
gebleven, maar de ver schillende dateringen onthullen dat Cavendish en
Huygens regelmatig contact onderhielden over een periode van ten minste
veertien jaar: van 1657 tot en met 167 I.
De hertogin en Huygens hebben elkaar
tenminste twee keer ontmoet : een keer
in 1657 en een keer in februari van
1658. Waarschijnlijk beide keren bij
hun gemeenschappelijke vrienden, de
Duartes te Antwerpen,
wier huis
bekend stond als een centrum van
muzikale en culturele activiteiten.
Hoewel de brieven tussen de hertogin
en Huygens op één na zijn opgenomen
in A.I. Worps De Bri efwisseling van
Constantijn Huygens (1911-1917), zijn
ze niet in hun totaliteit overgenomen of

en

Rup ert 's Drops, Bron:
""U.·UW1 1 '" ~ ,,,,III,.b. jtIP")'.rLablstrllll"WIVIIIO I
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zijn ze vertaald naar of kort samengevat in het Nederlands. Hierdoor gaat
veel van de oorspronkelijkheid verloren en geeft de gebrekkige weergave
van de brieven geen compleet beeld
van de gedachten die Cavendi sh en
Huygen s uitgewisseld hebben . Voor
een goed begrip is het daarom van
belang om terug te keren naar de originele manuscripten.

Rupert:'s
Drops
Uit de overgebleven brieven blijkt dat
Cavendish en Huygens van gedachten
wisselden over Rupert's Drops, waar
Huygens door gefascineerd was . Deze
druppels van glas zijn genoemd naar de
militair en wetenschapper prins Rupert
van de Rijn , die ze in de jaren 1640 in
Engeland introduceerde. De moeder
van de prins , Elizabeth Stuart - voormalig Koningin van Bohemen oftewel
de Winterkoningin - verbleef in ballingschap in Den Haag en onderhield
nauw contact met de Oranjes. Huygen s
bezocht
als
secretaris
van
de
Nederland se stadhouders regelmatig
haar
Wassenaers
Hof
aan
de
Kneuterdijk . Daar is Huygens dan ook
wellicht met de Rupert's Drops in aan raking gekomen .
De druppels, die ongewone eigenschappen van zowel kracht als fragiliteit vertonen, worden gevormd door
vloeibaar glas in koud water opnieuw
te laten stollen. De bolvormige kop
loopt taps toe in een kromme staart. De
kop kan een klap van een hamer weerstaan, maar door een stukje van de
staart af te breken explodeert de drup pel en wordt het geheel tot fijn poeder
gereduceerd. Het versnelde afkoelen
van het hete vloeibare glas in het koude
water creëe rt een spanningsveld tussen
de binnenste en buitenste lagen van de

Ma rgaret Ca vendish. El s door Abra ham va n Diep enbeke. R IVIl: All lle Sha ver (red .},
Th e conven t of' pl ea sure and o the r pla ys. Baltimo re, 199 9.

drupp el. D e int erne spa nning va n de
drupp el geef t stev ig he id, m aar wor de n
de stress lij ne n - punt en wa ar de spa nn ing als he t ware wor dt afgevoerd va n
he t g laso pperv lak - ver broke n, da n
ex plo dee r t het ge h ee l, doord at de spa nni ng in één keer vrij komt.
N ad at Huy gen s een hele midd ag gere lat eerd e on der we rpen met C avend ish
h ad b esp rok en en duidelijk ond er de
indru k was van haar capiciteiten, stuurde hij h aar ee n paar Rupert 's D rop s
to e : " I had th e h onour to heare so ~
goo d so lutions
given b y
Your
E xce llencie up on diver s mo oved in a
w hole af ternoo ne she was pl eased to

up on my un wor th ie co nve rsat io n th at I am turn in g to sc hoo le w ith
A '" spee d , humbl y Elesirin g bcscccbi• • Your
Exce llencie wHI "" Y bee so bou ntif ull
tow ard s m y ignor an ce , as to instr uc t
m e about the A "U,,,, reason of the se
wond erfuIl gla sses." ( 12 maar t 1657)
Huygens sloot gedi ch ten bij waar in hij
h aa r werk prees , ma ar waarm ee hij ook
ee n antwoord
afdwon g w at b et reft
C ave ndish ' visie op de Ru p ert' s Drops.
D e h ertogin was zic h be w ust va n het
fe it dat ze zich op het ma nne lij ke terrein van de weten sch ap ging begeve n
en toonde con venti on ele besch ei denh eid : "As for you r req uest co nce rni nge
~

bc siowc

my Opini on , of the glasses, yo u ha ve
d one m ee the favo r to se nde m ee , I
kno w no t civilly how to den y it, no r
pru dentl y to gra unt it, nor lernedly to
giv e itt ; for itt we re A presumt ion to
givc any Oppi nion , af tel' the se fa rno us
an d lern e d p hy loso p hers, as th o se
which are in france; whos e brayn e s
N atur e have soe tem pred and furnis hed
w ith
suc h conce ptio ns
reaso ns,
Jud gem ent s, & Witt, to fin d out th e
truth s b oth of obsc ure Nat ur e and subtill Ar ts; that I may ra ther wo unde r
wi th the ignora nt then give m y Opin io n
wit h the Lerned."(20 maa rt 1657 )
Ca ven di sh meende dat bi nn en in de kop
van de drup pel een vloeibare zwavel achti ge subs ta ntie za t ingesloten die als
kruit functioneer de en een explosi e
teweeg ko n brengen. De ontstekin g
vond vo lg en s haar plaats als de vloei stof me t de lu ch t in aanr aking kwam.
De uit een zettin g va n de hertogin zett e
Huy gen s aan tot het uitvoeren va n
m eerd ere exper ime nte n. Hu ygen s
m eend e dat, als de vloeisto f ind erd aad
als kr uit func tioneerde , de drupp el zo u
exp loderen bij verhitti ng . De re sult aten
bra chten hem tot andere inz ichte n. Hij
o ntdekte dat doo r de d ruppe ls opnie uw
te verhi tten hun eige nsc ha pp en verloren ginge n: "I co uld br eake of the
whole taile by peeces eve n to th e bell y
w itho ut any mo tio n more then y" wo uld
see in an efè ordi narie peece of glasse."
Toch liep hij vast in zijn re dena tie en
o m da t hij ervan overt uig d was dat
Cavendis h dichte r bij de waa rhe id kon
ko me n dan hij zelf , schreef hij opnieuw
ee n brief aan de hertogin : "B ut experien ce h aving carrye d me to a ne w bywa y , from whence I do not see h ow to
brin g m y se lfe upon th e Ä-gI* path of
truth w itho ut you s gra ci ous assistan ce
[ ... ] If you r Ex cell encie thinketh A ;l
worth her payn es to consider of thes e
circum st an ces, It ma y bee lfl.ftt-.byde gree s she w ill bri ng herself to the tru e
notic e of th e mys ter ie ." (27 m aart
1657) Opn ieuw zette Cave ndish haar
gedac hten uiteen en probee rde ze haar
vo rige argumenten beter te onder bou wen : "A lsoe you say you ca nnot pe rceve ye bub le to be a L icq uor. 1 answer
th at it is prob abl e the Li cqu or , if any be
the rin wa s evapo rate d out either bye
fire , yo u app lie d or by the ve nt of passage whic h m ay soone tu rn e itt into
vapor by reaso n of ye littl e qu anti tye
th at is in a glasse." (30 maa rt 165 7). D e
bri even laten zien dat Cave ndish een
act ie f deb at voerde met Hu yg en s .
D oordat hij zijn men ing af kon zetten
tegen die van haar was hij in staat ee n
hel derder stan dpunt te fo rm ulere n .
Huygens'
bibliotheek
De vriendsc happeli j ke correspondenti e
over n atuurw et en sch appelijke
verschijnsel en die ze m et Huygens onder hield , leid de er toe dat Cavendish'
regelm ati g gep ub licee rde edities van
ha ar werk aa n Huygen s schonk. In zijn
bri ef van 2/ 12 aug ust us 1664 sch rij ft
Hu ygen s, die op dat mo me nt in Lond en
ver blijft, over he t aange na me voo rui t-
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zicht dat hem bij thui sk om st wac ht: ee n
nieu w aa ntal boeken van de hand van
C a vendi sh . In de brie f bedan kt
Hu ygen s de herto gin har te lij k voor
deze "new plentifull store of yo ur m arve llo us production s", die de co llec tie
van zij n gro te biblioth eek hebb en verrij k t. H et oeuvr e van Marga ret
Caven d ish vor m de zelfs ee n bel an gr ijk
aa n dee l van Huy gen s ' o mva ng r ijke
bibliothee kc ollectie. Dit blijkt uit de
ve ilingsca talog us van de bibli oth eek
va n Hu y gen s, die in 16 88 "op de
G root e Z aal van het H of te
's Gr av enhage " ver koc ht w erd . De cat alogu s laat zien dat
Huy gen s
alle
b el an grij k e
w er ken
van
C a v endish
over w et ensc ha p bezat
in m eerd ere i
ed ities.
Hu y g e n s '
bibli oth ee k
o mva tte o ok
ha ar ge p u blice e rde ton eelstukke n, p oëzie en
p r o z aver t e lli n g e n .
D e n atuur weten sch ap
spee lt eve neens in de ze
we rke n ee n grote rol : ficti e en
we te nsc ha p vloeien in elkaa r ove r.
Z owel in haar eig en tijd als in later e
ee uwen
h ebben
cri tic i vaak op
Cave ndis h als weten sch apster neergekeken , va nwege deze 'm inder wet en schappe lij ke' presentati e van visies op
de n atuurwetenschap. Hu ygen s d aaren tegen w as van mening dat haar fictio nel e for m uleringen tot de verb eelding
sprake n en juist een pres ent ati e in di e
vorm aa nzette tot verder nad enk en . Zo
sc hrij ft hij: "I am fallen up on thi s lady
by th e late lecture of her wond er ful le
booke [Poem s and Fan ci es], wh ose
extravaga nt atom es kept me fro m sleepin g a grea t part of last night " .
Universitaire
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dit boek ge sch reven zij n . C avendish
klaa gde vaa k ove r de drukke rs , d ie fouten maa kten bij de publi catie . H et is
vrijw el met hond erd pro cent ze ke rheid
vast te stelle n dat het h and schrift in het
pr esentati eb oek va n Le ide n d at van
Cavend ish ze lf is. He t h and schrift is
id entiek m et dat va n haar onderte kening van een m anu scrip t in Th e Briti sh
Library en de hol ogr af en uit het
Koninklijk Hui sar chi ef. D at de verbeteringen van haar e ige n h and zijn is
op vallend , omda t ze bijn a altij d
ge bruik maa kte van een
klerk . In haar br ief aa n

Cons tantij n
H uyg ens .
Bro n:
Con stantij n.
H uyg ens,
vo o rho ut, Kost elick
v 1I10 { en Oogent roo s t.
Z utphen, 19 78.

Hu ygen s va n 30 m aart 1657 stelt ze :
"Si r I wo uld have writt my let er s to you
in m y own hand bu t be reason my hand
written is not legab ell I think yo u mi ght
rather hav e ges t up at wh at I wo uld say
then had read w ha t I had writt . Thise is
the reson th ey we r wr itt by an other
hand." Cavendi sh was ero p gebrand dat
haar werken in corr ecte vorm bij de
prestigieuze
univ ersit eiten
van
Cambridge, Ox ford en Le ide n terecht
kwamen. Zij vond dit ze lfs zo belangrijk dat, hoew el ze niet over haar eigen
handschrift te spreke n was , ze de laat-

ste verb et eri ngen nie t wilde o ve rla te n
aa n ee n k lerk.
Royal

Society

Cave nd ish was de eers te vro uw di e in
m ei 1667 to t de R oyal S oci ety , het
B rit se
G en o otschap
voo r
de
N atuu rwe te nsc ha p, w erd toe gel at en
om de ex pe rime nte n waar te nem en en
om aa n de di scu ssie deel te nem en .
M aar hoewel haar welges teldhei d en
co nnect ies het de hert ogin een voudi ger
zo ude n kunne n hebben ge maakt o m
ee n bij een kom st va n de R oy al Society
bij te wone n, spreek t uit haar toe tredin g ook res pec t voor Cav end ish '
we te nscha ppe lijke vi sies . De publi catie va n haar werk Observati on s up on
Exp erim ent al Philosophy (1666 ) zo u
een gegro nde reden geweest kunn en
zijn om haar uit te nodigen. In d at w er k
had C av endi sh zich herhaaldelij k negatief uit gel aten over het gebruik van instrum e nten te n behoeve van wet enschaps filosof ie. Hierin stond de hertogin nie t allee n , T ho m as IIobbes deeld e
deze me ning. Cave nd ish had haar kr itiek in he t bij zond er toege sp itst op het
ge bru ik va n optische instrum ent en en
aa ngez ie n ee n va n de agend apunt en de
microscoop was, wilden de ge lee rde n
va n de R oy al Soci ety wellicht ee n di scuss ie ont lokke n. E venal s Hu ygen s
hech tten zij waa rde aa n haar menin g .
D e bri ef wi sselin g tu ssen Ca vendi sh en
Hu y gen s laat z ie n dat de h er togin
Hu ygen s ' de nkw ijze beïn vlo edd e en
dat z ij haar co nnec ti es d oelb ew ust
geb ru ikte om haar we rk o nde r de aa ndach t va n ee n gro ter e n ge reno mmee rd
publi ek te bre nge n . Tegelijk ertijd roe p en de brieven oo k vragen op. H eeft
het wer k van Ca vendish invlo ed ge ha d
op het lit erair e werk van Huy gen s? En
in hoev erre heeft Huygens Cav endi sh
b eïnvl oed ? Verd er onderzoek naar het
gele erd e netw erk rondom Huygen s en
C avend ish is d an ook noodzakelijk . De
overge b leven bri even vormen sle chts
het begin van ee n verdere zoekt och t.

erkenning

Hu ygen s n am niet allee n de boeken
van Cave ndish op in zijn eige n bi bli oth eek , m aar hielp haar ook om haar
we rk ee n gro te r, we te nsc ha ppe lijk
lezer spubliek te laten ber eiken. In ee n
bri ef va n 27 oktober 1658 herinn er t
C ave ndish Huy gen s aa n zij n bel ofte
om ee n boek van haar han d aa n de univers itei t va n Leiden te prese ntere n en
in de cata log us va n d ie uni versi teit te
late n opne me n: "ye t by the hon ou r it
will reseve from yo ur hand s it may find
a goo d ac cept ance ,' Hu ygen s is zij n
bel ofte nagekomen. In de bri ef uit 1659
bed ankt Cavendish Huy gen s voor zij n
bemiddeling bij de opnam e van haar
boek in de universitair e bibli oth eek.
Het boe k dat toen aan de uni ver sit eit
Le ide n ge schonken is, kan daar van daag de dag nog steed s bestud eerd
wo rde n.
Een op va lle nd vers ch ij nse l is de ve le
cor rec ties van err ata die in de tekst va n

N ad ine A kkerman is A iO Cultu urge sc h iedenis aan de Fa cult eit L ett eren van de
Vrije Universi te it Amste rdam. In het kad er van haar p rom oti eonde rzoek werk t
z ij aa n ee n ed itie va n de cor resp onde n tie van E lizabet n S tu art, Keur vorstin van
d e Palt s en Kon ingi n va n B oh em en.
M argu érit e Corporaa l is redac tielid van H istori ca en we rkt a ls d ocent En gelse
Taal en Cul tuur aan de Rijk suni versit eit Groni ng en . Iri m ei 2 003 is zij gep rom o ve erd op ee n proefsc h rif t ove r vroegmo der ne Eng else ton eel schrijf sters.
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Oorlogsherinneringen
"Ook ik heb vaak, zowel op mijn werk
als in het dagelijkse leven , moeten ervaren dat in Holland totaal onbegrip en
onverschilligheid voor <mensen uit Indië'
bestaat." Met haar proefschrift, waarin
dit treffende citaat is te lezen, gaat
Esther Captain die onwetendheid
te lijf.
Achter
het kawat
was Nederland.
Indische
oorlogservaringen
en herbehandelt de
inneringen
1942-1995
vraag hoe Europese mannen, vrouwen
en kinderen in burgerkampen
hun internering hebben beleefd en herinnerd.
Capt ain heeft voor haar onder zoek ge bruik ge m aakt van dagb oeken e n mem oire s. D ez e gesc hr ifte n zij n niet
zozee r gesc hikt vo or het acht erh al en va n hi st orisc he ge be ur ten iss en, maar j uist w el voor het in
k aart br en gen van de indi vidu el e bel evin g op het
m om ent ze lf en van de mentalit ei t, de norm en en
waa rde n van het tijd vak w aarin ze zijn gesc hreve n. D e o nde rzoe ks ter heeft de gesc h iede nis van
de herinn erin g aan de Japan se bezettin g in
N ed erl and s-Indi ë in vijf tijdv akk en opge dee ld .
Uit de eers te periode anal yseert ze dagb oek en
uit de Jap an se bur gerkampen in de j aren 194 21945, uit de tw eede de ve le memoir es va n ko rt
na de oo rlog (1 946-1949 ), gevo lg d d oor h et
'f luis te re n in eige n kring ' in N ed erl and tusse n
1950-1 96 8. In 1969, he t begin van het vi erd e
tijdv ak , is er een oms lag n aar op enb ar e her in nerin g; er verschijnen veel publicati e s ove r de
int ern erin g, voor het eerst ook van kam p kinderen . D e laatste periode behand elt de j ar en
1980-1 995 , wa arin Indische N ederl and er s
hun Indi sch e identiteit (her )ontd ekk en e n
kampkind er en beeldbepalend
wor den . D e
on geveer 30 kampdagboeken
di e Ca pta in
b espr eekt zij n afkom stig uit de reg io 's
N o ord-C el eb e s, Sumatr a ' s O o stku st e n
West-J ava . De dekolonisatie van In d on esi ë
is in de tweed e periode zeer bel an grijk .
Da arn a spee lt het ve rha al vo or al in
Ne der land.
D e voo rnaa ms te in val shoek van het o nde rzoe k is ho e de
aut eur s van dagb oeken en mem oir es sekse e n ras ter sp rake
br en gen . Vooral de same nhang tu ssen sekse en raciale constr uc ties is int er essant uitgew erk t. In het N ed erlands-Indi ë
van ro nd 1900 waren de in won er s op basi s va n aanname s
over ras o pge dee ld in drie bevolkin gsgroep en : Europeanen ,
' Vree mde Oos terl ing en' en ' Inlande rs'. D at dit co nstructies
wa re n, bl ijkt uit de praktijk dat m en va n de ene gro ep naar de
and ere ko n overstappen . Erkend e ee n Eu rope se vader een
kind van ee n Indonesische vro uw, dan w erd het kind (Indo)E uro pees . D e hiërarchie tussen de sekse n ka n niet los gezien
word en van de raciale structuur. In de koloniale tijd kregen
Indon esi sch e vrouwen die huwd en met een Europese man
een hoger e sta tus. He t omgeke erd e , ee n huwelijk van een
Europ ese vrouw met een Indon e si sch e man , was not done .
"In het alge mee n kan worden ges teld dat oo rl og en de ruimte
vo or meerv ou di gheid in racial e co ns tructies aanzienlijk
redu cer en " , sc h rij ft Captain . Tijden s de bezettin g werd Ind oEurop ee s een o nzi chtbare cate gor ie ; de J ap ann er s re gistreer-

den hen óf als A ziaten óf als N ed erl and er s en intern eerd en
zowe l Ne de rla ndse N ed erl and er s (to toks in de kolonial e tijd )
als Ind o-Eur op ese Ned erland ers (Indo's) in de k ampen . D e
ge nua ncee rde ana lys e van dergelijk e versc h illen in de bel eving van raci al e cons tru cties is éé n va n de sterke kanten van
het pro ef schri ft .
H oe Jap ann er s in de da gb oek en en me mo ires zijn be schr eve n, bl eef lan ge tijd eenduidi g negatief: als vija nd en m et
deni gr erend e o ms chrij vinge n di e op euroce ntrisme gebaseer d war en. De ' lag e re be sch avin g ' van de Japann er s we rd
bew e zen m et het argument dat ze Ned erl and se vro uw en het
vuil ste we rk lieten doen en h en slec ht behandelden. Dat
N ed erl and ers de Indonesi sch e vro uwe n het zelfde zware werk
h add en laten doen , was da arent eg en gee n teken van acht erlijkh eid . Integendeel,
de N ed erl and se vrouw ho orde als
hoo fd van de kolon iale huishoudin g In donesisc he vro uwen
aa n h et werk te zette n . Door de int ern erin g werden de sekseverh oudin gen ingri jpend gewij zi gd . Mannen en vrouwen
werd en ges che iden en de traditi on ele rolv erdeling kon niet
word e n ge ha ndhaafd . In de da gb oek en , en later in de memoi res to t 19 80 , we rd de flinkh ei d va n de N ed erl andse vrou wen
di e het k amp door stonden enor m ben adrukt. Zij kre gen een
heldinn en statu s. aan vankelijk al s "Ke na us zo nder charme s" ,
later als "v ro uw en zó ó fl ink dat Ken au in ve rge lij king een
z acht zinni g lam is" . Pa s n ad at
ka m pk inde re n van uit hun
eige n pe rs pec tie f ginge n
publi cer en , v ielen deze heldinn en van hun voets tuk . D e
kind e ren h add en imm er s
ervare n dat hun moeder s niet
go ed voo r hen konden zo rge n .
Hoe in versc hille nde peri od en
de her inn erin g andere ac cen te n kreeg, is ee n mooie rod e
dr aad in het boek . Zo uitten de
meeste aute ur s in hun dagb o k
een
ve rl ang en
om
na ar
N ed erl and terug te ke re n, maar
in de mem oires van kort na de
oorl og wil de men in 'O ns Indië'
of de snood s in ' O ns Indonesi ë'
blijv en . O ok door close readin g
van me moires di e in 1946 werden ge p ublicee rd als D e ge le terreur e n in 1967 herdrukt ond er de
tit el Zwar te M o ess on , to on t
C aptain duid elij k aan dat de herinn erin gen zich aa n de hi stori sch e
o n tw ik ke linge n aanp assen . H et
woor d " In hee rnsc h e" uit 194 6
m aakt e pl aats voor "Indones ische"
en de a ute ur voeg t vrage n over het onafha nke lij kh eidss treve n
toe . Ca pta ins anal y se van de dagb oeken e n memoire s levert
ee n boei en de gesc hieden is van ee n hal ve ee uw denken ove r
ras, sekse e n (de) kolo n isatie op, eve na ls ee n rijkd om aan verhalen , fei te n e n conte xten waar mee onbegr ip en on vers chilligh eid te n opz ic hte va n ' me nsen uit Indi ë ' wor dt bestred en.
E en aa nra de r.
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E sther Ca p tain , Achter het kawat was Nederland.
Indi sch e oorlogservaringen
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I n t e r v ie w m e t E n a Ja n se n
Ena jansen werd onlangs benoemd tot bijzonder hoogleraar in de Zuid-Afrikaanse
letterkunde
aan de
Universiteit van Amsterdam. In de jaren tachtig van de
vorige eeuw werd deze leerstoel opgeheven vanwege
de culturele boycot van Zuid-Afrika. Na alle veranderingen in dit land is ook het hoogleraarschap
in ere
hersteld. Ena jansen is de eerste die weer vorm en
inhoud aan deze leerstoel geeft.
Margit' van der Steen interviewde jansen
voor de serie
Visie en inspiratie. Deze reeks is een vervolg op een
eerdere serie waarin drie generaties gendergeschiedenis-beoefenaars
spraken over hun visie en inspiratie.
Dit maal drie mensen die buiten het vakgebied werken diversiteitsdenken
zaam zijn. Vrouwengeschiedenis
hebben veel te bieden aan mensen die buiten het vakgebied werkzaam zijn. Hoe worden zij door dit denken
geïnspireerd, wat is hun visie op dit vakgebied, op
welke manier maken ze er gebruik van, en welke bijdrage kunnen ze zelf leveren? Deze vragen staan centraal in drie interviews in de komende afleveringen van
Historica.
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Het sneeuwt op de dag dat wij elkaar
ontmoeten. Daarom neemt ze mij niet
mee
naar
het
sluisje
bij
het
Entrepotdok, naar de wilde appelboom
met uitzicht op de zebra's van Artis,
"Als je geluk hebt hoor je er zelfs een
leeuw brullen." In plaats daarvan spreken we af op een andere plek die een
"illusie van Zuid-Afrika" oproept. Het
is de plaats waar ook brieven liggen
van haar 'oumagrootjie",
het ZuidAfrika Huis in Amsterdam. Ena Jansen
(1951) laat me in het archief de plakboeken met krantenknipsels zien die ze
hier vele jaren geleden als tijdelijk
bibliotheekassistente
inplakte.
Na haar studie algemene literatuurwetenschap koos ze namelijk niet voor
een prestigieuze en riante positie aan
een universiteit in haar geboorteland
Zuid-Afrika, maar voor een "absoluut
riskant bestaan" in de hoofdstad. Ze
hield zich in leven met freelance journalistiek en een verscheidenheid
aan
kleine baantjes, Dieptepunt was het
kortstondig rondbrengen van dagblad
Trouw in de donkere nanachten van
een natte november.
Nu, vele jaren en omzwervingen later,
doceert ze moderne Nederlandse letterkunde aan de Vrije Universiteit
in
Amsterdam. Onlangs is ze benoemd tot

bijzonder
hoogleraar
in de ZuidAfrikaanse
letterkunde
aan
de
Universiteit
van Amsterdam.
"Het
mooiste baantje ter wereld - dit
ambieerde ik 25 jaar geleden al."

Hang naar panorama's
Als kind wilde Ena Jansen graag journaliste worden. Op reis met een grote
koffer, dat beeld sprak haar buitengewoon aan. "Ik schrijf graag en ben
nieuwsgierig. Ik wil het nieuws helpen
vormen en maken." Dit doet ze bij
voorkeur vanuit een positie met zicht
naar meerdere kanten. Niet voor niets
wilde ze naar de appelboom met uitzicht op de zebra's. Ena Jansen: "Het is
alsof je op een scharnier staat. Je bent
in Amsterdam, maar hebt tegelijkertijd
ook even de illusie in Afrika te zijn."
Deze "hang naar panorama's"
en
"bewegen tussen twee posities" komen
voortdurend terug tijdens het interview.
Haar leven en werk speelt zich af in
Zuid-Afrika én Nederland, haar verhouding tot haar geboorteland wordt
gekenmerkt door afstand én verbintenis,
trots
én
verontwaardiging.
Hierdoor is ze vaak, tot haar genoegen,
"een buitenbeentje". "Ik houd van de
positie van er even buiten staan. Ik vind
outsiders en hybride posities sowieso
fascinerend."
Haar fascinatie voor scharnierpunten
en tussenruimtes komt duidelijk tot uitdrukking in haar werk over de ZuidAfrikaanse/Amsterdamse
dichter
Elisabeth Eybers. Ena Jansen analyseerde de poëzie die Eybers schreef
nadat zij op 46-jarige leeftijd naar
Nederland
was
vertrokken.
Overgangsprocessen
als migratie en
veroudering zijn belangrijke thema's in
dit werk. Het was niet zozeer de fascinatie voor taal en poëzie die Ena
Jansen tot deze keuze bracht. "Ik heb
de taal altijd meer als een medium
beschouwd om je uit te drukken, in
zekere zin gereedschap. Hoe effectief
taal is, dat is belangrijk voor mij. Je
moet goed kunnen lezen om poëzie te
kunnen waarderen. Het intrigeert mij
dat iemand waardering krijgt van twee
kanten: Zuid-Afrika
én Nederland.
Hoe krijgt een dichter het voor elkaar
om met een en dezelfde tekst twee

Ena lansen (rechts) met haar moede r voor hel Su id-Afr ikaanse Instituut op de Keizersgracht.

telheid kan raken. Haar engagement is
dat ze dit werk boven tafel wil krijgen
en zichtbaar wil maken. "Als een soort
rechtstellende actie." In haar familiegeschiedenis heeft de rol van haar overgrootvader in de Anglo-Boerenoorlog
al veel aandacht gekregen. Hij is door
de Engelsen gefusilleerd. Nu bestudeert één van haar studenten eindelijk
de brieven van haar overgrootmoeder
die met haar vier kleine kinderen naar
Amsterdam
werd
gehaald
door
Boerensympathisanten.
"Na een paar
jaar in Amsterdam ging ze naar ZuidAfrika terug."

De oude rs van Ena Jansen, J.C. en Ena Jansen, kijken in de Broeksma arch iefdozen in de kamer waar
Ma rgit haar interview deed .

lezersgroepen te boeien? Mijn kennis
van het Nederlands en Afrikaans stelt
mij in staat hier onderzoek naar te
doen."
Literatuur en geschiedenis liggen voor
Ena Jansen in elkaars verlengde.
"Historici hebben van letterkundigen
geleerd dat zij een verhaal moeten vertellen en schrijvers leren van historici
dat je op zoek moet gaan naar de waarschijnlijkheid en de gesitueerdheid van
situaties. Voor mij is het allebei interessant."

Bijzondere
prestaties
Naast haar onderzoek naar Elisabeth
Eybers publiceerde Ena Jansen onder
meer over de vrouwendagboeken
uit
de Anglo-Boerenoorlog
(1899-1902)
en de reis brieven van Aletta Jacobs.
Toekomstplannen
zijn er genoeg. Het
'ontleden' en ontsluiten van de bibliotheek van het Zuid-Afrika Huis heeft
haar bijzondere belangstelling.
Ook
wil ze "vergeten vrouwen" voor het
voetlicht brengen, vooral vrouwen die
raakpunten met zowel Nederland als
Zuid-Afrika hebben. Die belangstelling is terug te voeren op haar eigen
positie, bewegend tussen Zuid-Afrika
en Nederland. Zij had al een Masters in
Afrikaanse en Nederlandse letterkunde
aan de Universiteit van Stellenbosch
toen ze, 23 jaar oud, in 1974 naar
Nederland kwam voor een doctoraal in
literatuurwetenschap.
Zij ging pas
weer in 1984 naar Zuid-Afrika terug.
Hoewel ze dacht maar voor een jaar te
gaan, bleef ze uiteindelijk zestien jaar
aan
de
Universiteit
van
de
Witswatersrand
in Johannesburg verbonden. In die tijd raakte ze betrokken
bij het verzet tegen het apartheidsregime. Zowel de strijd als de euforie van
die jaren in haar geboorteland had ze
voor geen
goud
willen
missen.
Amsterdam bleef echter trekken en
vanaf 2001 is ze verbonden aan de
Vrije Universiteit in Amsterdam.
Met een toenemend aantal genderdes-

kundigen
in Nederland
deelt Ena
Jansen een belangstelling
voor het
zogenaamde kruispuntdenken.
In deze
benadering staat diversiteit centraal en
er is aandacht voor de verwevenheid
van sekse, etniciteit en andere assen
van verschil. Vertrekpunt
voor Ena
Jansens ontwikkeling was niet zoals bij
veel Nederlandse
onderzoeksters
de
positie van vrouwen, maar etnisch verschil. Ena Jansen: "Zoveel jaren domineerde het gevoel van onrecht op het
niveau van zwart/wit zo sterk dat het
machtsverschil man/vrouw verdrongen
werd. Dat verschil
stond voor mij
lange tijd op de achtergrond."
Ook om andere redenen lag het niet
direct voor de hand om aandacht aan
gendervraagstukken
te besteden. "Ik
kom uit een vrij geëmancipeerde culturele omgeving. Persoonlijk heb ik nooit
onder rolpatroonverwachtingen
geleden. Zo heeft niemand ooit van mij verwacht dat ik zou moeten trouwen.
Hoewel het een patriarchale samenleving is, hebben vele blanke vrouwen
een hele sterke positie en horen ze bijvoorbeeld in de Afrikaanse proza en
poëzie al decennia lang bij de top. De
enige Nobelprijswinnaar
voor literatuur uit Zuid-Afrika is zelfs een vrouw,
Nadine Gordimer. Zwarte vrouwen in
Zuid-Afrika hebben het veel en veel
moeilijker, maar ze zijn heel sterk. Ik
kijk ervoor uit om aan een bepaalde
groep stereotype eigenschappen
van
het martelaarschap toe te schrijven." In
haar Amsterdamse oratie besteedt zij
niet voor niets aandacht aan Krotoa.
Dit meisje van de inlandse bevolking,
door Jan van Riebeeck als kindermeisje ingehuurd, had veel 'agency' omdat
zij Nederlands leerde en als tolk een
belangrijke tussenrol vervulde.
Ena Jansen zegt telkens opnieuw
geboeid te zijn door de kracht van
vrouwen. Naast een fascinatie voor de
verworvenheden
van vrouwen is ze
zich er ook goed van bewust dat het
werk van vrouwen vaker in de verge-

VVars van categorisering
"In verhalen van vrouwen probeer ik
altijd weer te kijken hoe zij zich hebben opgesteld niet alleen ten opzichte
van mannen maar ook ten opzichte van
mensen van een andere kleur. Mijn
onderzoek naar Aletta Jacobs bijvoorbeeld ging over de vraag waarom zo
iemand van alles gedaan heeft om
vrouwen in Europa stemrecht te geven,
terwijl zij zich niet voor kon stellen dat
donkere vrouwen in de koloniën stemrecht wilden hebben."
Ook haar werk over de AngloBoerenoorlog
oftewel
de
ZuidAfrikaanse oorlog, weerspiegelt interesse in de werking van sekse en etniciteit. "Vroeger had ik helemaal niets
met de Boerenoorlog. Afrikaanse en
Engelse verschillen
vielen wat mij
betreft weg in vergelijking met het
onrecht tussen wit en zwart." Later
ging zij toch autobiografische teksten
onderzoeken van Boerenvrouwen
die
in Britse kampen hadden gezeten. "Je
moet deze vrouwen niet al te snel
ophemelen
en als slachtoffer
zien.
Want juist deze vrouwen lieten zich
gebruiken als dragers van nationalis. me, van volksmoederschap. Ze hebben
zich soms ook een larmoyante rol aangemeten. Deze vrouwen, die klaagden
over de verschrikkelijke omstandigheden in de tenten, hoe konden zij enkele
jaren later zwarte vrouwen in kleine
benauwde
bediendekamertjes
met
alleen maar een piepklein venstertje
laten wonen terwijl bovendien hun kinderen in de ellendige 'thuislanden'
moesten verpieteren?
Mijn verontwaardiging wordt daardoor gevoed."
Hoe bewust ze zich ook is van verschillen, ze verzet zich tegen strakke
ordeningen. Ena Jansen: "Ik kom van
een plek waar zoveel lijnen getrokken
zijn, zoveel categorieën gemaakt, dat ik
wars ben van categorisering.
Ik pas
ervoor om bij 'vrouw' of bij 'zwart'
meteen aan specifieke eigenschappen
te denken. Dat komt voort uit mijn
eigen ervaring, uit Zuid-Afrika."
Tijdens haar verblijf in Nederland is ze,
in de periode van de boycot tegen
Zuid-Afrika,
indringend
geconfronteerd met het feit dat ook zij tot een
bepaalde categorie werd gerekend.
Hoewel fel gekant tegen de apartheidspolitiek werd vaak over haar geoordeeld zonder dat iemand naar haar ver-
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haal vroeg of zich realiseerde welke
prijs zij betaalde voor haar keuzes. "Als
blanke en vooral Afrikaans-sprekende
Zuid-Afrikaanse kreeg je meteen van
alles over je heen. Je kreeg precies dat
in de schoenen geschoven waar je je
niet mee wilde associëren." Ze zag
zichzelf niet in een slachtofferrol maar
herinnert zich goed dat de manier
waarop naar haar gekeken werd soms
ronduit kwetsend was. "Achteraf ben ik
verbaasd dat ik niets deed om mijn
Afrikaansheid te verdoezelen. Ik had er
ook voor kunnen kiezen om altijd
Engels te praten, om een gerieflijk
masker op te kunnen zetten. Ik sprak
toen al Nederlands, maar iedereen had
door mijn accent meteen door waar ik
vandaan kwam." Instemmend citeert ze
Elisabeth Eybers : "Selfs die geringste
woord wat emigreer, moet risiko en
onbegrip trotsee r."
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Illusies
van thuis
Door de veranderingen in Zuid-Afrika
én de positie die Ena Jansen nu in
Amsterdam bekleedt ontstaat er meer
ruimte voor haar verhaal, voor nuances
en subtiliteiten. Sterker nog, ze wordt
nu gevraagd om tekst en uitleg te
geven. Dat ervaart ze als een geschenk.
"Ik voel mij heel bevoorrecht. Mensen
zijn nu nieuwsgierig." Die ironie van
de loop van de geschiedenis heeft ook
zijn weerslag op het Zuid-Afrika Huis,
de plek waar wij elkaar spreken. We
zitten in de troonkamer onder een pompeuze kroonluchter. Aan de muur hangen voorwerpen
die een imaginair
Zuid-Afrika oproepen: een panorama
van Pretoria, een landschapschilderij
met bergen, 'bosjesman' -tekeningen,
een zulu wapenschild met 'assegaaien'
(speren), een portret van Paul Kruger,
gedraaide bokkenhoorns en nog veel
meer. Ena Jansen komt hier al dertig
jaar, waardoor het Zuid-Afrika Huis
veel meer nog dan de Entrepotsluis met
uitzicht op Artis een "illusie van thuis"
is geworden .
Het instituut werd eind negentiende
eeuw opgericht als een soort actiecentrum avant la lettre om de Boeren te
steunen in hun strijd tegen de Britten .
Nederland was in die dagen zeer proBoer. Later ontwikkelde dit instituut
annex archief zich onder meer tot een
belangrijke
bibliotheek
voor
Afrikaanstalige literatuur. In de jaren
tachtig van de vorige eeuw, de hoogtijdagen van de culturele boycot, had dit
instituut het moeilijk. Ena Jansen: "Er
was een incident.
Een actiegroep
stormde dit gebouw binnen en smeet
pek en teer tegen de boekenkast. Heel
veel boeken verdwenen in een mum
van tijd in de gracht. Een heleboel van
ons kwamen zo snel mogelijk om alle
boeken uit het water te vissen." Stellig:
"Je moet niet aan boeken komen. Door
boeken in de gracht te gooien ga je
geen beleid veranderen. Je moet juist
kennis bewaren . Wat je ermee doet,
daar gaat het om ."

Een ansichtkaartenactie werd ter
steun van de weduwe Broeksma
gevoerd . Tekst bij
de kaart luidde:
"Cornetis
Broeksma,

held en

martelaar voor de
barmhartigheid, 30
Sept . 1901 door de
Engelsehen gefusil leerd, omdat hij
niet zweeg van de
wreede ellende in
de vrouwenkampen

De luxe van reflectie
Wie de toekomst wil vormen, moet het
verleden daarin een plek geven . Niet
voor niets houdt men zich in het nieuwe Zuid-Afrika intensief bezig met
processen van herinnering, waarheidsvinding en verzoening. Archieven en
musea worden heringericht. "Gelukkig
is er na 1990 een zekere ontspanning
gekomen waardoor reflectie mogelijk
is geworden Maar hoe breng je nationbuilding tot stand met zo'n diversiteit
aan mensen?"
Ook
het
Zuid-Afrika
Huis
in
Amsterdam behoeft een nieuwe opzet.
De Afrikaanstalige
letterkunde stond
bijvoorbeeld vroeger in de hoofdafdeling van de bibliotheek opgesteld. Ena
Jansen: "Een aantal jaren geleden heb
ik al gezegd : dit is verkeerd. We moeten proberen een representatiever beeld
van Zuid-Afrika
te schetsen.
De
Afrikaanstalige
boeken kunnen naar
een zijkamer. Het gaat erom een
omslag teweeg te brengen zodat er een
betere afspiegeling is van de transformatie die heeft plaatsgevonden . Deze
bibliotheek moet dat reflecteren. Non
fictie, zoals geschiedenis en (auto- )biografieën, staat nu centraal opgesteld.
De nadruk zal misschien nog wel lang
op de Afrikaanstalige letterkunde lig-

gen, de historische herkomst van de
hele verzameling." Over haar leerstoel
zegt ze: "Ik wil Nederlandse studenten
inzicht geven en enthousiast maken
voor de hele Zuid-Afrikaanse
letterkunde. Niet alleen de Afrikaanstalige,
maar ook de Engelstalige. Niet alleen
de witte schrijvers maar ook de zwarte
schrijvers" .
Als wetenschapper interesseren haar de
prestaties van vrouwen, maar ook de
wetten van verzamelaars. Als een soort
archeoloog zou ze onderzoek willen
(laten) doen naar de collecties van het
Suid-Afrikaanse
Instituut "dat ook de
leerstoel bekostigt. "In archieven en
bibliotheken gaat het om de systemen
van regels, de wetten van verzamelen
en selecteren. Hoe is Zuid-Afrika in het
verleden op de Keizersgracht gedefinieerd? Wat zijn de nieuwe configuraties? De gaps, de omissies moeten worden vastgesteld want die vertellen ook
een verhaal." Vooral interesseert haar
de vraag waarom het zo lang duurt
voordat systemen veranderen. De journaliste en onderzoeker die wilde weten
hoe de wereld in elkaar steekt, heeft
zich een nieuwe taak gesteld: een meer
vertegenwoordigend
en problematiserend overzicht van Zuid-Afrika helpen
construeren.

Margit van der Steen is directeur van AETAS, Bureau voor leeftiJdsvraagstukken, gender en diversiteit.

H et beel d be zi en
S p inst:ers

o p d e vroeg

mo derne

ar be ids mar k t:

Arbeid is doorgaans geen gender-neutraal
begrip, maar
is gebonden aan opvattingen over welk soort werk
geschikt is om door mannen te worden uitgevoerd en
welk soort werk voor vrouwen in aanmerking komt.
Het spinnen met de hand bijvoorbeeld, dat vandaag de
dag in onze Westerse samenleving alleen nog als
hobby wordt beoefend, geldt in de regel als een typisch
'vrouwenberoep'.
Maar is dit door de eeuwen heen
altijd al zo geweest, of blijken deze opvattingen aan
verandering onderhevig? In dit artikel wordt een voorzet gedaan voor een bijstelling van het geijkte beeld.
Iedereen kan zich waarschijnlijk
wel
iets voorstellen bij de spinster. Zij is
een oudere, arme vrouw, die in een
donker interieur met daarin weinig
meer dan een spinnewiel, wol of vlas
zit te verwerken tot gesponnen garen.
Dikwijls is zij weduwe of ongehuwd;
het Engelse woord spinster (vrijgezelle
vrouw) vindt zonder twijfel zijn etymologische afkomst in het spinnen.
Deze vertaling voor ongetrouwde, vaak
wat oudere vrouw had in ieder geval in
de zeventiende en achttiende eeuw,
maar ook nu nog wel, een negatieve
bijklank. De spinster komt in de meeste hedendaagse
literatuur . eveneens
naar voren als ongetrouwde,
arme,
meestal oude vrouw, die haar kostje bij

Nicolaas Maes, Spinnende
Bron: León Krernpel, Studien zu den
Nicolaes Maes (1634-1693).

elkaar moest schrapen met behulp van
de armenzorg en slecht betaald werk
als spinnen. Dit stereotiepe beeld wordt
in de Nederlandse literatuur vaak overgenomen. Wanneer Nederlandse histo rici uitspraken doen over spinsters, verwijzen zij echter zelden naar bronnenonderzoek op dit gebied, omdat dit
nauwelijks is gedaan. Nog vaker zelfs
ontbreekt elke vorm van bronvermelding, omdat wordt aangenomen dat het
heersende beeld juist en zodanig algemeen geldend is, dat het niet hoeft te
worden gestaafd.
Algemeen wordt aangenomen dat tot in
de hoge middeleeuwen zowel het spinnen als het weven van de gesponnen
draden tot textiel in hoofdzaak tot de
bezigheden van vrouwen
behoorden.
~et
de
opkomst van steden vanaf
de elfde eeuwen de productie van textiel voor de
markt, kwam het weven
steeds meer in handen van
mannen.
Er ontstonden
weversgilden, die dikwijls
weinig
mogelijkheden
openlieten voor de toelating van vrouwen tot het
ambacht. Het spinnen, dat
minder scholing behoefde
en daardoor ook minder
status bezat, bleef volgens
de heersende
opvatting
door vrouwen gebeuren.
In ieder geval tot de
mechanisatie van het spinnen, die in Nederland pas
in de negentiende eeuw op
grote schaal plaatsvond,
zou spinnen vrijwel uitsluitend een vrouwenberoep zijn gebleven . Omdat
er vier tot acht handspinners nodig waren om één
wever van garen te voorvrouw (1655) ,
zien, moeten vrouwen in de
dartierten Gemtilden des
zeventiende
en achttiende
Petersberg. 2000.
eeuw
op grote
schaal
gesponnen hebben.

Verschuivingen

Het is vreemd dat er zo weinig interesse bestaat voor een zo veelvoorkomende economische activiteit als het spinnen, in één van de belangrijkste sectoren van de vroegmoderne economie, de
textielnijverheid. Zelfs als de heersende opvattingen kloppen, valt er nog
veel uit te zoeken over spinnende vrouwen. Hoeveel vrouwen sponnen er
daadwerkelijk? Konden zij met de verdiensten
een zelfstandig
bestaan
opbouwen? Of vormde hun inkomen
een deel van het gezinsinkomen?
Welke andere middelen van bestaan
moesten vrouwen en hun gezinnen
aanwenden om te overleven?
Deze en vele andere vragen hebben mij
ertoe bewogen een proefschrift
te
schrijven
over
spinsters
in de
Noordelijke Nederlanden in de zeventiende en achttiende eeuw. In maart
2002 is mijn onderzoek gestart. De eerste onderzoekingen
laten een verrassend beeld zien. In de loop van de
onderzochte periode doen zich verschuivingen voor in de arbeidsdeling
naar sekse voor wat betreft het spinnen.
Waar aan het begin van de zeventiende
eeuw nog voornamelijk werd gesponnen door vrouwen, komen er in de loop
van die eeuw, en met name in de achttiende eeuw, steeds meer mannelijke
spinners op het toneel. Hoe is dit te
verklaren? En welke gevolgen had dit
voor de spinnende vrouwen? De uitkomsten van dit onderzoek kunnen uiteindelijk leiden tot belangrijke uitspraken over de arbeidsdeling naar sekse en
mechanismen van in- en uitsluiting van
vrouwen op de vroegmoderne arbeidsmarkt.
Op basis van het onderzoek tot nu toe,
kom ik tot de volgende veronderstelling: er traden veranderingen op in de
verdeling van werk tussen mannen en
vrouwen binnen het spinnen in de
zeventiendeen achttiende-eeuwse
Republiek. Deze veranderingen kunnen niet het gevolg zijn geweest van
revolutionaire
ontwikkelingen
in de
technologie
van het spinnen, zoals
doorgaans wordt beweerd. Pas vanaf
het begin van de negentiende eeuw, en
dan nog mondjesmaat, worden spinmachines zoals de 'spinning jenny' in
Nederland geïntroduceerd. Er moeten
dus andere verklaringen voor deze verschuivingen zijn.
In Leiden waren er aan het einde van
de zestiende eeuw nauwelijks mannelijke spinners te vinden. De Leidse
bevolkingstelling van 1581 vermeldt 7
mannelijke en 125 vrouwelijke spinners (de verhouding man-vrouw
is
1:18) . In 1622 daarentegen laten de
officiële registers een ander beeld zien.
Van alle geregistreerde spinners was 85
procent man en 15 procent vrouw
(5,5: I). Ook al is over de telling van
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1622 bekend dat niet van iedereen even
nauwkeurig het beroep is vermeld, toch
kan deze dienen als grove indicatie van
veranderde
sekseverhoudingen
met
betrekking tot het spinnen. Leiden,
sinds het einde van de zestiende eeuw
veruit de belangrijkste plaats waar de
productie van wollen stoffen plaatsvond, is wellicht een atypisch voorbeeld. Voortdurend waren producenten
in dit textielcentrum
op zoek naar
methoden om efficiënter textiel te vervaardigen. Zij richtten grootschalige
ateliers op, waarin met name in de
achttiende eeuw steeds meer kinderen
het werk overnamen. Bovendien was
de afwerking van de wollen lakens,
zoals het droogscheren en verven van
de stoffen, steeds belangrijker geworden in deze stad. De meer basale stadia
van het productieproces, het spinnen en
weven, verplaatsten
zich vanaf het
midden van de zeventiende eeuw naar
Brabant. Een soortgelijke ontwikkeling
voltrok zich in de linnennijverheid.
Deze had zich langzamerhand
verplaatst
naar
het
meer
perifere
Overijssel.
Wegens deze geografische verschuivingen is mijn onderzoek
niet alleen
gericht op Leiden, maar ook op een
aantal plaatsen in het oosten en zuiden
van de Republiek.
Naast Leiden,
Zwolle en Tilburg komt ook 'sHertogenbosch aan bod. Deze stad had
sinds de Opstand een politiek en economisch inferieure positie gekend ten
opzichte van de steden in de provincie
Holland. Halverwege
de achttiende
eeuw echter, kende Den Bosch een

opbloei van de handel en nijverheid,
doordat het zich ging richten op nieuwe afzetmarkten. Daarbij vervulde Den
Bosch vanouds een belangrijke economische functie in de regio. Dit alles, en
niet in de laatste plaats de beschikbaarheid van mooi bronnenmateriaal,
maakt de stad tot interessante case
study voor dit onderzoek.

's-Hertogenbosch
Om de bovengestelde vragen over het
hoe en waarom van de veranderingen
in arbeidsdeling naar sekse binnen de
textielindustrie te toetsen, onderzoek ik
onder meer de arbeidsmarkt van 'sHertogenbosch in 1775. Voor dit jaartal
is een zeer goede beroepsregistratie
van hoofden van huishoudens in Den
Bosch bekend, in de vorm van de zogenoemde blokboeken. De stad was al
sinds de middeleeuwen
ingedeeld in
negen wijken, die blokken werden
genoemd. Per blok is een register of
blokboek bewaard gebleven met daarin
alle hoofden van gezinnen genoteerd,
alsmede hun adres en hun beroep.
Omdat alleen hoofden van huishoudens vermeld staan - dus getrouwde
mannen,
ongetrouwde
mannen
en
vrouwen, weduwnaars en weduwen -,
is het moeilijk de werkzaamheden van
getrouwde of inwonende vrouwen en
kinderen te achterhalen. Gelukkig is er
uit hetzelfde jaar ook een armenzorgregister met beroepsvermelding bewaard
gebleven, waarin ook de bedeelde
gehuwde of inwonende vrouwen zijn
opgeschreven. Omdat getrouwde vrouwen en kinderen die geen armenzorg

kregen ontbreken, geeft een combinatie
van deze bronnen weliswaar nog altijd
geen volledig beeld van de arbeidsmarkt, maar het maakt het plaatje wel
veel completer.
De blokboeken en armenzorgregisters
tezamen geven in 1775 een beroepsbevolking van 5375 personen. Van hen
zijn 3274 (dus ca. 60%) man en 2044
(ongeveer 40%) vrouw. Van 57 personen was het geslacht niet te achterhalen. De arbeidsmarkt wordt gebruikelijk in de volgende sectoren ingedeeld:
landbouw en visserij, nijverheid, economische diensten (bijvoorbeeld handel en transport) en maatschappelijke
diensten (bijvoorbeeld
overheid en
onderwijs). De landbouw- en visserijsector was in de stad natuurlijk niet
echt belangrijk: slechts 95 mannen en
17 vrouwen werkten hierin, en dan nog
meestal als tuinman of -vrouwen hovenier. In de sector economische diensten
werkte ruim 20 procent van alle mannen en bijna 11 procent van alle vrouwen. Bij de maatschappelijke diensten
lag dit percentage voor de mannen
hoger: 26 procent. Dit hing nauw
samen met de aanwezigheid van het
garnizoen in Den Bosch. Ruim 14 procent van alle mannen in deze sector
werkte voor het leger. De grootste sector was de nijverheid, waarin 44 procent van de totale beroepsbevolking
werkzaam was. Uitgesplitst naar sekse,
blijkt dat van alle vrouwen bijna 50
procent in de industriële sector werkte!
Voor mannen was dit 40,5 procent. Bij
bijna 19 procent van alle vrouwen en 5
procent van de mannen staat geen
beroep vermeld .
Binnen de nijverheid valt een sterke
verdeling naar sekse waar te nemen.
Van alle vrouwen was bijna driekwart
(760 vrouwen) werkzaam in de textiel,
tegenover een kleine 14 procent (184)
mannen. Daarnaast werkte ruim 20
procent van de vrouwen als naaister of
wasvrouw in de kledingsector. In alle
andere takken van nijverheid, zoals
metaalbewerking, de bouw, de vervaardiging van voedingsmiddelen en houtbewerking, waren nauwelijks vrouwen
werkzaam. Tot zo ver klopt het beeld
dus geheel met de bekende gegevens
over vrouwen op de vroegmoderne
arbeidsmarkt.
Maar als we naar de
arbeidsdeling binnen de textielsector
gaan kijken, blijken zowel mannen als
vrouwen te spinnen. In absolute zin
zijn er meer vrouwelijke
spinners,
maar als wij naar de percentages per
sekse kijken, blijken mannen relatief
vaker te spinnen dan vrouwen. Helaas
is het bronnenmateriaal voor de eerdere periode niet zo volledig, maar een
bevolkingstelling
uit 1742 doet vermoeden dat in dat jaar nauwelijks mannen sponnen.
Hoe is dit nu te verklaren? Omdat het
onderzoek nog niet is afgerond, kan ik
hier slechts voorlopige antwoorden te
geven. Ten eerste zal de economische
conjunctuur
een belangrijke
invloed
hebben gehad op het overnemen van
het spinnen door mannen. Over het
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algeme en nam de vraag naar dur e textiel prod u ct en , zoa ls wollen stoffe n, in
de tw eed e helft van de achttiend e eeuw
af . Dit m aakt e dat er steed s minder
vraag was naar we ver s, het ge en bevesti gd w ordt door het gering e aa ntal
weve rs in de b eroep stellin g van 1775 .
In de vraa g naar w ollen garens di e nog
b estond , zullen aa n lager wal ger aakt e
wev er s m isschien nog wel em ploo i
h ebben kunne n vinden door te gaa n
sp inne n. D aarbij lijkt , ten tw eed e , het
soo rt gro ndstof dat werd ges po nne n
een rol te hebb en ges pee ld . M ann elijk e
spin ners word en vrijwel altijd aa ng e du id als ' wo lsp inners ' , terwijl dit bij
vr ou wen nauwelijks het ge val w as. Het
lijkt waa rs ch ij nlij k dat mannen voo rnam elij k het sp in nen van de duurdere en
mo eili jk er te bewerken wol h ebb en
ov er gen om en. Vrouwen bleven het
spinn en van vlas tot linnen garen uit oefen en. De inferieure status van he t
spinn en ten opzichte van het weven
kend e du s in ieder geval sinds de ac httiend e eeuw ee n extra laag . Het wolsp in ne n wa s d an mis schien voo r mannen ee n ber oep m et w einig aan zien , het
was nog alt ij d verhe ven b oven het sp innen van vlas . Ee n derde m ogelij ke verkla rin g is d at veel vrouw en in deze
p er iode wer k konden vinden in de
op kom ende kantnijverheid. He t ka ntkl o ssen wa s nog wel een typ isch vro u welijk e aange leg enh eid, en doord at er
stee d s m eer vraag k wam na ar k ant, was
er voor h en ook veel werkgele genh eid .
H et kantw erk en vereis te een ze kere
scho ling en de vro uwen werkte n met
ko stb a ar m a te ria a l. Waar schijnli j k
hield dit in dat zij meer kond en ve rdie nen m et ka ntkloss en dan met het spinne n van vlas. Overigens is mij no g niet
duid elij k w aarom mannen binnen deze
tak van textielnijverheid niet hun in trede ded en. Misschien verdiende w olspinnen n og altijd meer en we11icht
sch eelde het oo k nog dat de grondsto f
voor kan tklo ssen linnen of kat oen en
ga ren was . Ten slo tte moet op ge merk t
word en d at het aandeel
van de
getro uw de vro uw e n , die onget wij feld

Verde ling van mann en en vr Ol,rwen in. verschi lle nd e be roe p en in de tex tielnij ve rh eid in D en Bo sch,
1775 . Percentuele en abs o lut e ge ta lle n.

ook voor een stukl oon spon ne n, ni et in
de ze telling zijn meegen omen . H et is
du s aa nne melij k dat er toch nog meer
vro uw e n sponnen da n hier is wee rg egeve n , al kond en de ze ge tro uwde vr ouw en mi sschien eve ngoe d gaa n kantwe rke n of sp elde nsteke n. Dit alles laat
b ovendien on verl et dat de m ann en in
de textiel rel atief vaa k spin ner wa re n.
Genuanceerder

beeld

In de ach tt ien de -ee uw se R epubliek
spo nne n dus lan g niet a lleen vro uw e n.
Di t is op zichzel f al ee n beh oorl ijke
afw ij kin g van het best aand e p laatje .
M aar ook het beeld va n de spinster zelf
ka n aan de hand van de B ossch e bronnen worden genuan ceerd . E en ver gelij-

king van de blokb oek en met de armen zorgre gi ster s lee rt dat 4 9 van de 73
spin ster s d ie in de blo k bo eke n staan
verme ld ni et in de arme nzorgregis ters
voor ko m en . Di t w il zegg en dat ongeveer tw eed erd e van alle geregistree rde
vrou welij ke spinners min of meer kon
be st aan va n hun arbe id. Het is bek end
dat j on ge vro uwe n en vrou wen zonde r
kind er en ee n p aar p ond ga ren per wee k
konden sp inne n . Di t lev erde door gaan s
niet b ij ster vee l op (ee n aantal stuiver s
per pond ), m aar ke nne lijk kon m eer
dan de helft van de vro uw elij ke spi nsters di e als allee ns ta ande of weduwe
hoofd va n hun h uish ouden waren , hi er van rondk om en .
Kortom , het stere otiep e beeld van de
spinster di ent te worden bijgesteld.
Weliswa ar leefd e zij op de rand van
armoede, m aar niet perse onder de
armoed egr en s. Zij w as niet per definitie oud en w as w aar schijnlijk ook vaak
getrouwd . B ove nd ien was de spinner in
veel ge vall en gee n vro uw ! In het zoeken naa r ee n verkl arin g vo or het ve rsch ijnen van mann en in wat men in de
regel als vro uwe nberoe p be sch ou wt ,
hoop ik tijd en s het vervolg van mijn
ond er zoek te ko me n tot een nad er e
an aly se van he t bestaan van 'ma nne n-'
en 'vro uwe nwerk' . H et is zonnekl aar
dat arbe id door de ge schiedenis heen
dik wijl s naar sek se of gender verde eld
is gewees t. Maar deze opva tting en zij n
niet sta tisc h, zo blij kt uit het ge val va n
de sp inste r. M et mijn proef schrift hoop
ik in de toeko m st ee n bijdrage te leve ren aa n het verk lar en hiervan , aan de
h and va n soc iaa l-c ultur ele en sociaa leconomi sch e fac tore n.

De auteur bedankt pr of Maart en Prak voor archi ef gegeven s.
Elise Nederveen van M eerkerk doet promotieond erzo ek bij het Internationaal
Insituut voor So cial e Geschi ed enis.
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Zaterdag 22 april a.s,
is de officiële verschijn ingsdatum
van het ee rste nummer van

Chrysallis
Ti j d sch r ift voor
l it e r a t u u r en
kunst door vrouW'en
I 978- 198 I
De jaren zeventig van de twintigste eeuw waren de
hoogtijdagen van de tweede feministische golf in
Nederland. Organisaties als Dolle Mina en ManVrouw-Maatschappij
vestigden de aandacht op de achtergestelde maatschappelijke
positie van vrouwen.
Deze maatschappelijke
ontwikkelingen
weerspiegelden
zich ook in de Nederlandse
literatuur van die tijd. In
I 976 bijvoorbeeld verscheen de spraakmakende
roman De schaamte
voorbij
van Anja Meulenbelt .
Dit boek werd in die tijd door veel vrouwen gelezen en
staat bekend als het cultboek van de tweede feministische golf. Daarnaast leidde de tweede feministische
golf tot institutionele veranderingen
in de literatuur. Er
werden feministische uitgeverijen opgericht en in steen Groningen verschenen vrouwenden als Amsterdam
boekwinkels en vrouwenbibliotheken.
Ook op andere
terreinen binnen de literatuur werden door vrouwen
initiatieven ontplooid. Vrouwelijke auteurs publiceerden
hun werk niet alleen in bestaande literaire tijdschriften
De Revisor
en De Gids, maar richtten
als Raster,
ook hun eigen tijdschrift op: Chrysallis.
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Het literaire tijdschrift Chrysallis verscheen halfjaarlijks tussen 1978 en
1981. Uniek was dat het tijdschrift niet
alleen literaire bijdragen bevatte, maar
dat er daarnaast veel ruimte was voor
beeldende kunst van vrouwelijke kunstenaars. Het werk van kunstenaressen
stond afgebeeld tussen de literaire bijdragen en sierde in de regel ook het
omslag . De adviseuse voor beeldende
kunst was Liesbeth Brandt Corstius,
die later directeur zou worden van het
Museum
voor Moderne
Kunst in
Arnhem. Zij genoot in die tijd al
bekendheid als samensteller van een
expositie van feministische kunst in het
Gemeente Museum in Den Haag. De
koers van het tijdschrift werd verder
uitgezet door Hannemieke Stamperius,
Hanneke van Buuren en Ethel Portnoy.
Hannemieke Stamperius had het initiatief genomen. Zij was in die tijd al
bekend als romanschrijfster onder het
pseudoniem
Hannes Meinkema
en
droomde al jaren vóór de oprichting
van Chrysallis van een literair tijdschrift voor vrouwen. In 1976 vertelde
ze die droom aan Angèle Manteau, die
toen het literaire fonds van Elsevier
beheerde en een vooraanstaande uitgever van Nederlandse literatuur was.
Twee jaar later kwam de droom van

Hannemieke Stamperius uit en verscheen Chrysallis in pocketvorm bij
uitgeverij Elsevier. De naam van het
tijdschrift was symbolisch: chrysallis
betekent ingesponnen rups, een pop die
zich tot vlinder ontwikkelt. Er werd
geen abonnementenadministratie
opgezet, want het tijdschrift was uitsluitend
verkrijgbaar in de boekhandel.
De redactieleden van Chrysallis gingen
actief op zoek naar het werk van
bekend en onbekend talent. In het
voorjaar van 1977 werd het tijdschrift
aangekondigd
in een persbericht.
Hierin werd gesteld dat Chrysallis niet
programmatisch
zou zijn en dat het
tijdschrift tot doel had "het vrouwelijke
talent dat door de huidige literaire
smaak te weinig kans krijgt het nodige
zelfvertrou wen te geven". Alleen de
aankondiging riep al veel reacties op in
de pers. In de landelijke kranten NRC
Handelsblad en Het Parool werd over
het initiatief
geschreven . In de
Provinciaalse :Leeuwse Courant verscheen een interview met de oprichtsters.
In
het
eerste
nummer
opent
Hannemieke Stamperius met een 'wie,
wat en waarom' van het tijdschrift. Ze
benadrukt daarin het experimentele
karakter ervan. Het tijdschrift zou zich

CHRYSALLS
Halfjaarlijks tijdschrift voor
literatuur en kunst onder redactie van
Hanneke van Buuren, Ethel Portnoy,
Hannemieke Postma (Hannes
Meinkema) en Liesbeth Brandt Corstius
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Persberichr in hel Nieuwsblad voor de
Boekhandel op 20 april 1978 .

richten op vrouwelijke auteurs en de
oprichters spreken de intentie uit om
vrouwelijk talent te stimuleren en te
begeleiden.
Ook in de slotpassage
klinkt veel idealisme door: "Chrysallis
is bestemd voor alle vrouwen - ook zij
die (nog) denken dat literatuur en kunst
moeilijke dingen zijn, waarvoor je
moet hebben geleerd wil je erover kunnen oordelen; mannen - die willen volgen wat er in Nederland op cultureel
gebied wordt gedaan en gemaakt; enja
hoor mensen - die hopen op en werken
aan een evenwichtige
maatschappij
waarin normen en waarden gelijkelijk
door iedereen worden bepaald".
Al
eerder
was
er binnen
de
Nederlandse
literatuur een initiatief
geweest om een tijdschrift met uitsluitend bijdragen van vrouwelijke auteurs
op te richten. In 1786 ondernamen de
schrijfster Betje Wolff en Aagje Deken
een poging. Het tijdschrift zou zich
gaan richten op een vrouwelijk leespubliek. De oprichters hadden hooggestemde idealen. Ze wilden hun lezeressen stimuleren om actief mee te doen
en zo een vrouwelijke lees- en schrijfgemeenschap tot stand te brengen. Het
tijdschrift kreeg de titel Vaderlandsche
Jonge Juffers. De dames Wolff en
Deken hadden het echter druk met
allerlei andere plannen en zo is er uiteindelijk nooit daadwerkelijk een nummer van het tijdschrift verschenen.

Kritische
geluiden
Het initiatief
waarbij
vrouwelijk
schrijftalent werd gestimuleerd
door
het publiceren van werk in een eigen
tijdschrift en de invloed van het feminisme binnen de Nederlandse literatuur
hield de gemoederen sterk bezig. In
1977
verscheen
van
Doeschka
Meijsing een essay in De Revisor getiteld 'De zusjes van Shakespeare'.
Hierin waarschuwt Meijsing voor get-

vrouw-z ijn .

Bronzen kunstwe rk: va" Maja van Hall getiteld

'Gebonden'

Op de omslag van het tw eede nummer van Chrysallis ,

tovorming: het ontstaan van mannenliteratuur en vrouwenliteratuur
als twee
aparte genres. Zij ziet deze ontwikkeling als een proces waarin eerst oppositionele posities verkend en gewogen
worden, voordat er van evenwicht of
integratie sprake kan zijn. Kritische
geluiden waren ook te lezen in een artikel van Renate Rubinstein, dat oorspronkelijk in 1978 verscheen in Vrij
Nederland en later is opgenomen in
haar bundel Hedendaags
Feminisme.
Rubinstein ziet in Chrysallis een voorbeeld van het gênante, opdringerige
feminisme dat haar diep heeft teleurgesteld. Zij hekelt het blad om het gebrek
aan leesbaarheid, maar stoort zich nog
het meest aan de vrouwelijke zelfverheerlijking. Ze geeft het tijdschrift in
het nawoord nog een trap na: "Bij het

gereedmaken
van deze brochure is
Chrysallis II al verschenen. Wie nog
gehoopt mocht hebben dat dit 'tijdschrift voor alle vrouwen' zo ongezond
was door een kinderziekte (het eerste
nummer), kan die hoop laten varen".
In het algemeen gezegd kwam de kritiek op Chrysallis vooral neer op een
afkeer voor segregatie, waaraan deze
feministes zich schuldig zouden hebben gemaakt. Om de vrouwelijke stem
in de literatuur duidelijker te laten
horen, zijn er initiatieven ontplooid
waarbij vrouwen zich onderscheiden
van de algemene literatuur. Deze segregatie uitte zich onder andere in het
selecteren van literatuur op basis van
sekse. Het resultaat was echter dat
vrouwelijke auteurs verder apart kwamen te staan door de nadruk op hun

Feministische
Iiteratu
u rweten
schap
Crysallis kende buitenlandse voorbeelden als The Feminist Art Journal,
en Mamas
Wamen and Literature
Pfirsiche. Het tijdschrift valt te plaatsen binnen de vele initiatieven op het
gebied van de vrouwenstudies binnen
de literatuurwetenschap.
Feministische
literatuurwetenschap
kent een lange
traditie. Grondlegger van het denken
over vrouwen en literatuur is Virginia
Woolf met haar klassieker A room of
one 's own. Woolf wees hierin op de
maatschappelijke belemmeringen voor
vrouwen om te schrijven. Zo zou ten
tijde van Shakespeare een zusje van
hem met evenveel talent nooit dezelfde
roem kunnen vergaren, omdat vrouwen
door sociale beperkingen hun talenten
niet konden ontplooien.
In eerste
instantie richtte het onderzoek binnen
de feministische literatuurwetenschappen zich op vrouwbeelden in de literatuur. Zo publiceerde Heila Haasse in
het literaire tijdschrift Raster de resultaten van een uitvoerige studie naar het
vrouwbeeld vanaf de Middeleeuwen
tot de jaren zeventig van de twintigste
eeuw. Daarnaast was er aandacht voor
de uitsluiting van vrouwen uit de literatuurgeschiedenis en uitingen van seksisme in de literaire kritiek. In het
tweede
nummer
van
Chrysallis
bespreekt
Hannemieke
Stamperius
deze kwesties. In een polemisch getint
artikel somt zij puntsgewijs alle vooroordelen over schrijfsters op en brengt
zij alle andere eigenaardigheden van de
literaire kritiek tegenover het werk van
vrouwelijke auteurs onder de aandacht.
Zo valt het Stamperius op dat haar literaire werk - samen met dat van vier
andere vrouwelijke
auteurs - werd
besproken in een recensie onder de titel
'Vijf schrijfsters', zonder dat er sprake
was van literaire verwantschap.
Zij
stelt: "Dit is discriminatie van de ridicuulste soort. En als u dat niet gelooft,
moet u zich eens een bespreking voorstellen van nieuwe boeken van bijvoorbeeld
Remco
Campert
en Den
Doolaard onder de gemeenschappelijke kop: Twee mannen aan het woord".
De constatering dat er weinig vrouwelijke auteurs in de literatuurgeschiedenis voorkomen, heeft tot initiatieven
geleid om vergeten schrijfsters uit het
verleden te herontdekken en hun werk
te herlezen. Dit speurwerk leidde tot
een themanummer van Chrysallis, getiteld
'Vergeten
vrouwen
uit de
Nederlandse
literatuur
tot 1900'.
Hierin geeft Hanneke van Buuren een
toelichting op de herontdekkingen tot
1700. Hannemieke Stamperius laat aan
de hand van veel gebruikte literatuuroverzichten zien hoe klein hierin het
aandeel van vrouwelijke
auteurs is.
Naast publicatie van proza en poëzie
van vergeten schrijfsters werd er in
Chrysallis ook plaats ingeruimd voor
het werk van vrouwelijke auteurs uit de
internationale literaire canon. Hierbij

M

o
o

C"l
C

::J

~

U

"o
l-

V)

I

•

•

nem en vertalingen van E nge lstalig e
liter atuur ee n grote plaat s in. Er zijn
ver taal de br ieven van Emil y D ickinson
en Katherine Mansfield opg eno me n .
O ok proz a van auteur s als Fay We ldo n
en K ate Chopin werd in ve rta ling
ge p ublicee r d.
Hed end aagse
Ne derla nds e schr ij fsters zij n ruim vertege nwoo r dig d, onder andere doo r
dicht eres Ell y de Waard . D aarn aast
werden liter atuur studies op h et geb ied
va n fe m inis tis che liter atuur weten scha ppe n gepubliceerd, bij voorb eeld
over de evo lutie van de idee 'vrouw ' in
he t we rk van Hell a Haasse .
Kweekvijver
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L iterai r e tijdschriften
h ebb en als
k week vij ver voor jong talent lange tij d
veel betekenis gehad in de Nede rland se
liter atuur . Beginnende schrijv ers kregen voor hun boekdebuut de kan s om
te exp erimenteren met hun schrij ftalent
en hun ee rste werk te publice ren . Ook
de redac tie van Chrysalli s heeft zic h
vanaf het be gin ingezet om onbeke nd
talen t ee n publicatiem ogel ijkh eid te
bied en . Annie van den Oever is éé n van
de sc hr ij fs ters die debu teerd e in
Chrysa llis . In het tweed e numm er verschee n een kort verhaal van haar hand
geti teld 'Een groene appel' . Anni e van
den Oever was ten tijd e van haar tijd sc hr ift de buut 21 jaar en studee rde
Nederla nds in Nijmegen . Ze had ge reageer d op een verzoek in Nieuw e Lin ie
om verhal en in te stur e n voo r
Chrysa llis en was hoegen aamd niet op
de hoogte van de femini stisch e sig natuur van het tijd schrift. Van den Oeve r
stuur de h aar verhaal in , om dat ze
beni euwd was naar rea cties op haar
werk. Redactielid Ethel Portn oy was
zeer enthou siast over haa r wer k en
wee s uitgever Wim Hazeu op het talent
van Annie van den Oever . Via de liter aire contacten van Hazeu kon het
tw eed e verhaal van haar ver sch ijn en in
het
p re stigieuze
Ni eu w Vlaam s
Tijd sch rift. Door Chrys alli s ontstond
het
co nt ac t
met
H annem iek e
St am per ius en kreeg Annie van den
Oever de moge lijkhe id om voor het
tijd schri ft Opzij te gaan schrijve n.
In 198 1 versc heen de eer ste boekpublicatie van Anni e van den Oever, een ver halenbund el getiteld Dam e in broekpa k . Deze bundel kree g veel aand acht
va n de lit er aire kritiek en wer d het best
verkoc hte debuut van dat j aar. Ook ver sc hene n er inter view s met de j on ge
schrijfs ter in toonaan gevend e wee kbladen - steev as t met grote foto's - wat
haar bekendh eid nog me er deed toen eme n . In 1985 ver scheen de roma n D e
broe r va n God, die door de liter aire kri tiek evenee ns positief werd onthaa ld.
Wam de Moor, destijds een gezag hebbend e recensent van D e Tijd , noemd e
h aar "een begaafd schrijfster" en stelde : "M et deze roman manif e steer t
Anni e van den Oever zich als een van
de belan grijkste jonge re auteur s die
onz e lit er atuur bezit" . Een j aar later
verschee n van haar h and Over liefde
gespro ken . In 1987 publi ceerde zij het

toneelstuk Tom en Jerry, sad sad sado
Na dit toneel stuk is er van Annie van
den Oeve r geen nieu w literair werk
meer ver sch enen. Wel schrij ft zij nog
steeds kriti eken voo r de Republiek der
Letteren van Vrij N ede rland .
Tot slot
N a acht numm er s be sloot de uitg everij
de publicati e van Chrysa llis om commerciële reden en stop te zetten. De
oplage wa s teru ggel op en naar 1200
exe mplaren en uitgave bleek niet lan ge r rend abel. I n een red acti on eel werd
dit besluit toegeli cht : "Hoe kort het
leven ook is dat Chrysa llis beschoren is
geweest, to ch is h et ee n bijdrage
geweest tot de bewu stwo rding van
vrouwen van een eig en lit erair e traditie
en een eigen liter aire identiteit" . Wat is
de functie gewe est van een initiatief als
Chrysallis? Teru gk ijk end ruim twintig
jaar na dato valt up dat hel tijdschrift
heeft meegeholpen aa n het boven water
halen van gender specifiek e kwe sties
binnen de litera tuur. Vrou welijke
auteurs werden im mers in de lit era tuurkriti ek vaak niet beoord eeld als auteur
maar als schrijve nde vro uw . D aarnaa st
heeft het tijd schri ft de eerste aanzet
gegeven tot diepgaand speurwerk naar
vergeten schrij fsters uit vroege r tijden.
De herontdekkin g van vergeten vro uwelijke auteur s uit de N ederla ndse literatuur bleek een vr uchtbaar initiatief ,
dat na volgin g he eft gekrege n. In 1997
versc heen een om vangr ijk ove rzichtswe rk getiteld M et en zonde r la uwe rkra ns, waarin het werk van schrijv ende
vrouwen tussen 1550 en 1850 is verzameld. Debut ant en als Annie van de
Oever kregen door Chrys allis de mogelijkheid om contac ten te leggen binnen
de literaire wer eld . Een publicatie in
het tijdschri ft blee k de eer ste stap te
zijn naar een succes volle schrijversloopbaan. Daarnaa st gaf Chrysallis aan

Zelfpor tret van Anna Mari a van Sch urm an op
Ch ry sa llis num me r 6.

dicht eressen als Ell y de Wa ard ee n
podium om hun ge dichten te p resen teren aan ee n ge lij kg estemd lezer spubliek . Toch heeft de segregatie , wa arb ij
aute urs als H ann e s Meinkema func tioneer den in ee n eig en circuit binnen de
lit eratuur , uiteind elijk in de canon vormin g tegen hen gewerkt. Hun bo ek en
werde n onde rge brac ht onder het kopj e
' fem inistisc he literat uur'. Dez e ind e lin g kreeg in de loop der tijd binn en het
lite raire discours een negatiev e co nno tatie. En zo ko n het gebeuren dat D e
scha am te voo rbij - één van de m eest
gele zen en besproken romans van de
jaren zeven tig - slechts met het pr edi kaat 'cultb oek van het neo-feminism e'
de lite ratuur ge schiedenis is ingegaan .

Lenny Vos is als Ond erzoeker in Opleidin g ve rbo nden aan de Vakgroep
N ed erla nd s van de Rijk su ni versite it Groningen. Zij we rk t aan een pr oef sch rift
ove r d e po sitie van vrouwe lijke aute urs in het naoorl ogse N ed erland se litera ire ve ld.
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G e nde r A r c h a e o lo gy
Wanneer het gaat om het schrijven van de geschiedenis van vrouwen neemt de archeologie als wetenschappelijke discipline een bijzondere plaats in. Door haar
nadruk op de materiële cultuur voorziet zij de hedendaagse samenleving specifiek van een materieel verleden. Dit is in het licht van een feministische geschiedschrijving niet onbelangrijk, vooral gezien de recente
ontwikkelingen in de feministische en/of lesbische theorie. Als continue onderneming om een nieuwe vrouwelijke subjectiviteit te articuleren legt de hedendaagse
gendertheorie
een grote nadruk op zaken als materialiteit en belichaming. Zij sluit zo naadloos aan bij de
archeologische theorie, die het materiële centraal stelt
in al haar analyses. Ik zal hieronder het feministisch
potentieel van de archeologie aanduiden aan de hand
van een korte beschrijving van de stroming binnen de
archeologie die zich expliciet bezighoudt met de materiële geschiedenis van vrouwen, de zogenaamde
Gender Archaeology.
Gender is geen statisch gegeven, maar
een politieke, sociale en culturele constructie. Een dynamisch proces, waarin
steeds opnieuw verscheidene identiteiten en sociale verhoudingen worden
bepaald. Gender is tevens een fundamenteel aspect van de wijze waarop
samenlevingen gestructureerd zijn. Dit
is cruciaal voor de archeologische
bestudering van sociale structuren uit
het verleden. Hoewel men gender niet
kan opgraven, kunnen wel de effecten
ervan worden bestudeerd. Aangezien
gender materie nodig heeft om zich te
concretiseren, leent het archeologisch
bestand zich uitstekend voor dergelijk
onderzoek.
Gender Archaeology is in de vroege
jaren zeventig ontstaan. De eerste grote
publicaties verschenen echter pas in de
loop van de jaren tachtig. Men realiseerde zich toen dat de archeologie de
recente inzichten van feministische
en/of genderstudies
praktisch ongemoeid liet. Veel van de uitgangspunten
van de Gender Archaeology komen uit
het
inmiddels
klassieke
artikel
'Archaeology and the Study of Gender'
(1984) van Margaret Conkey en Janet
Spector. Hierin bekritiseren de auteurs
de afwezigheid van een systematische
archeologische bestudering van gender.
Zij stellen echter ook dat de archeologische literatuur gender niet verzwijgt.
Integendeel, zij is doordrongen van
aannames en 'feiten' rond gender,
meestal
impliciete
vooroordelen.
Conkey en Spector ontmaskeren de
mainstream archeologie als een androcentrische wetenschap, die dient om
'empirische' informatie te verschaffen

- de archeologische
gegevens - die
eerder resulteert in de legitimatie van
eigentijdse genderideologieën,
dan in
een betrouwbare kijk op het verleden.
Een van de belangrijkste speerpunten
van de Gender Archaeology is daarom
het opstellen van een kritiek van het
presentisme in de traditionele archeologie. Presentisme houdt in dat het verleden geobserveerd, geanalyseerd en
verklaard wordt in termen van het
heden. Door voorbij te gaan aan de discontinuïteit tussen eigentijdse en verleden samenlevingen
worden - vaak
onbewust - moderne concepten en culturele paradigma's in de interpretatie
van het verleden geweven. Dit wordt zo
een spiegelbeeld van een (post)moderne, kapitalistische en androcentrische
kijk op de wereld en haar sociale structuren.
Traditioneel
archeologisch
onderzoek is bovendien veelal empirisch van aard en gaat gepaard met een
schijn van objectiviteit. De archeoloog
als rationele en wetenschappelijke producent van 'neutrale' kennis, meent
over het verleden objectieve kennis te
kunnen vergaren. Op basis van de ontsluiting van het archeologisch materiaal pretendeert hij het verleden voor
zichzelf te kunnen laten spreken. De
traditionele constatering dat vrouwen
niet of minder zichtbaar zijn in het
archeologisch bestand, is echter twijfelachtig. Het is juist de archeologie
zelf die een verleden produceert dat is
vertekend door een hedendaagse, masculiene lens.
De nadruk op kritische theorie en de
analyse van het archeologisch vertoog
is niet
eigen
aan
de Gender

Archaeology
alleen.
Zij
staat ook centraal
in de
postprocessuele archeologie: een pluriforme beweging die zich
systematisch
afzet tegen de
positivistische gedachte dat empirische
gegevens volledig gescheiden zijn van
theorievorming.
Zowel postprocessueel als gender-archeologen postuleren
dat feit en theorie intrinsiek zijn verstrengeld en stellen het principe centraal van archeologische kennisproductie als socio-politieke praktijk in het
heden. Wat beide disciplines verder
gemeen hebben is, dat zij zich nagenoeg geheel bewegen binnen de grenzen van de prehistorische archeologie.
Hierdoor vindt er bijna geen vermenging plaats met archeologieën van historische periodes, zoals de klassieke
archeologie, waar de theoretisering van
het archeologisch
materiaal
vaak
onderbelicht blijft. De postprocessuele
archeologie laat echter gender volledig
buiten beschouwing als onderdeel van
de politiek van betekenisproductie.
Door een veelvoud aan disciplinaire en
methodologische breuken met zo ongeveer alle gevestigde archeologieën,
blijft de Gender Archaeology
een
gemarginaliseerde wetenschap.
Vooral sinds het verschijnen van het
klassieke Engendering
Archaeology
(1991) van Joan Gero en Margaret
Conkey is de Gender Archaeology niettemin uitgegroeid tot een bloeiende tak
van de menswetenschappen,
waarin
rijkgeschakeerd onderzoek plaatsvindt.
Dit kan de vorm aannemen van epistemologische kritiek, bijvoorbeeld de
omvangrijke kritiek op het klassieke
Man-the-Hunter model van de menselijke evolutie, dat het moderne stereotype van een rigide seksuele arbeidsverdeling integreert in een exclusief
masculiene visie op het menselijke
gedrag van vier miljoen jaar geleden.
Daarnaast richten gender-archeologen
zich op vernieuwend onderzoek van
materiële cultuur vanuit een genderkritisch perspectief. Dit varieert van
representaties van gender bij prehistorische begravingen in Denemarken tot
een analyse van de samenhang tussen
textielproductie en de constructie van
genderidentiteit in het post-Klassieke
Mexico.

Venus van VVillendorl
Een combinatie van een contextuele en
een epistemologische aanpak kan hier
als illustratie dienen. In een korte studie (1993) behandelt Pamela Russell
een groep van ongeveer 200 kleine
figuren uit het Paleolithicum. Het zijn
de oudste afbeeldingen van het mense-
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ging voor de hoge sta tus va n prehistolij k lic haa m die wij kennen - de ouds te
vr ouweli j ke gen ita liën zichtba ar. Ni et
risch e vro uwe n, ge pe rso nifiee rd in de
all e beeldj es ste lle n vro uw en voo r, laat
dateert van ci rca 31.000 j aar ge lede n kr ac htige figuur va n de M oeder-G od in.
ge maak t va n ivoo r of zacht e stee nsoo rstaa n zwa nge re vro uw e n. Als zij d us al
In de j are n zeve ntig en tachti g resulee n M o ed er -G od in voo rs te lle n, d an
te n . O nde r de vro egste vo nds ten bevin den zic h beeldje s va n zwan gere vro uteerde dit in ee n en orm e stro om va n
kan men het idee van een vru cht baar' G odinnen -literatuur ' . B oek en m et een
h eid scul tu s ni et rel ateren
aa n d e
we n, naakt, met gro te bor sten , bill en en
m ystiek e in sl ag, waari n, aa n de hand
dij en . H et bekendste exempl aar is zon omva ng van de gev onden figur en . O ok
van de beeldj es, prehi stori sch e vroude obse rva tie dat het h oofd ge boge n is
der tw ijfe l de Venu s van Will end orf.
wen w or de n voo rgeste ld als ee n soor t
in ee n pose van ge hoorz aam he id is ee rDe popul air e gedachte is dat dez e fig usuperw ez ens , aanbed en door mannelijren ee n p an -Europe se vro uwe lij ke go dder wishfu l th ink ing. Op plaat sen waa r
m en de vruc htbaar h eids cultus wil situke slav en. D e aute urs ware n door ga an s
he id voo rs tell e n : de gro te Moe de rere n zij n b o vendien
vers c h ille nde
o ng es choo ld in de arc heo log ie of
G odin va n de late ij stijd , h et mi ddel afbe eldin gen va n ee n mannelijk e Stier antropolo gi e en dein sd en er niet voor
punt va n een vru chtbaar he idsc ultus .
G od gevo nde n, zo da t het idee va n ee n
terug de feite n sc haa mH oew el
de
Z wi tser
N eolith isch e Gro te Godin zeer hyp ote loos te ver dr aa ien . Zo
Jo ha nn Bachofen in 1856
het bestaan van pr ehi st oth eti sch blij ft. D e verm eende n adruk
doen oo k deze interpr eris che matriarchieën po sop vruc htbaa rhe id pa st bovendien ee rtati es van de beeldjes
tuleer de , resulteerde het
der bij agric ultur ele samenlev in gen ,
meer rec ht aa n eigenarc heo log isch onderzoek
ni et bij de j ager s en verzamelaar s uit
tij dse bel an gen dan aan
in ee n consensus over een
het Pal eolit hi cum . Men moet dus and eh et
arch eolo gisch
d oor m annen
gedomire ve rkl arin gen zoeken voor de be eldbe st and ze lf.
neerd religieus systeem,
je s, di e welli cht niets met vruchtba arDe
P aleolithische
waa rin de Godin de func heid Ie ma ken hebben, maar eerd er
be eldj e s Jit:I1t:I1 Jus
zowel in de ' m annelij tie h ad de gebeden van
diend en als voor o uderp ortretten. am uke' als in de 'v ro uwelij j agers
te
vervullen.
letten , popp e n, r itue le figuren bij zwa nke ' interp ret atie al s de
Pre his torisc he vrou w en
ge rsc ha p of om het hui s te be scherm en.
ve rbee ld ing va n een
be sch ou wd e men als p asA l me t al m ag het duidelijk zijn d at de
Id eale V ro uwe lij kh eid,
sieve hoed ster s en voedGender A rcha eology een waa rdevo lle
bijd rage kan leve ren aan het hed en zij het vanui t ee n ve rste rs en dit onda nk s - of
d a ag se ge n dero n de rzo ek. N a ast de
sc hille nd p olitiek per m issc hien jui st vanwege
tweevoudi ge nadruk op gende r en het
spec tief. Ee n an alyse
- de ero tis ch e aantr ekm ateri ël e bren gt de ar cheolo gi e - in
di e ec hter tegelijk genkin gskr acht di e de beeld teg en stellin g tot veel femini sti sch
d er én h et arc h eolojes van de Godin op de
onder zoek - b o vendi en de dim en sie
g isc h materi aal in aanarc heo log en uitoefend en .
van ee n bui ten gewo on grote tijddi ept e
m erk ing neemt , toont
Eers t op de preut se her en
m et zich mee . D e Ge nde r Ar ch aeol ogy
aa n d at beid e vis ies
va n het Vic tor iaa ns e tijd ' Ven us vall Wille l1dOlf'. ca . 25 .000
schr ijf t daarom ni et all een een gesc h ie pe rk , lat er op weteno nho ud baa r zij n. Ten
jaar oud, hoogte J J. J cm. Welle n .
den is van ee n ge ma rgi na li seerd mate ee rste zij n - in tegensc ha ppers die in de
Na turhi storische s MlIS eUI11 .. BI "OI1:
riee l ve rlede n, m aar verg ro ot te ven s het
stel ling tot wat men
bee ldjes d e pr ehi stori Fritr. Felgenhau et; w illen do rf in der
doorgaan s beweert - bij
kr itisc h pe rsp ect ief van het hed end aagsc he voo rlo pers van de
wochau.Wenen , 195 6-J959 .
vee l von d sten geen
se fe m inis me.
eige ntij dse Pla yb oy-bun nies zagen . Alleen al de
typ ol o gi sche benamin g
' Ve n us'
g e eft aan
ho ezeer h et
Louis van den H en gel studeert Griekse en L atijn se Taal en Cultuur aan d e
P al eolithisch
materiaal
ge tra nsf orKatholieke Univ e rsiteit Nijmegen. Zijn speciali sati e is Klassieke Archeolo gi e.
m eerd w erd in een arch eol ogisch e
Binnenkort stud eer t hij af op de scriptie Gebrok en verto gen. Romeinse keizer m ann en fantasie.
beelden en de con struc tie van subjectiviteit.
Van af de j aren zestig bracht de Wom ens
Lib verand ering in de interp ret atie va n
Meer
informatie
de fig u ur tjes. Femini sti sch e sc hrijfs ters
Voor een uitgeb reide bibliografie op het int ern et zi e :
ze tte n zich af tegen de andrece ntrisc he
visie op het Paleolith icum en haald en
K. Ha ys-Gi lpin en S .c. Rob erts , G end er A rchaeo logy.
de theo rie va n Ba ch of en weer uit de
A bib liog rap hy . ht tp ;//j nn .uce .nau .edu / l::end cr200OL!;>ibljolbibinl ro .hlU)!
kas t. In zij n tek sten zagen zij bevesti -
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Een artikel
voor Historica
bevat:
een titel, ond ertitel , een ko rte lead (pakke nde intro duc tie die
aan het artikel voorafg aat) en enige tussen kopjes
* ee n korte literatuuropgav e (van ten hoogs te tien titels).
Titelbe sch rijv ing boek :
Elsbet h Ett y, Liefd e is heel het leven niet. H en rien e Rol and
Holst 1869-1952. Meppel, 199 2 .
Titelbeschrijving artikel:
R. Dekker, 'Vro uwen in middel eeu ws en vroegmodern
Nederland', in: G. Dubyen M . Perrot, Geschiedenis van de
VI VUW 111
. Van Renaissanc e tot de modern e tijd. Amsterdam,
1992, pp. 415-443 .
* géén noten
* personali a van de auteur (een of twee zinnen , met daarin
o.a, vermeld naam, functie , gebo ortej aar) en het adres van de
auteur
* enige illustraties met onderschriften , én bronve rmelding (per
pagin a een illustratie) ; digitaal aa ngeleverde illustrat ies (minimaal
300 dp i) bij voorkeur wegschrijven als tiff- of eps-bestand

*

*
*
*

de offici ële spelling (volge ns het Groe ne Boek je)
ee n artikel van drie pag ina 's bevat maxim aal 2300 woo rde n;
ee n twee pagina 's tellend art ikel 1500 woord en , een recensie
(een pagina ) 800 woorden
ci taten staan tussen dub bele aanha lings teke ns ("e n ") , in
andere gevallen worden enk ele aa nhalings tekens (' en ' )
gebruikt.

Aanlevering
van kopij:
* de kopij wordt digitaal nam' het reda ctieadres gestuurd.
Velweid welk tekstverwerki ngspr ogr amma is gebruikt.
Deadlines:
februari numrner: 1 oktober
juninummer: 1 februari
ok tob ern ummer: I mei

Co n g ressen
Vrouwenstu dles
De Universiteit Utrecht organiseert in
samenwerking met de Unive rsiteit van
Antwerpen
een
SummerschooJ
Vrouwenstudies . Deelnemers verdiepen
zich van 8 tot L9 september
in
Antwerpen in aspecten van het centrale
thema 'New European Identities and
Mediated cultures: revisiting the polities
of location' .. Studenten

die willen deelnemen, betalen 450 euro exclusief
(goedkope) huisvesting in Antwerpen.
Informatie en inschrijven:
hU W// hJurU' 1ç, lUI II l1w(JIIlt," S \'/l UÜC..,t/su
mmer ...c!JQoZ120Q

2

Geschiedenisdag
Op 1 november 2003 zal i n congrescentrum Orpheus te Apeldoorn de derde
Nationale Geschiedenisdag
plaatsvinden, getiteld 'Het andere gezicht: conflict en geweld in de Nederlandse
geschiedenis' . De voorbereidingagroep
wil op deze dag het door continuïteit en
compromis
getekende
nationale
geschiedbeeld ter discussie stellen door
aandacht te besteden aan minder geruststellende kanten van de Nederlandse
geschiedenis . Is het verloop van de
Nederlandse geschiedenis niet schoksgewijzer en grilliger geweest dan vaak
wordt voorgesteld? Zijn er patronen te
herkennen in de manieren waarop confikten worden uitgevochten? Hoe representeerden tijdgenoten conflicten in verslagen en beeldende kunsten, en in hoeverre zijn die weerslagen van conflict en
geweld terug te vinden in onze erfgoedinstell ingen?
Informatl e: Nederlands
Centrum voor
volkscultuur.
r c. Donders straar
1,
3572 JA Utreehl, 030-2760244, e-mail:
1JJ:J.lJt.l:1iJICCW,.UW ,'p l kscUllwu '@ U'V..f

a.

NGV
Het
Nederlands
Genootschap
Vrouwenstudies
(NOV) organiseert in
janua ri 2004 ter ere van haa r IS-jarig
jubileum en het I O-jarig bestaan van het
European Journalof
Women's Studies
in samenwerking
met het Belle van
Zuylen Instituut een symposium . De
titel is 'Passing on Feminism', en centraal staat de reflectie op de zogenaamde generatiekloof binnen het Europees
feminisme .
Info rlJlatle:
NGV,
telefoon:
0302531881, internet: WWm Ct 1;lttl.llló u W
ESSHC
Van 24 tot 27 maart 2004 zal aan de
Humboldt Universität in Be tlijn de vijfde Europeen Social Science History
Conference worden gehouden . Het doel
van de ESSHC is wetenschappers bijeen
te brengen die geïnteresseerd zijn in het
gebruik van methoden uit de sociale
wetenschappen
bij de verklaring van
historische fenomenen . Tijdens het congres zullen in kleine sessies presentaties
worden gehouden over diverse onderwerpen als gezin en demografie, opvoeding, onderwijs en kinderen, elites, etniciteit en migratie, al beid, religie, oral
history, sociale ongelijkheid, nationalisme, seksualiteit enzovoorts . Mensen die
een paper willen presenteren tijdens het
congres, kunnen voor I april 2003 een
voorstel indienen. De onderwerpen kunnen betrekking hebben op alle gebieden
ter wereld en alle tijdvakken .
Info nna ~:;f!:lltf(ÇU'l!"'II""\'L:'.1l Vc:s~·ht ·
e-mail:
.
.
J:.
JJ1

Varia
Dood
Het Jaarboek voor
vrouwenge sctüedenis 24 (2004) zal in
het teken staan van de dood. De redactie
roept historici en wetenschappers
uit
aanverwante disciplines zoals kunstgeschiedenis, archeologie , sociologie en
antropologie op een bijdrage te leveren .
Vragen die aan de orde kunnen komen
in het Jaarboek betreffen onder meer
historische rouwverwerking door vrouwen en mannen, begrafenisrituelen,
de
beeldvorming rondom vrouwen en de
dood in schilderkunst en literatuur, en
vrouwen als slachtoffe r of dader van
moord ,
Wie een bijdrage wil leveren aan het
Jaarboek voor vrouwengeschiedeni s 24
kan contact opnemen met Elise van
Nederveen
Meerkerk.
A ,M.
van
Schurrnanstraat 4bis, 3512 XC Utrecht,
e-mail: eom@ i!<g.nl.
Biografieën
Het Biografisch Woordenboek van het
Socialisme en de Arbeidersbeweging
in
Nederland is online beschikbaar, via:
Www iisUnID'w'Winilcx bU1I1.Het
BWSA bevat bijna vierhonderd biografieën van mannen en vrouwen die in de

arbeidersbeweging
van voor 1940 een
rol speelden. De biografieën zijn te
doorzoeken via een alfabetische index .
Het BWSA bestaat ook in boekvorm; in
maart verschijnt het negende en laatste
deel, De laatste tweehonderd biografieën zullen dan ook digitaal beschikbaa l' zijn .

Damescompartiment
Het Damescompartiment
van Indische
schrijfsters is weer uitgebreid , Sinds
feb ruari is Mina Krusemnn opgenomen
met een eigen site ",De roman Een huwelijk in Indië, het debuut van Mina
Kruseman uit l875, is geheel te downloaden. Verder aandacht voor Cornélie
Noordwal (1869-1928), die onder andere Intra Nos over een liefde tussen een
Tndische jongen en een Hollands meisje
schreef . De zeldzame
novelle Een
Indische neef (1888) is in zijn geheel te
downloaden . Voorts
is de roman
Jarmek:e de pionierster
(I 90 J) van
Louise B .B . te downloaden,
evenals
Soerap at! deel 2 (188711888)
van
Melati van Java ,
Adres: .\!llY.\U~J:lllIl.ilnJ:.!lL.IlIl
De Feeks
De catalogus van vrouwendocumentatiecentrum De Feeks in Nijmegen kan
via het internet doorzocht
worden .
Adres: www defeek t\.nl.
Duitsland
Het Sociaal-Democratisch
Archief en de
bibliotheek
van de Friedrich
Ebert
Stichting hebben een overzicht gemaakt
van alJe informatie uit beide collecties
die relevant is VOO l' vrouwen- en genderhistorici . Die informatie betreft 135
collecties en persoonlijke dossiers van
vrouwen, alsmede tijdschriften, kranten,
jaarboeken en gegevens van vrouwenorganisaties binnen de arbeidersbeweging ,
De gegevens zijn in hel Duits; korte
introducties op het materiaal zijn in het
Engels te lezen via internet: lJ1 m~Ull bnt ..
~){ l r.OIes!bi b l iöl hek/(J 140 2 'l'd (
en

llllp;/JIIb!1!ry r"",dçJr"l!Ic8!/iI!J~,VQ 14121

och .htm . De index is ook in boekvorm
verkrijgbaar: Sabine Boltzendahl en llse
Fischer, Gender- und Frauengeschicht
im Historischen Forschungszentrum
der
Friedrich Ebert Sttftung: Bestande 1111
Ar chiv de r Sozialen Demokratie und in
der Bibliethek
der Friedrlch
Ebert
Stiftung (Bonn, 2003, ISBN: 3-89892148-4) .
Informatie:
Hilke Kiiding, Bibliothek
Ebert
Sttftung.
der
Friedrich
Codesberger
Allee 149, 53170 801ln,
telefoon : + 49228/883-551,
e-mail: 1:lilkc..I:{(H;dill ~l fi~{(C4' tic

turen . Ook komen essentiële kenmerken
van het kolonisatieproces
aan de orde:
cornmunicatie, exploitatie en exploratie .
Binnen de expositie Oostwaarts! vertellen de ojecten hun verhaal: wie verzamelde ze destijds en waarom? Wat zegt
dat over onze relatie met Indië toen en
Indonesië nu? Op deze man iel' betrekt
het Tropenmuseum zijn eigen geschiedenis in een post-koloniale
wijze van
tentoonstellen ,

Waa r: KIT Tropenmuseum.
Linnaeusstracu 2, Amsterdam
I mlle!lllll(~tl:.
Informatie : 020-5688422,

UIJJifWJJJl,
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Mode
Museum Huis Bergh in 's-Heerenberg
biedt vanaf 29 maart de tentoonstelling
Verrassend anders! Een andere kijk op
de 18e en 1ge eeuwse mode . De tentoonstelling is gebaseerd op de collectie
historische
kledingstukken
en ondergoed van Jacoba de Jonge . Zij verzamelde japonnen uit de achttiende en
negen tiende eeuw . Opva llend zij n de
ochlendjaponnen
van omstreeks 1829.
Veel van deze felgekleurde
katoenen
jurken zijn verloren gegaan, omdat ze
werden afgedragen of verknipt .
Waa r; Museum Huis Bergh, Hof van
Bergh 8, 's-Ileerenberg .
Wanneer: 29 maart t/m 15 juni .
Informatie: 0314-661281 .

Kant
Eeuwenlang deden vrouwen aan 'k antklossen', als bron van inkomsten . Met
name de zestiende eeuw geldt als de
bloeitijd van het kant. Na de introductie
van machinaal kant in de negentiende
eeuw , was kloskant begin twintigste
eeuw nagenoeg verdwenen. Rond 1960
ontstond echter hernieuwde aandacht
voor kantklossen, als vrijetijdsbesteding
en kunstuiting . In Het Museum in
Leeuwarden is de geschiedenis van het
kantklossen in beeld gebracht.

Personalia

Op 28 januari promoveerde Heidi de
Mare aan de Vrije Universiteit op haar
proefschrift Her huis en de regels Win
hel denken .
Op 28 februari promoveer de Tabay
Hassan Sharif aan de Universiteit van
Amste rdam
met
het
proefschrift
Reststance and remembrance . Htstory
telling of fraqi Shi'ite Arab refugee
·women an d th ei r families
in th e
Netherlands ..

work;

MarguérUe
Corporaal promovee rde 8
mei aan de Rijksuniversiteit Groningen
op het proefschrift Wicked words and
virtuous voices: the reconstructton of
Iragic s ubj e c tiv ity by Renaissance and
earl)' Restoration wonle/1 dromatists.

Tentoo

n s t e llin g e n

OllS !",n:lrlS!

Op 29 januari
j .l , heeft het KIT
Tropenmuseum
de
expositie
Oostwaarts! Kunst, cultuur en kolonialisme geopend . Deze omvangrijke expositie biedt met topstukken uit de collectie een bijdrage aan het actuele debat
over nationale en culturele identiteit en
de betekenis van het koloniale verleden
voor de samenleving van vandaag. De
rode draad j n de permanen te tentoonstelling is de wisselwerking tussen cul-

Waa r: Rijksmuseum voor Volkenkunde,
Steenstraat I, Postbus 212, 2300 AE
Leiden .
Wal/nee t: t/m 5 oktober 2003.
Informatie: 071-5168800, UJU'w rt lU' IIL

i"W@,.,,,.'u t
Speelgoed
De Amsterdamse
speelgoedfabrikant
Jumbo bestaat in 2003 honderdvijftig
jaar . Tel' ere daarvan organiseert het
Amsterdams Historisch Museum een
tentoonstelling
over speelgoed in de
twintigste eeuw, die wel de Eeuw van
het Kind is genoemd. Rond 1900 hadden kinderen nauwelijks
speelgoed,
vanaf de jaren dertig komen echter
materialen op de markt waarmee kinderen kunnen (leren) knutselen , Na de
Tweede Wereldoorlog
doen allerl ei
bouwsystemen, zoals Lego, hun intrede .
In de jaren tachtig beleven we ten slotte
de opmars van het technologische speelgoed . Gedurende die geschiedenis is
tevens te zien hoezeer sommige speelmaterialen bij uitstek geschikt worden
geacht
voor jongens
- Meccano ,
Märklintreinen - of juist voor meisjes:
poppenwagens,
weefgetouwen
en
Barbies .
Waar: Amsterdams Historisch Museum,
Nleuwerijds voorburgwal Bóv, 1012 RM
Anisterdam ..
Wanneer: 6 juni t/m 7 september 2003 .
Informatie: 020-523 1822, 1J,J,'!iJUIJ.tJJJ"u
.wwlV.clh,JI
.,ll

Barbie
Museum Het Domein in Sittard presenteert de tentoonstelling Hier is BCII-bie,
van noviteit tol dagelijks spel . De expositie volgt de ontwikkeling van de pop
Barbie vanaf haar introductie op de
Nederlandse
markt in 1964 . Daarbij
wordt aandacht besteed uun de ontwikkeling van Barbie zelf, haar zusje
Skipper, vriendje Ken en hun activiteiten (barbecue, baseball, schoolbal) , Op
die manier schetst de tentoonstelling
tevens een beeld van de Amerikaanse
invloed op de Nederlandse cultuur. Bij
de tentoonstelling verschijnt het doo l'
Hélène J.M . Winkel man geschreven
boek Hier is Ba rbie eH de rest valt de
Matlel-familie (1964-2003), voor
€ 19,90 te koop bij het museum .

Bijzonder hoogleraar vrou wengeschiedenis en hoofddocent bij de afdeling
politieke
geschiedenis
van
de
Universiteit
Utrecht
Marjan
Schwegman is per I januari 2003 voor
v ijf
jaar
gedetacheerd
bij
het
Nederlands Instituut te Rome, alwaar zij
directeur van de afdeling geschiedenis
is.

Aan
de
Katholieke
Universiteit
Nijmegen
promoveerde
op IS april
mevrouw A. Gilboa op het proefschrift
Images of the feminine in Rembrandt's

Borren, Jeltje van Nieuwenhoven, John
Leerdam en Ed van Thijn - maken duidelijk hoe deze stelling op hen van toepassing is. Kunstwerken
van onder
anderen Aad Veldhoen, Maja van Hall
en Jane Vanesse Phaff laten voorts verschillende visies op vrouwen zien. Deel
drie - Politiek wordt persoonlijk
behandelt
de huidige
massamedia,
waarin de persoon van de politicus de
inhoudelijke boodschap lijkt te overschaduwen .

M

Wam ': Her Museum, Oestersingel 8 Ie
Leeuwarde n,
WaJ1neer: t/m 15 september 2003 . De
tentoonstetling is elke donderdag, vrijdag en zaterdag van 14 ,00-18 ",00 uur te
be zlchtigen, Groepen op afspraak ,
Info rmatie:
Maiken
GeersingDominicus, telefoon: 058-2151664 .

Persoonlijke is politiek
Ter gelegenheid van haar afscheid van
de Raad van Toezicht presenleert het
Rijksmuseum
voor Volkenkunde
in
Leiden een tentoonstelling over de drijfveren van Hedy d'Anconn. In het eerste
deel - Het persoonlijke is politiek wordt een beeld geschetst van de jaren
zestig en zeventig, toen Hedy d' Ancona
met onder anderen Joke Smit vorm gaf
aan de feministische
actiegroep Man
Vl'OUW Maatschappij.
In het tweede
deel - Het persoonlijke wordt politiekbetoogt Hedy d' Ancona dal drijfveren
en visies van mensen worden bepaald
door hun persoonlijk
leven . Twaalf
geportretteerden,
onder wie Sylvia
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Waar: Museum Her Domein,
Kepinelstraat 6, Sittard.
Wanneer: 11 mei t/m 24 aug ustus 2003 .
lnformatie: 046-4513460,
b ,(n@ hr tr!Qm çf ll.J, 1
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Marga Altena e.a, (red.)
Muzen aan het werk.
Vrouwenlevens in de kunsten.
Jaarboek voor
Vrouwengeschiedenis
23
Aksant, 2003, € 17,50.
Wat betekende het in verschillende
perioden om als vrouw een artistieke
carrière te ambiëren? De bijdragen
aan dit Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis laten zien hoe vrouwen
kansen grepen en mogelijkheden
creëerden om zich een plaats te verwerven in de wereld van de kunsten.
Met bijdragen van onder anderen
Babette Hellemans over het mecenaat van Blanche van Castilië (11881252), Marguérite Corporaal over het
gebruik van closet drama door zeventiende-eeuwse Engelse toneelschrijfsters, Marjan Sterekx over vrouwelijke beeldhouwers
en de publieke
ruimte in de negentiende eeuw, en
diverse portretten van kunstenaressen
uit het Rosa Spier Huis, opgetekend
door Toos van Aken .
Anneke van Baaien
Brusterschap. Memoires, Artikelen,
De Bonte Was, 1971-1997
Amsterdam, 2003, € 26,50 .
In 1968 behoorde Anneke van Baaien
(1937-1997) tol een van de eerste
leden van de feministische actiegroep
Man Vrouw Maatschappij . Zij was
een pleitbezorger van het radicaalfeminisme, gericht op het ondermijnen en doorbreken van mannelijke
dominantie door het formeren van
feministische
zusterschappen.
Aan
het streven naar 'brusterschap' gaf zij
onder meer gestalte via de feministische uitgeverij en actiegroep
De
Bonte
Was . Marijke
Ekelschot
bezorgde Van Baalen's onvoltooide
memoires, en vulde die aan met een
chronologisch
overzicht
van haar
werkzaamheden,
een selectie van
haar artikelen en een bibliografie.
Het boek is te bestellen door € 32,50
(in cl. verzendkosten) over te maken
op giro 1595647 tnv M . Ekelschot,
Amsterdam, onder vermelding van
Brusterschap
en
bezorgadres.
Informatie: marills.l:i:kc ISCho! @tj·scn .

lid.!l..
MarjanBerk
Memoires van een dame uit de goot

Amsterdam University Press, 2003,
€26,75.
Rond 1900 ontstonden op het ziekenhuismodel georiënteerde instellingen
voor geestelijke
gezondheidszorg .
De introductie van nieuwe behandelingsmethoden
creëerde een vraag
naar
verplegend
personeel
dat
geschoold was in somatische zorg.
Het opleidingsmodel
dat (mannelijke) psychiaters ontwikkelden,
was
gebaseerd
op het beeld van de
beschaafde vrouwelijke verpleegster
uit de middenklasse die competentie
en compassie
verenigde.
Geertje
Boschma toont aan hoe dit model
nieuwe kansen voor vrouwen bood,
maar tegelijkertijd de rol van mannen
binnen de verpleging beperkte.
Margreet van der Burg en Marian
Bos-Boers

Vrouwen, Wageningen en de wereld.
Wetenschap,
studie en loopbaan,
1918-2003
Verloren, 2003, € 15,- .

In 1918 werd
de Landbouwhogeschool
in Wageningen
opgericht; in 1986 kreeg ze de status van
universiteit , Na de opzet van studies
als Landbouwhuishoudkunde
(1953)
en Humane voeding (1969) trok de
hogeschool meer vrouwelijke
studenten . Over de studiekeuzes,
de
maatschappelijke
en universitaire
loopbanen van deze Wageningse studentes schreven Margreet van der
Burg en Marian Bos-Boers een boek,
waarin tevens biografische portretten
zijn opgenomen
van pioniersters,
zoals de eerste vrouwelijke ingenieur
Frida Eversmann
(1890-1941),
de
eerste vrouwelijke
hoogleraar
in
Wageningen,
Mien Visser (19071977), en Loes van Straaten (19221991), de eerste vrouwelijke bosbouwer .

vall het amusement
Atlas, 2003, € 16,50.

• 1I'lr.t'lmft'~ Na
een jaar Amsterdamse
Toneelschool
belandde
actrice Marjan Berk bij
het
gezelschap
Wim
Kan . Daarna werkte ze
samen met onder anderen Tom Manders, Ridu,
Carell, John Lanting,
Willem Nijhol L Ze nam
deel
aan
De
Nederlandse Comedie,
cabaret
Lurelei
en
musicals
van Guus
Vleugel
en
Wim
Sonneveld . In haar
memoires schetst ze
een beeld
van het
lichte amusement in Nederland
vanaf de jaren vijftig.
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Mineke Bosch en
Marieke Hellevoort
De ijkpunten geijkt
Verloren, 2003, € 13,50.
In het voorjaar van 2002 organiseerden het Centrum voor Gender en
Diversiteit,
de Vereniging
voor
Vrouwengeschiedenis
en
de
Stichting Vrouwengeschiedenis
van
de Vroegmoderne Tijd een symposium over het NWO-onderzoeksprogramma
'Nederlandse
cultuur in
Europese context', waarvan de resultaten werden verwerkt in vier overzichtswerken - de 'IJkpunten'
1650,
1800, 1900 en 1950. Dit themanummer van het Tijdschrift voor sociale
geschiedenis bevat de evaluerende
bijdragen aan het symposium, alsmede een artikel van Mineke Bosch over
de specifieke (Europese) beleidscontext op het gebied van gender en
wetenschap .
Geertje Boschma
The rise of mental health nursing. A
history of psychiatrie care in Dutch
asylums, 1890·1920

Suzanne Hautvast
Wegwijzer in de wetenschap .
Prof.dr. Jacoba Hol, fysischgeog ,'af c
vantilt. 2002, €9,80.
In het derde deel van de serie
'Vrouwen van formaat' over katholieke
vrouwelijke
geleerden,
beschrijft Suzanne Hautvast de biografie van Jacoba Hol (1886-1964).
Zij promoveerde in 1916 in Utrecht
in de fysische geografi e. In Tilburg
zette ze een MO-opleiding aardrijkskunde op poten en in 1945 werd ze
benoemd tot hoogleraar
fysische
geografie. Ze was de eerste vrouwelijke gewoon hoogleraar in Utrecht.
Gedurende haar loopbaan slaagde ze
erin haar vakgebied te verbreden
door verschillende takken van wetenschap met elkaar te verbinden.
Annelies van Heijst
Liefdewerk. Een herwaardering van
de caritas bij de Arme Zusters van
het Goddelijk Kind sinds 1852
Verloren, 2003, € 25,-.
Het ' lie fdew e rk ' van negentiendeeeuwse religieuzen heeft in de twintigste eeuw een slechte naam gekre-

gen. Hun zorg voor kinderen, zieken
en ouderen zou afhankelijkheid
en
ongelijkheid in stand hebben gehouden . Armelies van Heijst onderzocht
de religieuze
zorgpraktijk
van de
Arme Zusters van het Goddelijk
Kind en belicht zo een ongeschreven
deel van de sociale geschiedenis van
Nederland . Met haar analyse biedt zij
tevens een kritische herwaardering
van het liefdewerk
die betekenis
heeft voor een ethiek van de zorg in
onze tijd .
Renske van der Linde-Beins, Klaas
Roodenburg
en Onno Maurer
Jo Koster, 1868·1944. Een zwervend
bestaan
Waanders, 2003, € 19,95 ,
Ter gelegenheid van de tentoonstellingmet
werk van de
schilderes Jo
Koster,
van 31 mei
tot eind
augustus
in
het Stedelijk
Museum
Zwolle, verschijnt
een
uitgebreide
catalogus . Jo
Koster
reisde
veel
en liet een kleurrijk en veelzijdig
oeuvre na, dat is geïnspireerd door
het nee-impressionisme
waarmee zij
rond 1895 in aanraking kwam in
Brussel en Parijs. Ze schilderde veel
'gewone mensen', zoals de landarbeiders, vissers en ambachtslieden in
Staphorst.
GuidoKnopp
Hitiers vrouwen
Maarten Muntinga, 2003, € 13,-.
De Duitse journalist en historicus
Guido Knopp vertelt de levensverhalen van vijf vrouwen die in de directe omgeving van Adolf Hitler verkeerden:
Eva
Braun,
Magda
Goebbels, Leni Riefenstahl, Winifred
Wagner en Zarah Leander. In contrast met deze vrouwen, die Hitler
steunden, schetst Knopp de handelwijze van Marlene Dietrich, die landgenoten hielp nazi-Duitsland te ontvluchten en op alle mogelijk manieren de Amerikaanse troepen ondersteunde .
Kees Kooman

Een koningin

met mannenbenen.

Fanny Blankers-Koen,

atlete van de

eeuw
L.i. Veen, 2003, € 16,50.

In de zomer
van 1943
werd Fanny
BlankersKoen (1918)
wereldrecordhoudster bij
hoog- en
verspringen.
Pas vijf
jaar later
werd zij
gevierd
als 'de
vliegende
h u i s vrouw',
-- ...;;;;;;:;:;
;,.;;::!!
toen zij in 1948 met
vier gouden
medailles
van de
Olympische Spelen in Londen terugkeerde . In haar carrière verbeterde ze
twaalf wereldrecords en werd ze 58
keer nationaal kampioen . In 1999
werd ze daarom uitgeroepen tot atlete van de eeuw. Sportjournalist Kees
Kooman schreef haar biografie.

Loura Soutendijk
Lotti van der Gaag
Waanders, 2003, € 37,50 .
In samenwerking
met het Cobra
Museum voor Moderne Kunst stelde
Laura
Soutendijk
een catalogus samen
met het
beeldhouwwerk van
Lotti van
der Gaag,
die in de
jaren vijftig
en zes tig
internationaal
beroemd
was.
Ursula den Tex
Anna baronesse
Bentinck,
1902·
1989. Een vrouw van stand
Balans, 2003, € 17,50.
Ursula den Tex schreef een boek over
haar
moeder,
Anna
baronesse
Bentinck . Behalve een beschrijving
van haar leven dat bijna de gehele
twintigste eeuw besloeg, gaat Ursala
den Tex in op de matriarchale erfenis
van de adel. Mannen geven weliswaar hun adellijke titel door aan volgende generaties, maar de vrouwen
zorgen ervoor dat de adellijke cultuur
wordt voortgezet.
En zonder het
inwonend huispersoneel was die cultuur en levenswijze
niet mogelijk
geweest. Het is daarom Den Tex'
stelling, dat met het verdwijnen van
inwonend huispersoneel
de bodem
onder het standsgevoel van de adel
verdween .
Hannelore Vandebroek
Het
geslacht
van
de arbeid.
Opvattingen over vrouwenarbeid in
Belgische
katholieke
intellectuele
kringen (1945·1960)
Universitaire Pers Leuven, 2002,
€25,-.
In haar proefschrift toont Hannelore
Vandebroek aan hoe arbeid in het
naoorlogse katholieke Vlaamse intellectuele debat werd geconstrueerd als
mannelijk . Vrouwen
werden per
definitie gedefinieerd als nietarbeiders, waarmee uitsluiting van
bijvoorbeeld
werkloosheidsvergoedingen werd gelegitimeerd.
Desalniettemin
begon het beeld van
vrouwen als huisvrouwen en moeders in de jaren vijftig barstjes te vertonen, waardoor het verlangen van
vrouwen naar een ontplooiing
in
arbeid langzamerhand erkend werd .
Mieke de Vos
Niets is zoeter dan Eros, de mooiste
liefdesgedichten
valt Griekse en

Romeinse dichteressen
Bert Bakker, 2003, € 10,- .
Sapfo was niet de enige dichtende
vrouw in de Klassieke Oudheid. Ook
Anyte, Nossis, Erinna, Korinna en
Sulpicia schreven prachtige poezie.
Mieke de Vos vertaalde deels nog
nooit eerder in het Nederlands vertaald werk van ten onrechte onbekend gebleven dichteressen. In het
nawoord gaat de samenstelster in op
de vraag waarom er zo weinig teksten van vrouwen uit de Oudheid
bewaard zijn gebleven. Met een inleiding door Ilja Leonard Pfeijffer .
FayWeldon
Auto da Fay
Contact, 2003, € 21,90 .
De schrijfster
en journaliste
Fay
Weldon (1931) publiceerde vele succes volle boeken,
ZI):1ls
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Marjane Satrapi
.... ....,r::r.....
Grote vrouwen.
I'1jll&t~:S!l~ 1 Nu maakt zij de
Persepolis 2
Atlas, 2003,
'1
balans van haar
~
€ 13,50 .
leven op:
~
In het tweede deel
kind in Nieuwr
van haar bekroonde
Zeeland,
beeldverhaal
vertelt
ongehuwde
~ _,
de Iraanse Marjane
moeder in
~ ;;;;::"..;;:
I
~
Satrapi
over haar
Londen,
dagelijks leven na de
toneelschrijf,
.,
revolutie van 1979
ster, ferninisen tijdens de oorlog
te en anti tussen Iran en Irak. _ ;;..
01feministe.

1 1

Vredesdemonst:rat:ies
Het Internationaal Informatiecentrum
en Archief voor de Vrouwenbeweging
(IIAV)
verzamelt en bewaart het culturele erfgoed van en over vrouwen. Het beeldarchief
heeft een kleine, maar bijzondere collectie foto's, affiches en ander beeldmateriaal.
In de rubriek Onder de Loep laat het IIAV deze keer foto's zien van demonstraties
voor ontwapening en tegen oorlog.
D e fo to's zij n w aa rschij nlijk tijd en s of na de Eer ste
Wereld oorl og gem aakt, ma ar de gegev ens op de foto 's zijn
erg sum mier: dus vragen wij aanvulle nde informatie . De
de mon straties zij n gehouden in Am sterd am, waarschijnlijk
georganiseerd door de Bond van Sociaal-Democratische
Vrouwenclubs . Foto 1 dateert waarsch ijnl ijk uit 1915, op de
acht erkant va n foto 2 staat 1922 . De fo tog raf en zijn onbekend.

Weet u mee r over dez e foto 's of over dit onderw erp of we et
u waar m ateriaal te vind en is, dan kunt u contact opnem en
me t h et II AV, Heleen M assee , Obip lein 4, 1094 RB
Ams terda m , e-mail: bee lcl@ii av.nl.

Sam enstellin g: Heleen Mass ee en Lizzy Jongma
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De botsing van
antidiscriminatiebeginselen
godsdienstvrijheid

vooreenunieken
creati.efgrafischontwerp

Heeftde dood een gender?
Bridgeten Amélie:
De nieuwe heldinnen
van het witte doek
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Feministen
en anders-globalisten
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LOVER is een kwartaaluitgave van het Internationaal
Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV).Te koop in de boekhandel à €5,99. Abonnementsprijzen: studenten € 13 / particulieren €22 en organisaties €29. Telefoon: 020-6651318. Informatie over
LOVERis ook te vinden op Internet: www.iiav.nl/lover

t-Iistori

Historica biedt u vele boeiende artikelen op het gebied van vrouwen- en gendergeschiedenis. Door middel van diverse rubrieken wordt u bovendien op de hoogte
gehouden van de actuele (internationale)
ontwikkelingen op het vakgebied en van de
activiteiten van de Vereniging voor Vrouwengeschiedenis (VVG).
Historica verschijnt drie maal per jaar. Als abonnee bent u tevens lid van de WGo

o

Ja, ik geef een abonnement
op Historica
cadeau voor
€ 25,- en betaal na ontvangst
van uw acceptgirokaart.

Naam begunsligde:
Adres:
Postcode en plaats:

o

Ja, ik word lid van de VVG veer
€ 25,- (studenten en mensen.
met inkomen tot € 700,- p.rn,
betalen € 20,-) en betaal na
ontvangst van uw acceptgirokaart.

Mijn naam:
Adres:
Postcode en plaats:
Ik betaal (per jaar):

Handtekening:

Deze bon opsturen

naar:

Of bel:

VVG- Historica
Obiplein4
1094 RBAmsterdam
Giro-nummer:4102980
020-6651318

St:udierniddag
Vrou-wen
V ro e g In

0

en recht:• • in de
de rn e t:I Jd

Volgens de letter van de wet hadden vrouwen in de
vroegmoderne
tijd weinig rechten. In de praktijk bleken
er allerlei mogelijkheden
voor vrouwen bijvoorbeeld
hun handelingsonbekwaamheid
te omzeilen.
De Stichting Vrouwengeschiedenis
van de
Vroegmoderne Tijd organiseert in het najaar van 2003
te Utrecht een studiemiddag
over vrouwen en recht.
To en M ar tinu s van der Sluis zijn vrou w
Pleunt j e va n Veen steeds vaker mi sh andel de , sta pte Pl euntj e naar de recht er
om te vrage n of zij haar man voo r ee n
tijdj e m ocht laten op sluiten . H ij ko n
d an afkoe len en zij n zond en ove rde nken . Co mp lica tie was d at het ec htpaa r
ee n goe d lope n de k offie- th ee - e n
tab ak sz a ak h ad , en ook tijd en s
M artinu s' ops lu iting moe sten er goe de ren wo rde n in gek ocht , verha nde ld en
debit eur en aa nge m aa nd. H oe moe st
Pl euntj e dit alle m aal in haar ee ntje
regelen ? Volge ns de we t mocht z ij gee n
van di e hand elin gen verrichte n, o mda t
zij als ge huwde vro uw immer s hand elin gsonb ekwaam was .
Vol gen s de we t had de gehuwd e vro uw
in de vr oegm od erne tijd weini g rechten. Z ij mocht niet zelfstandi g ee n
recht szaak be ginnen, zij mocht gee n
g oed er en kop en en verkopen, en oo k
geen erfe nisse n aanvaarden en ge ld
inn en van debiteuren. Dit zou bet ek enen dat zij in ge val van een sche id ing
haar m an niet voor het gerecht zo u
kunn en d agen , e n d at zij niet ze lfs ta ndi g een bedri j f zo u mogen voe re n. He t
zo u ook be teke nen dat zij hulp el oos
zo u m oe ten toezi en dat het bedrij f van
haar m an ten onde r zou ga an als hij
door z iek te, geva ng ens cha p of afwe zig he id ni et in staa t zo u zij n z ij n zake n
te regel en .

.

.

werd . Zo zorg de v srvo lg ing van pro su tutie ~oms vo?r het gro te aandeel vrou wen In de mi sd aad cij fers . Maar vro uwen m aakt en zich oo k schuldig aa n
verm ogen sd eli ct en en ded en daarbij
soms niet o nde r voo r m annen . Welk e
achter grond en zijn hiervoor aan te wij zen ? Dé specia lis t op dit terr ein is
M alcom Fee ley (Be rke ley, California ).
Sjoerd F ab er za l ee n int rodu ctie op zijn
denkb eeld en geve n .

van ess enti eel belan g is om te kunnen
bep alen of vrouwen al d an niet we rden
ach te rge ste ld .
De tweede spreker op de stud ie m iddag
is Sj oerd Faber , di e het o nderwe rp kinderm o ord zal beh andel en . In 1641
bekend e Grietje Sn el s J an sdr. voo r de
Am sterdam se re cht er s d at z ij haar p asge bo re n kind in de buurt va n de o ude rlijk e wo n ing, wa ar het gebo re n was,
ove r ee n bru gleunin g op het ijs 'ges me ten ' h ad. Zij we rd ter dood vero or deeld . Sjoerd Fab er za l uit een zett en d at
kinderm oord een mi sd aad was di e in
de vroeg mo dern e peri od e voo ra l door
vro uwe n geplee gd we rd. Aa n de hand
va n vo orbeelden za l Fa be r de vo lge nde
the ma's met betr ekkin g to t k inde rm oord behandelen : de we tgeve r, z ij n
denkbeelden en h et rec ht da t zo op
p apier kwam te sta an ; de toep as sing
van dat recht ond er invl oed van (de
ontw ikkeling der) denkb eeld en van het
Op enbaar Ministeri e en rec hte rs en
degenen die beslist en ove r exe cu tie
(incl us ief gratie) ; de ro l va n de verdacht e die zich ba seerd e op (a l da n niet
jui ste) kennis en ha ar soc ia le pos itie.
In de achttiend e ee u w was het aa ndee l
va n vro uw en in de mi sd aad c ijfer s vee l
grote r dan tegen wo ordi g . Deel s is de
ve rk laring hier vo or teru g te voe re n op
het typ e deli ct dat al dan ni et ver vol gd

Programma

In het naj aar va n 200 3 or gani seert de
Sti chtin g V ro uwe ng es ch ieden is va n de
Vroeg mo de rne TUd (SV V T) ee n studi emid dag ove r 'v ro uw e n e n rec ht'.
Z ow el he t straf rec ht al s het c ivie le
recht , e n de p ositie van vro uwe n met
betr ekkin g to t h et recht, zullen beh andeld wo rde n. Spreekster op de stud iemidd ag is D ini Helmers, die ond er zo ek
h eeft ged aan n aar echtscheidin gen in
de N ed erl and en tijdens de vro egm od erne pe ri od e. Z ij zal laten zien dat er
in de pr aktij k voor vrouwen all erl ei
mo gelij kh ed en voor handen waren o m
haar we ttel ijke onzelfstandigh eid te
o mze ile n. Tev en s zal zij uitle ggen da t
ke nnis va n het burgerlijk pro cesrecht

Informatie

H et belooft wedero m ee n zeer int er e ssante studiemiddag te worden wa arb ij een
br eed sca la aspect en aa n bod za l komen . Verd ere inform ati e ove r de plaats en
tijd van de studie m iddag za l vanaf juni besch ikb aar zij n op de webs ite
.ww w.iisg. n l/- wQ!llh is tlsyy \.
Informati e is oo k teru g te v in de n in de
Ni eu wsbrief va n de SV VT , di e dri e m aal per j aar versch ijn t .
De Stichting Vrouw en gesch iedenis van de Vroe gm od ern e Tijd (SV VT ) stelt
zic h ten doel het on der zo ek op het gebied van vr ou weng eschi edenis over de
periode 1500-1800 te inv ent ari seren, te stimul eren en bekendheid te geven.
J aarlijks organiseert de SVVT daartoe bijeenkomst en me t le zingen over lopend
of zojuist afgerond ond er zoek . Wie een abonnement wil op de Nieuwsbrief van
de SVVT, maakt minim aal € 11,- over op postgiro 4052235, ten name van de
Stichting Vrouwen ge schi ed eni s van de Vroegmodern e Tijd. Tot onze leden
b ehoren zowel hi storici , kun st- , literatuur- en rechtshi stor ici , pedagogen als
the ologen . Abonne es ontvange n n aa st de nieuw sbri ef ook uitnodi gingen voor
de bijeenkomsten en kunn en deze stud iem iddage n gra tis be zoeken .
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