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Politiek

Als deze Historica verschijnt , zijn de verkiezingen alweer voorbij. Op het
moment dat ik dit schrijf, draaien de verkiezingscampagnes echter nog op volle
toeren. Lijsttrekkers putten zich uit om van hun regenteske imago af te komen
en staan weer op straten en markten, tussen 'het volk'. Die formulering, liefst
nog gespecificeerd als 'het gewone volk', heeft mij het afgelopen half jaar
nogal eens de stuipen op het lijf gejaagd. Want over welk 'gewone volk' gaat
het eigenlijk in al die discussies? Ik zie mijzelf niet als iemand die buiten de
werkelijkheid staat, maar ik voel mij evenmin deel van 'het volk' dat zich per 
manent bedreigd voelt door verslonzing, bureaucratisering en criminaliteit,
door terroristen en door moslims.
Als ik mij dan bedreigd zou moeten voelen, komt dat veel meer door de toon
van de discussies over normen en waarden, veiligheid en de zogenaamde
teloorgang van 'onze' samenleving en cultuur . Wat dat betreft kan ik mij goed
vinden in Femke Halsema, die blijft ageren tegen de repressie-mentaliteit die
er momenteel heerst. Maar haar geluid lijkt tot nog toe op weinig steun van
kiezers te kunnen rekenen. Met kwalificaties als 'de zachte hand van Femke'
wordt zij neergezet als een weinig ter zake doende partij.
Dat heeft te maken met haar op dit moment weinig populaire opvattingen,
maar wellicht ook met het feit dat ze vrouw is. Worden de lijsttrekkers van
VVD en CDA doorgaans met hun achternaam aangeduid , in het geval van
GroenLinks lijkt 'Femke' te volstaan. Zelf liet ze in een kranteninterview al de
term 'herensociëteit ' vallen om het politieke bedrijf te typeren. Typisch is dat
vrouwen het als onderwerp van discussie wel heel goed doen, met name isla
mitische vrouwen. Hun hoofddoek, chador of burqua is onderhand een niet
meer uit de kranten weg te denken thema . Hét symbool van onderdrukking,
gebrek aan integratie en emancipatie en van een 'achterlijke' cultuur in het
algemeen .
Van deze discussies en van de toon en manier van redeneren word ik nu niet
goed en ik hoop dat er snel een einde aan komt. Die hoop komt nie t voort uit
een verlangen naar 'oude politiek' of uit een elitair enlof links multicultureel
droom-denken. Die hoop komt wel voort uit een verlangen naar een serieus
debat over burgerschap en over een visie op een samenleving waarin emanci 
patie en integratie elkaar niet uitsluiten, en waarin mensen van alle soorten en
maten in hun waarde worden gelaten. Misschien een mooie taak voor de
nieuwe bewindspersoon van emancipatiezaken.

Marijke Huisman



Recht:sposit:ie van
get:rouw-de vrouw-en
Fractiediscip line en stemverhoudingen in de jaren vijft ig

Het zijn twee van die ijkpunten in de geschiedenis van
de vrouwenbeweging . In 1955 werd met steun van alle
vrouwelijke Kamerleden de motie- Tendeloo aangeno 
men die afschaffing beoogde van het in de jaren dertig
ingestelde ontslag voor huwende ambtenaressen. Een
jaar later werd de handelingsonbekwaamheid van
gehuwde vrouwen opgeheven. Gehuwde vrouwen
konden nu zelfstandig optreden in financiële en

juridische kwesties. Een duik in de parlementaire
geschiedenis laat zien dat de handelingsonbekwaam 
heid pas werd afgeschaft nadat de stemverhoudingen
over seksevraagstukken in de Tweede Kamer op scherp
waren gezet .

vraagstukken betrof niet langer voeg
den naar de geijkte traditioneel confes
sionele opvattingen. Ook in het parle 
ment werden nu de opvattingen zicht
baar die gedurende de jaren vijftig in
diverse katholieke m aatschappelijke
organisaties aan invloed wonnen. Sinds
de oorlog ventileerde een steeds groter
wordende groep katholieke intellectu
elen, geïnspireerd door de sociale
wetenschappen, nieuwe opvattingen
over geestelijke gezondheidszorg,
moraal en sekseverhoudingen. Gezien
de verhoudingen in de Kamer was dez e
groep in de fractie een onzekere factor
bij vraagstukken betreffende huwelijk ,
gezin en vrouwenarbeid en daarmee
een bedreiging voor de fractie-eenheid .
Bij de motie- Tendeloo behoorde bijna
een derde deel van de fractie tot deze
groep mogelijke dissidenten.

"Verschillende spreeksters hebben erop
gewezen, dat dit een zeer belangrijke
dag was in de geschiedenis van de
emancipatie de r vrouw. Dit was juist,
maar belangrijk was die dag ook in het
leven van de oude van dage, die hier
voor u staat." Op 27 april 1956 nam de
Tweede Kamer het 'Wetsontwerp tot
opheffing van de handelingsonbe
kwaamheid van de gehuwde vrouw'
aan. De "oude van dage " die de
Tweede Kamer toesprak was de toen
malige minister van Justitie, Christiaan
van Oven. Zijn ideeën, die aan de basis
van het wetsvoorstel lagen , had Van
Oven al in 1927 op papier gesteld . Hij
moest 72 jaar én minister worden om
ruim dertig jaar na dato zijn ideeën ver
wezenlijkt te zien en met hem de
tweeënhalf miljoen gehuwde en daar
door handelingsonbekwame vrouwen
in Nederland .
In die dertig jaar had de zaak rondom
de herziening van het huwelijksrecht
volledig stilgelegen. Aan het begin van
de eeuw was de kwestie door de vrou
wenbeweging keer op keer op de poli
tieke agenda gezet, zoals Marianne
Braun zo treffend heeft beschreven in
haar Prijs van de liefde . Nadien blok
keerde confessionele aversie tegen
alles wat maar enigszins naar herzie
ning van het huwelijksrecht riekte een
oplossing voor deze slepende kwestie .
In 1955 raakte de zaak echter in een
stroomversnelling. Een motie over het
arbeidsverbod voor vrouwelijke amb
tenaren die in het huwelijk traden, de
befaamde motie- Tendeloo, zette de
parlementaire verhoudingen op scherp.

Katalysator
In september 1955 vroeg Corrie
Tendeloo, lid van de PvdA-fractie, een

interpellatie aan. Zij wilde in debat met
de regering die zojuist had bekendge
maakt dat zij wilde vasthouden aan de
ontslagbepaling voor 'de huwende
ambtenares'. Vanaf 1924 gold de regel
dat een vrouwelijke ambtenaar de dag
na haar huwelijk ontslag kreeg. De
regering vreesde het Kamerdebat niet;
zij ging ervan uit dat er tóch geen
meerderheid te vinden zou zijn voor
het idee de ontslagregeling af te schaf 
fen. Minister-president Drees noemde
de aanvaarding van een motie niet
waarschijnlijk. Maar het kabinet ver
giste zich. Er vond een zinderend debat
plaats. De Kamer was verdeeld in twee
kampen : vrouwelijke woordvoerders
stonden lijnrecht tegenover mannelijke
woordvoerders . De scheidslijn liep
dwar s door de confessionele fracties
heen: de CHU en de KVP waren diep
gaand verdeeld over de kwestie . In de
motie werd het kabinet uitgenodigd de
ontslagbepaling op te heffen met als
belangrijkste reden dat de staat zich
domweg niet had te bemoeien met deze
(privé)zaken. De verantwoordelijke
min ister, van Binnenlandse Zaken , zei
de motie ernstig te ontraden .
Uiteindelijk werd deze nipt aangeno
men , met 46 tegen 44 stemmen . De
fractievoorzitter van de KVP, Romme,
was ontstemd. Maar liefst vijf leden
van zijn fractie (de twee vrouwen die
de fractie rijk was en drie mannen)
hadden voor de motie gestemd. En nog
eens vier KVP' ers hadden alleen maar
tegen gestemd om nog groter gezichts
verlies van Romme te voorkomen.
De motie- Tendeloo was een keerpunt
in de stem verhoudingen over sekse
vraagstukken . In de debatten over de
motie traden er katholieke politici voor
het voetlicht, die zich waar het sekse-

Pro], mr, J. C. van Oven, de nieuu:e
minister van justitie. heeft gisteren in
/Ult paleis /lari de ÛlT/B. ftoorhoiu. dG
eed afBel~d in /randen lIan de Koningin.
,lfini .lIltr Van Oven bfllrlleclt het I1llleJ,.

NRC, 16-02-1956.
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De Tweede Kame r in bedrijf; op de voorgrond Tende loo en Ploeg-Ploeg.

Bron: Baa ien, C. vall en J. Ramakers. Het Kabine t Drees UI. Den Haag, 2002 , p. 27 0.
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Compromis
In de herf st van 1955, kort na de motie
Tendeloo , staakte de KVP-fractie haar
decennialange tegenstand voor herzie 
ning van het huwelijksrecht. Hierdoor
werd de weg vrijgemaakt voor
opheffing van de handelingsonbe 
kwaamheid van gehuwde vrouwen.
Voor de meeste vrouwen kreeg deze
opheffing namelijk alleen reële beteke 
nis als ze ook de zeggenschap over de
gemeenschap van goederen zouden
krijgen . Tot dan toe wa s deze voorbe 
houden aan de man in huis. Een vrouw
had van haar echtgenoot toestemming
nodig voor het verrichten van all e
rechtshandelingen die haar privé-ver 
mogen of de gemeen sch ap raakten .
Alleen voor huishoudelij ke uitgaven
werd de vrouw verondersteld toestem 
ming van haar echtgenoot te hebben,
omdat, zoals Vrij Nederland het in
1949 omschreef, "de man niet de hele
dag thuis kon blijven zitten om de bak
ker en de melkboer te bet alen" . Afstand
doen van de zeggen schap over de
geme enschap van goederen was echter
gedurende de eerste hel ft van de twin
tigste eeuw volstrekt onbe spreekbaar,
overigens zeker niet alleen onder con 
fessionelen .
In 1955 ging de KVP -fractie er mee
akkoord dat er afstand zou worden
gedaan van het alleenrecht van de man
op de gemeensc hap van goederen. Zij
pleitte voor een gezamenlijke zeggen
schap van man en vrouw over de
gemeenschap, naar analogie van het
voorstel van de jurist Van Oven en al zo
vaak verk ondigd door het PvdA 
Kamerlid Tendeloo . Er was echter wel

een voorwa arde verbonden aan deze
herziening . In ruil voor het afstand
doen van het alleenrech t op de gemeen
schap van goederen , wilde de KVP de
zinsnede "de m an is het hoo fd der echt
verenigin g" behouden . Het KVP-com
promis, enerzijds een radi cale herzie
ning van het huwelijksgoederenrecht
en anderzijds behoud van de bepaling
"de man is het hoofd der echtvereni
ging", was politiek gezien een briljante
zet. De KVP sloeg op deze manier
meerdere vliegen in een klap nadat de
partij bij de motie-Tendeloo toch flink
gezicht sverlie s had geleden . Ze kon ten
eerste zowel de conservati eve als de
meer vooruit strevende geledingen in de
partij tegemoetkomen . Immers , de
vooruitstrevend en konden zich tevre
den stell en met de gelijkheid van
gehuwde vrouwen en mannen in het
gezin in materiële zin, terwijl het con 
serva tieve deel zich kon vastho uden
aan het idee dat mannen in elk geval in
naam nog baas in huis waren. Ten
tweede werd het gevaar van dissident
stemgedrag dat sinds de motie
Tendeloo op de loer lag , bezworen en
werd de eenheid van de fractie her
steld . De KVP 'ers die voor de motie
Tendeloo hadden gestemd , zagen zich
genoodzaakt voor het amendement te
stemmen en dat konden ze ook doen nu
het om een zaak ging die geen pra kti 
sche uitwerking had. En ten de rde
schie p het voor de KVP de mogelijk 
heid zich te kunnen profileren als een
partij die opkwam voor de belangen
van mannen én vrouwen .
Het compromi s leverde twee standp un 
ten op die beide op een meerderheid in

de Twee de Kamer konden rekenen .
Een confessionele meerderheid maakte
zich sterk voor de man als hoo fd der
echtverenigin g, terwijl een op het eer
ste gezicht wat vreemde combinatie
van liberalen , soci aal-democra ten en
katho lieken een radicale herz iening
van het huweli jksgoederenrech t
bepleitte . PvdA-minister van Justitie
Donker liet echter weten niets in het
compromis te zien. Me t name ging hij
niet akkoord met het gelijkelijk verde 
len van het beheer van de gemeenschap
tussen man en vrouw . Hij bleef vast
houden aan het voorbehoud van de
zegge nschap aan de man . Het had een
interessant debat kunnen worden , tus
sen een KVP-fr actie die een radicale
herziening van het huwelijksgoederen
recht beoogde en een dwarsliggende
PvdA -minister . Zo ver zou het echter
niet komen: minis ter Donker overleed
op 4 februari 1956 aan een hartaanval.
Minister-pre sident Drees voelde er
aanv ankelijk weinig voor zo kort voor
de verkiezingen in juni 1956 de open
gevallen mini ster spost op Justitie in te
vullen. De PvdA- fractie gaf echter te
kenn en dat zij de vacature wel degelijk
op gevuld wen ste te zien . Corrie
Tendeloo bezo cht Drees om te pl eiten
voor de Pv dA-er Van Oven. Hij was net
als Tendeloo voor de Tweede
Wereldoorlog lid gewe est van de libe
rale Vrij zinnig Democ ratische Bond,
en versc hilde radic aal van mening met
zijn ambtsvoor ganger en partijgenoot ,
Donker. Waar Donker de zeggen schap
van de gemeen schap van goe deren
wilde voorbehouden aan de man in een
huwelijk, wilde Van Oven hem verde-
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ze zich eerde r zo ruimh artig hadd en
ingezet voor de ge lijkh eid van man en
vrouw in het huwelijk sgoederenrecht ?
De door Tend elo o aangesproke n
Kamerled en voe lden zich er ondank s
de j ol ige stem m ing in de Kamer niet
helemaal prettig bij . Van der Feltz ver 
dween achter de gor dij nen toen hij
door Tend elo o werd aangesproken. Hij
onthield zich van stemming . En de
vrouwelijke, conf essionele, ondersteu
ners van het ame ndement Wttewaall
van Sto etw egen (CHU) en De Vink
voelden zich gero epen een stemverkl a
ring af te legg en. Het amendemen t
werd uiteind elijk met kleine meerder 
heid aan gen om en : 41 uit sluitend con
fe ssi onele ste mmen voo r en 35 stem 
men tegen . Terwijl bij de debatten ove r
de motie- Tend eloo de fractiediscipline
was doorbr oken , wer d deze tijden s de
debatte n over het huwelijksgoede ren 
recht her steld . D aar tussen in werd de
hand eling sonb ekw aamheid van de
gehuwd e vrou w opg eheven.

Gelijke rechten (ge huwde

vro uw) - kamermeerderheid.

Bron: Baaien, C~ van en

J. Ramake rs. H et Kabinet

Drees ll l, D en H aag, 2002,

p.289.

het amendement en
som de de bezwaren
op . "In de eer ste
pla at s zou ZO ' n
bep aling geen enke le
werke lijke betek en is
hebben . In de tw eed e
plaats zou zij loute r
sc h ij n zijn . In de
derd e plaats is de
bepal ing een schijn
in se ntim ent. In de
vierde plaat s bed erf t
zij het gehele wet s
ont werp weer. In de vijf de plaat s is zij
strij dig met de bepal in gen die wij nu
hebben gemaakt. In de zes de pla ats is
het een bep aling , die grie ve nd is voor
de gehuwde vro u w." Het rum oer tij 
den s haar betoog wa s gro ot. De voor
zitt er moest ingrijp en en Te ndeloo
voegde het rechterde el van de Kamer
to e : "de heren zijn blij kb aar allemaal
bang". In De Volkskrant werd de vol
gende dag met zeker geno egen verslag
gedaan van de opwinding in de Kamer ,
die was ontstaan toen Tend eloo had
betoogd dat in PvdA- kr in gen de vrou 
we n veelal de beurshoud ster s waren .
"Iedereen keek na ar de manne lijk e
so cia lis ten, die verle ge n lac hten.
E nkele KVP 'er s r iep en: 'ac h, de stak
ker s .'"
Tendeloo trachtte tevergeefs de CHU
(Van der Feltz ) en de KNP (Lema ire)
nog ove r de brug te krij ge n en sprak
ook de voormalig KVP -di ssidenten aan
op hun stem ged rag. Ho e kond en zij nu
dit am endement ond ertek en en , terw ijl

len over man en vrouw . Op vrijd ag 10
februar i 1956 meldde Drees zich op
Soestdijk bij de Kon ingin. Hij no teerde
achteraf : "O .a. gesproken over de
m ogelijkh eid dat ik zal voor stellen in
de vacatu re D onker te benoem en Pro f .
van Ov en , die zich in het bijzond er
in teresseert voor het wetsontwe rp inza
ke de hand elin gsbevoegdhei d van de
gehuw de vro uw. De Konin gin is in dit
op zicht zeer geporteerd voor een pri n
c ipiële wij ziging , du s gelijkh eid man
en vrouw . Ze hoorde op van mij n
menin g dat mi sschien naa st ing rijp en 
de am endementen in deze richt ing ook
zou worden aangenomen een ame nde
ment van de oude coalitiepartijen vast
houd ende aan het beginsel dat de man
wordt be schouwd als het hoofd der
echtver eniging."

Het debat
Van Ov en werd op 15 februari 1956
ben oemd en ging meteen aan de slag.
Op 27 apr il 1956 , zes wek en voor de
verki ezin gen , werd het wet sontw erp to t
oph eff in g van de handeli ngsonb e
kw aamh eid da n eindelijk pl en air
b eh and eld . E r was een bij na
K am erbred e steun voor het wet svoor
ste l. De vro uwelijke woordvoerde rs,
I .M . Sto ffel s-van Ha af te n (VV D),
Te nde loo (P vdA) en Lip s-Od in ot
(CPN) zage n ee n positie ve uit kom st
van het debat als kroon op he t decen
nialan ge we rk van de vrou wenb ew e
ging en b en adrukten de hi stori sch e
betek eni s erva n. Ma ar ook de ma nne 
lijk e en tevens confessione le woord
voerder s gaven, met uitzonde rin g van
AR-w oordvo erder Gerbrandy , hun
onvoorwa ardelijke steun aan het voor
stel , alsof z ij nooit anders hadd en
betoogd. Voor KVP-woordvoerder Van
Rij ckevors el en zijn fractie was he t klip
en kl aar dat de handelingsonbekwa am
heid een inbreuk maakte op "d e eigen
verantwoo rd elijkheid van de vrouw ".
Voort s ste lde hij dat bij het overgrot e
deel va n de bevolking eerder de vrouw
dan de m an het hoofd van het gezin
was, althans waar het de be stedin g van
hu ishoudg eld en betrof . Tot slot merkte
hij nog fijntj es op dat de gehuwde
vrouw in het ca noniek recht alt ijd al
h andelin gsb ekw aam wa s geac ht. De
KVP toonde zich bij monde van Van
Rij ck evorsel derhal ve een voo rvecht er
pur song van de em ancipat ie van vrou 
we n .
De stem ming sloeg ech ter om toen het
am end ement werd ingediend , waar mee
de zins nede "de man is het hoo fd der
ech tvereni gi ng " voor de wet zou wor
den beh ouden. Het was onde rtek en d
door alle confessionele fracties, minu s
SGP . Zoals gezegd was het behoud van
dez e zin voorwaarde voor de steun van
de KVP voor een gelijke rechtspositi e
van mann en en vrouwen ten aanzi en
van het huwelijkse vermogen. Van
Ov en ontr aadde het amendem ent met
als argum ent dat he t geen enkele j uridi
sche basis meer had en dus overbodig
was . Tend eloo trok fel van leer tegen
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Over historische sensatie en de politieke verhoudingen in de
internationale vrouwenkiesrechtbeweging

Het: zwart:e schrift:je
van Mart:ina Kramers

haar doodsbed, en een foto van de
handkarren met aankondigingen voor
een grote protestmeeting in Bellevue
waarmee de afdeling Amsterdam van
de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht
rond 1910 volle zalen wist te trekken,
Ook lag er een stapel overdrukken van
het 'Staatkundig Bijblad' van het
Maandblad van de Vereeniging voor
Vrouwenkiesrecht, dat Martina
Kramers gedurende enkele jaren onder
haar hoede had. En verder wat 'los
spul'.

Authentiek en uniek
Opeens viel mijn oog op een schrift;
een zwart schrift dat ik als 'oud' her
kende. Toen ik het onder de stapels
vandaan trok bleek er een stikkertje op
te zitten met daarop : 'Martina Kramers
24-6-1863 - 15-10-1934. Verslagen 
o.a. International Woman Suffrage
Association.' Ik hield mijn adem in.
Het titelblad was onbeschreven, maar
op de eerste bladzijde, beginnend op
het bovenste blauwe lijntje, stond met
een dun pennetje in licht zwarte inkt en
een fijn handschrift :
Minutes of the first International
Woman Suffrage Conference, conve
ned by invitation of the National
American Woman Suffrage
Association, at the Riggs House,
Washington, n.c., U.S.A., 11 a.m.,
February l2th 1902.
Nu sloeg mijn hart echt over en verloor
ik even mijn aandacht voor de gast
vrouw . Ik racete door de tekst, blader
de (voorzichtig!) heen en weer en pro
beerde snel in mij op te nemen hoe
groot de schat was die ik in mijn hand
had . Mijn oog viel onmiddellijk op een
met potlood geschreven handtekening
van Susan B . Anthony. Ik zag boven
dien dat er "motions" werden inge
diend door "Rev, Anna Shaw", die
"seconded" werden door Mrs. Avery en
werden afgesloten met "carried", De
indeling was helder, met een smalle
linkermarge waarin het onderwerp
werd aangegeven, terwijl daarnaast de
inhoud van het besprokene stond.
Naast het kopje 'American Suffrage
Convention + International
Conference' stond dat indien de gelijk
tijdige samenkomst van de nationale
conventie (van de NAWSA) en het
internationaal congres vragen op zou
roepen, Carrie Chapman CaU dan zou
uitleggen dat dat was gedaan om ook
de deelnemers van de internationale
bijeenkomst te kunnen laten profiteren
van de speciale trein prij zen die voor
deelname aan de nationale conventie

Martina Kramers (1863 -1934) behoor
de tot die kleine kring van feministen
die jarenlang in de buurt van Jacobs
hadden verkeerd , Zij was onder andere
actief in de Rotterdamse Vereeniging
ter Behartiging van de Belangen der
Vrouw, de Nationale Vrouwenraad, de
Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht,
de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht
en de Neo-Malthusiaansche Bond,
Intrigerend is bovendien dat zij met het
socialisme 'heulde' en zelfs 'verkeer
de ' in de vorm van een vrije verbintenis
met de onbekende socialist 'Bobbic ' ,
een getrouwd man .
Het prompte antwoord dat ik op mijn
beleefde briefje had gekregen stemde
hoopvol en ik spoedde mij dan ook
naar Den Haag. Daar werd ik gastvrij
ontvangen door een jongere en moder
nere uitgave van de historische Martina
Kramers die mij vrijwel onmiddellijk
meetroonde naar de uitstalling op haar
bureau, De opwinding kriebelde en
werd al meteen gevoed door enkele
onbekende originele portretfoto's van
Martina, een tekening van Martina op

M artin a Kram ers.

J.Huizinga

In verband met haar biografie van A/etta jacobs zocht
Mineke Bosch in het voorjaar van 2002 contact met
een nicht en naamgenote van de historische Martina
Kramers die een prominente rol speelde in de eerste
feministische golf. Bosch vroeg haar of zij nog in het
bezit was van papieren die aan haar tante hadden
toebehoord. Het leidde tot de vondst van een
authentiek en uniek historisch document, dat niet
alleen de historische sensatie prikkelt, maar ook
nieuwe betekenissen genereert.

E.r is in het historisch beseffen een zeer
gewichtig element, dat nog het best valt aan te
duiden met het woord historische sensatie.
Men zou ook kunnen spreken van het histo
risch contact.( ... )Dit contact met het verleden,
dat begeleid wordt door een volstrekte overtui
ging van echtheid, waarheid, kan gewekt
worden door een regel uit een oorkonde of een
kroniek, door een prent, een paar klanken uit
een oud lied.
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M art ina Krant ers en with etm ina wa ren de nom en di e bezoekers moest en trekken voo r een

Op enbar e Vergade ring van de vereentg ing 1'oor Vrouwe nk iesrecht, Amsterdam 1910,

.-

gol den. Ik begre ep dat ik had te maken
met ee n van de 'foundin g doc umen ts'
van de Interna tional Woman Suffrage
Alli ance, of in het Nederl and s, de
Wereldbond voo r Vrouwenki esrecht.
Na de notu len van vier bij eenk omsten
die op 12, 13, 16 en 17 febru ari 1902
plaat svonde n tijdens en naast de bij
eenkomsten van de na tionale con ventie
of jaarvergaderi ng van de Nati onal
American Woman Suffrage All iance
(NAW SA) , begon een gedeelte in een
handsc hrift dat ik herken de als dat van
Catt. Het bleek het vers lag te zijn van
de stappen die zij onmiddellijk na deze
bijeenkomst in Was hingto n had gezet
en waarover zij rappo rtee rde in novem
ber da t j aar . Erb ij geplak t was een
enkele p agina's lange brie f aan diverse
na tionale kiesveren iginge n , ond er
andere in Nederlan d, met het verzo ek
nationale vertegenwoordigers aan te
wijzen , en een weergave van de inge 
komen antwoorde n daarop. Achter in
het sch rift terr slo tte zaten enkele losse
brieven en brief jes en vers lage n, getikt
en in handschrift , in het Nede rland s,
Enge ls en Dui ts, onder and ere uit de
p en van de D uitse Anita Aug spu rg en
de Britse Milli cent Garret t Faw cett.
N adere besc ho uw ing leerde dat deze
alle te maken hadd en met het congres
van de Wereld bo nd in Amsterdam in
1908 of , nog preciezer, met een bijeen 
kom st die enkele dagen na afloop daar -

van was georganiseerd in he t huis van
A letta Jac abs om 'unfinishe d business '
af te m aken . D at ma akte d uid elij k
waarom en hoe het schrift in Ma rtina's
ha nden was gevallen. Als iemand die
vele tal en vloe iend beheerste, was zij
een centra le fig uur op de internatio nale
co ngresse n als tolk en als vertaalster.
Dat was ook de reden waarom zij tij 
dens het tweede congr es van de
Werel dbond in Kopenhagen werd
gevraagd de ui tgave en redactie van Jus
Suffragii op zich te nemen, wat zij tot
1913 zo u doe n.
Gegeve n de aut he nticiteit van he t
docum ent , had ik ong etwijfe ld ee n
schat in ha nde n, die naar mijn overt ui
ging zo snel mogeli jk naar het
Intern ation aa l Informati ecentrum en
Archief voor de Vro uwenbeweging
(IIAV ) in Amsterdam zou moeten om
andere n in de vondst te kunnen late n
del en . Maar was he t ook werkelijk zo
uniek?
Waren er nog andere sporen van de bij 
een koms t bew aard gebleven, het 'net
schrift' b ijvoorbeeld, of cor res po nde n
ti e tussen de aanwez igen ?
Same nh angend met die unicitei t was
de vra ag of het hi storisch gezie n ook
waar devo l wa s, of het wat toevoeg de
aan onze hi sto ri sche kennis. En voo r
mij na tuur lijk eigenlijk belan grijker :
had ik er ook echt wat aan voor mijn
biografie van Aletta Jacob s?

Zintuiglijke ervaring
Uit diverse IWSA -he rinner ingsge 
sch riften en biografieën van de ja ren
lange presidente Carrie Chapman Catt
zij n we goed geïnformeer d over de bij
eenk om st in Was hin gto n, die in de hi s
tori sch e overl evering soms wo rdt
gez ien als het eerste interna tionale con
gres , soms als de voorbereiden de ver 
ga dering voor de oprichting van de
Wereldbond . Mary Gray Peck , de
jarenlan ge vriendin en 'au to-biog raaf
van Catt ', voegt zelfs een prachtige
anekdote toe over de verpletterende
indruk die de E nge lse Florence
Fenwiek Mille r maakte op haar gast 
vro uw door haar postuur en haar exu 
beran te out fit. Peck geeft geen bronver
wijzingen , maar Catts mee st recente
biografe , Jacqueline Van Voris, die
eveneens vrij uitvo erig ingaa t op de
bijeenkomst in 1902 , verwijst als enige
bron naar het gedrukte verslag dat uit
kwam als : Report First Interna tional
Woman Suffra ge Confe rence , H eld at
Wash ing ton , U.S.A. , February 11, 13,
14, 15, 16, 17. 18, 190 2. (New York:
Intern ational Wom an Suffra ge
Headqu ar ters, 1902)
De eigen herinneringsgeschriften van
de IWSA geven even min nauwkeurige
bronverwij zingen , en navraa g bij de
archiefbewaar plaats waar het grootste
deel van het onvolle dige rwSA-archief
is terecht gekomen , de Sophi a Smith
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P rop agan damateriaal van de ver een iging voor Vro uwenk ies recht en de Wereldbond voor

Vrouwenkiesrecht. Bron: Vrouwenstemmen. 100 j aa r Yrouwenbe lan gen, 75 j aar vrouwenki esrecht

(Zutp hen, 1994 ), p . 54.

w ereldreis b eschr even die CaU en
Jacobs in 1911- 1912 maakt en , en pro
beer te begrijp en waar Jacobs stond in
het conflict tussen Catt en M artina
Krame rs tijd en s het congres van de
IW SA in 191 3 in Boeda pest waarove r
enkele van de sappigs te brieven uit
Li eve Dr. Jacobs ginge n. Catt ontna m
haar da ar het redac teurscha p van Jus
Suffragii op gro nd van het argu me nt
dat enkele Ame rikaa nse vro uwe n aa n
stoo t namen aan het uit gel ekte nieu ws
dat Martin a Kr amers een buiten echte
lijke relatie had. Kr amers antw oordde
daarop dat CaU zich nooit had laten lei
den door rodde l. Ni et toen het verha al
g ing dat Jacob s abor tus zou hebb en uit
gevoer d, en ook niet toen het geru cht
gi ng dat Anit a Augs purg, Kät he
Schi rmach er of de heer St ant on Coit,
echtgenoot van het bestuur slid Ad ela
St ant on Coi t, hom osek su eel zouden
zijn. Waarom nu dan wel? Mij hield die
vraag opnieuw bezig . Ind erd aad , waar 
om moe st Kr ame rs zo nodi g on theve n
word en van haar re dacteursc hap van
Jus Suffragii ? Was dat echt vanwege
haar buitenecht elijk e relati e, en wat
von d Jacob s daar dan eigenlijk van ?
Hier schoo t mij opee ns een passage te
binn en uit de notul en van de bij een
ko ms t in Washin gton . Daaruit blijkt dat
de Brit se Fenwi ek Miller ni et erg hoo p
vo l was gestem d over eni g entho usias 
me van de kant va n Enge lse kiesrecht
vro uwe n voor ee n intern atio nale ver
eniging. Zij vro eg de verg aderin g dan
ook of zij in geva l van "opp osition or
indi fference on th eir part " ni et een
apar t comité zou kunnen opri cht en. Op
Catts vraag w aarom Fenwi ek Miller
dat dacht , had zij gea ntwoo rd "th at the
En gl ish suffr age socie ties were excee
din gly conse rva tive + slow in acce p 
tin g new ideas, + not willi ng to admit
th at they had anyt hi ng to learn from

wat som s toch ook fik se disciplin e ver
eist : het doen van bronnen ond erzoek in
veelal sto ffige archieven m et (tot voor
kor t) vaak weinig mogelijkh ed en tot
vers napering, zoa ls Barb ara Tuchman
oo it ver zuchtte .
M aar hoe bel anglijk de historisch e sen
sa tie volgens de ge noemde auteurs ook
is, voor histor ici is het niet ge noeg
wa nneer het ' ding ' niet meteen ook de
nieu ws gierigheid prikk elt en de histori
sche interesse opw ekt, het wille n weten
hoe het verle de n wa arnaar het ver wij st
in elkaar zat. En eerlijk is eerlijk , voor
de biografi e van Jacobs lijkt de bron
niet direct van betekenis te kunnen zijn
omdat zij er niet bij was in Washington.
Ook over het co ngres in Am sterd am
bestaat een zo grote hoeveelh eid pri
maire en sec undaire bronnen , dat ik
eigenlijk gee n behoeft e heb aan no g
ee n hand geschreven rapp or t van de
'B adg e-co rnm issio n' of ee n vers lag
van de na-vergad er ing. N atuurl ijk vind
ik het fascinerend om te zien dat Anit a
Augspur g op ee n klein stukje papier
haar in het Duit s met potlo od geschre
ven resoluti e over de gedetin eerde suf
frag ettes indi end e (die de status van
politieke geva nge nen zouden moeten
krij gen in plaats van als crimi nele n te
wor den beh and eld ), en hoe de Brti se
M ill icent Garre t Fawc ett eve nee ns een
handge sch reven brief vo l co rrec ties
aa nbiedt die fungee rt als de offic iële
uitn odi ging van de En gel se National of
Women 's Suffra ge So cieties aan de
Wereldb ond om het volgend e j aar naar
Londen te ko men . Maar verder?

Terug naar de bron
D at betek eni ssen van bronn en niet
vast liggen, blij kt uit het feit dat ik
enige m aand en na de vo ndst opeen s
toc h weer aan M artina 's schrift moet
denken. Ik heb dan inmidd el s net de

Colle cti on in Northampt on ,
Ma ssachu sett s be vestigt dat ik "have
come across a very im port ant docu 
men t" . Ik ka n er voo ralsnog van uit
gaan dat het schrift het enige primair e
documen t is dat herinn ert aan de
opricht ing van het voorb ereidingsco
mitë van de Internati on al Woman
Suffra ge Alliance. Het is dus ni et
alleen authe ntiek ma ar ook un iek .
De vraag of het histori sch waarde vol is
en of ik er wat aan heb voor mijn bio
grafie, leve rt aanva nke lij k het ant
woord op: niet zo vee l of slec hts heel
indi rect. Het notul en schr ift voe gt niet
veel toe aa n wa t we al wis ten van de
intern ation ale bij een komst in
Washin gton, al moet de kra cht van de
directe aanra king met een dergelijke
bron niet onderschat word en. Ik geloo f
heilig in de 'historische sensatie ' die
Huizin ga onmisbaar achtt e voor het
schrijve n van gesc hiede nis. Tolleb eek
en Versch affel hebb en daaraan in hun
apol ogie van de hi storisch e inte re sse
enke le beh arti gen swaardige overden
kin gen toegevoe gd . Volge ns hen is de
hist ori sch zintuig lij ke erva ring die ee n
histori sch ' ding' kan oproe pe n, en die
je het gevoe l geeft vo or even samen te
vallen met het verleden en er even
geheel in op te gaan (je aandacht voo r
je gastv rou w te verli ezen ) altij d onv er
wacht. He t gebeurt mee stal niet in een
mu seum of te midd en van ee n hi stori 
sche opto cht of in ee n of ander histo 
ri sch th em ap ark. Daar wo rdt weliswaar
gepro beer d een hi storisch e sens atie op
te wekke n, maar 'de' historische sensa
tie overko mt j e o nve rwac ht.
Onver wach t, maar ook wee r niet to e
valli g . De mee ste men sen die door ee n
histori sch overblij fsel wo rden aange
raakt, zijn al op zoek . Zij zij n bevatt e
lijk vo or het contact om da t zij de con 
text van het 'ding ' al enigsz ins of diep
gaand kennen .
Dat ge ldt natuurli j k ook voor mij .
Martin a 's schrift lag ooit op tafel in de
ruimt e waar vele m ij we lbe kende vro u
wen hun voo rneme n bespr aken de
intern ati on ale kie srecht vereni gin g op
te ric hte n die ik enke le j aren geled en
grondi g heb be stud eerd . Ee n van de
aanw ezigen, het Au strali sche parle
mentslid Vida Goldst ein , had met een
vlijmsch erp pennetje het beraadslaagd e
opgetek end , en bij ied ere vergaderin g
werd na voo rle zing en go edke ur ing het
verslag eige nha ndig ge teke nd do or de
eerb ied waardige Su san B . Anth on y.
Het sc hr ift was door haar ving ers
geg aan en via CaU wa arsc hij nlijk in
1908 in hand en gekome n van Martin a
Kr am er s . Tu ssen haar per so onlij ke
bez itt in gen was het vervo lgens in de
verget elh eid geraakt om nu voor het
eerst do or mij 'gevond en ' te worden .
Terecht tekenen Tolie beek en
Versch affel aan dat dit soo rt 'trouvail
les ' en he t tijd elijk op gaan in het m ate
riële det ail voor een groo t deel het pl e
zier uitm aken van het histori sch ond er
zoek. Het ver kla art waaro m hi sto rici
zoveel vre ug de kunn en ontlenen aan
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Mineke Bosch werkt bij het Centrum voor Gender en Di versiteit van de
Universiteit van Maastricht
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Catt . Hij relativeert de onvoorwaarde
lijkh eid van die vriendschap, ander
zijd s geeft hij er diepgang aan: de
vriend schap was kennelijk ste vig
geno eg om de politi eke verschillen te
kunnen overbruggen. Jacobs was wel
iswaar een goede vriendin van Catt ,
maar zij behoorde wereldpolitiek
gezien tot de mindere god en binnen de
Alli ance en was dan ook niet in sta at
Catt s fascinatie met de Britse kie s
rechtvrouwen te keren .
Mijn con statering dat de 'polities ' en
de 'po etic s ' van de vri endschappen
binnen de IWSA eigenlijk niet goed
van elka ar te ond er scheiden zijn ,
dateert al van de Amer ikaanse bewer
king van Lieve D,: Jacobs . De beteke
nis van 'polities' werd in die frasering
echter voornamelijk beperkt tot de
interne omgangsvormen en retoriek in
de beweging . Het zwarte schriftje van
Martina Kramers bewij st dat deze bete
keni s dra stisch moet word en uitgebreid
om te kunnen verwijz en naar de inter
nationale politieke verhoudingen, die
ook op de organisatie en de verdeling
van functies binnen de IWSA een
directe invloed hadd en . Wie daarv an
een van de direct e sl achtoffers is
geweest is Martin a Kramers zel f .
Nadat zij gekwetst en hals over kop uit
Boedapest was afgereisd , heeft zij zich
uit de IWSA teruggetrokken zonder
haar gel oof in internationalisme op te
geven . Dit en haar talent voor het spre
ken van vreemde talen zijn niet verlo 
ren gegaan maar vonden uiteindelijk
een uitlaatklep in de
Esperantobeweging. D aarvan getuigt
temidd en van de nagel aten docum en
ten het in Esperant o gestelde In
Memori am . Of daarin ook haar intern a
tionale kiesrechtcarrière werd
geroemd, kan ik hela as niet ontcijferen.
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nemen .
Het congres in Boedapest bewij st dat
Jacob s er niet in was geslaagd Catt van
ged achten te doen veranderen om de
Engelse vrouwen een hoofdrol toe te
kennen in het intern ationale kiesrecht
streven. Het was Catt er waarschijnlijk
niet zozeer om te doen M artina
Kramers te ontslaan, als wel om een
hoofdkwartier in Londen te vestigen ,
ond ank s het prot est van bijna alle con
tin entale Europe se landen. Dat Jacob s
Catt s handelwijze in Boedape st niet
heeft kunnen waarderen , blijkt uit de
stroe ve briefwi sseling in de daarop vol
gende zomer, en de onbesuisd e 'Open
Letter' die Jacob s in het sept ember
nummer van Jus Suffragii publiceerde,
die weliswaar een ander onderwerp
aansneed, maar neerkwam op scherpe
kritiek op de presidente.

Polit:ies en poet:ies
Tijdens de bijeenkom st in Wa shington
in 1902 kunnen we al een glimp opv an
gen van Catt s preo ccupatie met de
Brit se kiesrechtbeweging . Die werd
uiter aard later nog gevoed door de
gro te opwindin g die het Engelse suf
fr agetteleger wereldwijd veroorz aakte,
en die het gemakkelijker maakt om
Fawcett in het int ernationale - niet
militante - kamp te trekken. Het hee ft
naar het lijkt ook op andere mom enten
Catt s beleid gestuurd, in 1915 bijvoor
be eld , toen zij zich net als Fawcett ont
hield van steun aan Jacobs ' Con gres
van Vrouwen in Den Haag, en door toe
te werken naar een Engelse opvolg ster
voor het presidents chap van de IWSA,
die in 1923 werd gevonden in de per
soon van Margery Corbett Ashby. Deze
lijn in Catts denken en handelen als
presidente geeft extra reliëf aan
Jacobs' langdurig e vriendschap met

America ". Wel nam Fenwiek Miller
iet s van haar stelligheid terug door in
een volgende vergadering te vragen of
in de notulen "the words 'pos sible
indifference ' be substituted for 'proba
bie opposition' used by the secretary in
reporting her opinion of the likelihood
of English Suffrage Societies accepting
the idea of intern ational co-operation".
Het kan niet anders of Fenwiek Miller
heeft hierbij ged acht aan Faw cett . De
laatste ontpopte zich tijd en s de
Boerenoorlog - die op dat moment nog
volop aan de gang was! - tot een ras
echte 'j ingo' die zelfs als hoofd van een
officiële dam escommissie van de rege
ring een bezoek bracht aan de kampen
waarin Boeren families waren samen
gedreven om eerdere, voor de Britten
weinig complimenteuze berichtgeving
van Emily Hobhouse daarover tegen te
spreken.
De bewuste pa ssage herinn erd e mij er
van de weerom stuit aan dat Jacobs '
Reisbriev en uit Afrika en A zië overlo
pen van vergelijkingen tu ssen
Nederland en Groot-Brittannië , waar
bij Catt nogal een s als arbiter werd
ingeroepen, uiteraard om in het voor
deel van Nederl and te beslissen . Alsof
Jacobs Catt wilde overhalen om niet
Groot-Brittannië maar Nederl and te
zien als gidsl and inzake internationa
lisme en het verspreiden van humanis
me en beschaving in de wereld . Was
niet alles wat ook maar enig szin s naar
Nederlandse invloed zweemd e superi
eur aan de Eng else invloed : waren de
Boerenvrouwen in Zuid-Af rik a geen
heldinnen geweest tijdens de eerste
grote door Gro ot-Brittanni ë geprovo
ceerde imperi ali stische oorlog? Waren
de Nederlandse boten geen toonbeeld
van technisch vernuft, zindelijkheid en
beschaafd verkeer, en muntte het
Nederlandse koloniale beleid niet uit
vooral in verg elijking met he t En gelse
bewind? Al deze passages brengen een
anti-Engelse houding aan het licht die
moet hebben gedateerd van de
Bo erenoorlo g. Deze in Nederland heel
gebruikelijke anti -Engelse gez indheid
maakt duidelijk waarom Jacob s als
presidente geen enkel cont act lijkt te
hebben gehad met Fawcett, die haar
ooit, toen zij als pas afgestud eerde arts
in Londen verbleef, met het kiesrecht
in aanraking had gebracht. En tevens
w aarom Jacob s zo enthousiast het
internationale , door Amerikan en gedo
mineerde, kie srechtstreven om armde.
Catts missie lijkt echter een heel ande
re te zijn gewe est dan de Brit se vrou
wen te negeren of een anti-Engelse
houding te koe steren . Vlak voor zij op
de boot stapte waarmee zij aan haar
wereldreis met Aletta Jacob s begon,
hield zij tijdens een voor haar georga
niseerd diner op 4 juli 1911(the fourth
of July) in Londen een tafelrede waar
in zij de Brit se vrouwen aanspoorde de
verantwoordelijkh eid die zij hadd en op
grond van hun toebehoren aa n de
grootste (en be schaafdste ) wereld
macht, ook daadwerkelijk op zich te
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De karneraadskes

in 1943 beslot en door de N ed erlandse
rege ring in ballin gschap. Na de bevrij
din g zouden all e N ed erlande rs die wer
den verdacht van "hulpverle ning aan
de vij and" met het Bui ten gew on
Straf rec ht wo rde n be re cht. Dir ect na
Doll e Din sda g, 5 septem ber 1944 , wer 
de n velen di e wer de n verdacht van co l
lab oratie met de NSB gea rresteer d
doo r led en van de N ed erl andse
Binn enland se Strij dkra chte n (N BS) of
de Politieke Op sporings Di en st (POD) .
Ze werden geïnt erneerd in voorm alige
Duitse kamp en als Westerbor k en ze
werd en verho ord . Tijdens de ze verho
re n moesten de ver dac hten uit eenzetten
waarom ze gekoze n hadd en voor het
lid maatsch ap van de NSB en/of ee n
van de neven organ isati es. Ook de vro u
we n die zich hadd en aanges lo ten bij de
N SV O werden du s ver ho or d.
D e letterlijk e weergav e van de ze ver
horen zijn te vi nden in de CABR-d os
siers . Daarin zij n oo k andere doc ume n
ten te vinden , zoa ls getuig eni ssen van
echtg enoten , bri even van kind eren en
oude rs, famil iel ed en of bur en . Om
zic ht te krij gen op wie de NSV O- vrou
we n wa ren en wa t he n bewoog, heb ik
voor mijn onderzoe k een steek pro ef
van hond erd dossier s doorgen om en.
Verd er heb ik twee inte rview s afge no
men met voor ma lig e NSB /NS VO
leden en de dr ie pe riodieke n van de
vro uwe norga nisat ie bestud eerd : D e
Na tionaal-So cia lis tisc he Vrouw,
N ederlands ch Vrouwe nleven en NSVO
nieuws.

Profiel
Uit de steekproe f uit de CABR -dossie
l'S b lijkt dat rui m zes tig pro cen t van de
vro uwe n NSB -lid werd in de periode
1931-1936 . Dit was sow ies o de per iod e
waar in de N SB de gro otste aa nha ng
verw ierf. Derti g procent va n de vro u
we n werd lid in de period e 1937 -1941
en tien pro cent schree f zich na 194 2 in
als lid . Met de NSVO kw am en de
NSB-vrouw en , die uit alle la gen van de
bevolking kw am en , in conta ct via de
vrouwenrubri ek van Vol k en
Vade rland .
Tw intig pro cent wer d reeds NSVO -lid
voor 194 1, zeve ntig pro cent wer d lid
tussen 1941 en 1942 , de res t schree f
zich in na 1942 . Ee n klein deel va n de
vro uwe n we rd tegelijk N SB- en
NSVO-lid . Van de vro uw en die actie f
wa ren binn en de NS VO, was meer dan
de helft 55 j aar of ouder. De meesten
waren getrouwd of weduwe, en hadden
k inderen . Het gro otste deel van de
vro uwen was ge bore n vóór 1900 . Bij na
veertig vrou we n (a llen ge bore n na
1900) gav en aa n een beroep te hebb en :
een predik an t, ee n mee ster in de rec h
ten , vij f docent en in het voor tgez et
onderw ijs, vij f docent en in het basison-

georg anise erd in de NSVO. D eze org a
nisatie ri chtt e zic h tot N ed erlandse
vro uwe n en m eisje s vanaf 18 ja ar.
Samen zo uden zij werke n aan "he t
bevorder en en vers terke n van de natio
naal-soci ali sti sch e leven s- en we reld
besch ou win g onder de Ned erl and se
vro uw en; de verzo rg ing van nati on aal
socialis tisc he werkers die dit van
noode hebben ".
De NSVO had eenzelfde hi ërarchische
structuur als de NSB. All e activiteiten
van de kam eraad skes vond en plaats
onde r veran twoordelijkh eid van een
lei ds ter, die aan het hoofd van een
krin g N SVO -vro uwe n sto nd. D eze
kr ingen vormden een distr ict , alle di s
tr icten tezam en vor mden ee n land elijke
bewegin g die binnen de N SB ee n zelf
sta ndige po sitie had . De lan delijk e
le ids ter ha d bijvoorbeeld het rec ht zelf
functionar isse n aan te stell en . Blijken s
de aantall en leden, sprak de NSVO
aan : in okt ob er 1940 wa ren ruim drie
duizend vrouw en lid, in 194 3 waren
het er al twint igdu izend. De NS VO was
du s geen marginale bewegin g, toch is
er heel wei nig bekend over deze orga
nisatie .

Bronnen
Als het over vro uwen en de NSB gaa t,
komt m eestal Fl orrie Heub el in beeld .
Maar de ' zwarte weduw e ' van mr. Rost
van Tormin gen was zelf geen lid van de
NSVO. Ee n andere bek end e dame,
Jonkvrouw Juli a Op ten Noort , was dat
we l. Zij nam in 1937 met Ad ri ana van
Hoeve Smith zelfs het ini tia tief tot
oprichting van de NS VO . M ij interes 
see rt ech ter vo oral de gro te gro ep
onbe ke nde vrouwe n die lid wer de n van
de N SVO . Wat bewoo g hen zow el lid
van de NSB als de NS VO te wor den?
Om de vraag naar de motieven van
NSVO-lede n te kunnen be antw oorden ,
is veel speurw erk nodig. Ee n belangrij
ke bron vorm en de do ssier s in het
Centraal Archief Bij zondere
Rechtsple gin g (CABR). In dit archief
zijn alle dossier s te vinde n die in het
ka de r van de B ijz ondere Rech tspl egin g
zijn same nge ste ld.
Tot de Bij zond ere Recht spl egin g werd

Op het m om ent dat Anton Mus sert eind
1931 de Nation aal-S oci ali sti sch e
Bewe gin g (NSB) opr ichtte, was er in
Ne derla nd al meer dan twee jaar ee n
ec on omi sch e crisis gaa nde. Het aantal
werkloze n steeg vrijwe l dagelijks en de
onvrede onde r de bevolkin g nam toe .
De reger ing bleek nau welij ks in staat
de probl em en het hoofd te bied en .
Musse rt daarentegen bel oofde orde en
welvaart te zullen bren gen en zijn
boodsch ap sprak velen aan. Bijna acht
proc en t van de kieze rs stem de in 1935
bij de verkiezi ngen voor de Pro vinci ale
Stat en op Mu ssen en zij n NSB .
N a 1935 bre idde de int erne partij stru c
tuur zic h snel uit en zage n ve el NSB 
neven organi saties het licht , zoals de
Weer A fdelin g (WA) en de Je ugds torm.
Op 4 novemb er 1938 we rd ee n orga ni
satie voo r vrou w en opge richt, de
Nation aal-S ocialisti sche Vrouw en
Organis ati e (NSVO). Deze organisati e
- opv ol gst er van het zog enaamde
'vrouwen clubwerk' van de NSB - was
bestem d voor vro uwe n die reed s lid
wa ren van de NSB en zic h extra wilde n
inz ett en voo r de bewegin g . Jui st vro u
wen hadd en namelijk een belangrijke
taak in de vo rmg ev ing van de nati o
naal -soci ali sti sche staat zoa ls de NSB
die zich voors telde . In ee n NSB-b ro
chure ui t 1934 was bij voorbe eld te
lezen: "De betekeni s va n de vrouw in
de nati e is moeilijk te oversc hatten ; zij
is in w aarh eid het hart en het zedelijk
geweten van het volk . In haar leeft
bewu st of on bew ust de grote gedachte
door de mann en gesc hape n. Zij is de
hoed ster va n de tradi tie, de zeden en de
God sdi en st. Wat de m an aan groo tsc h
verr ic ht, het wor dt in haar hart , als in
een schrij n bewa ard en teru ggege ven in
de opvoe di ng van haar kind eren . Waar
de m an in het op enb aar, in Staat , in
maat sch appij werkt, werkt de vrouw in
haar gezin , vormt of bederft de kern
van de Staat: het gezin sleven."
De vrouw en werden door de mannelij 
ke parti jl eden gezien en aa ngesproken
als 'ka rneraa dsk cs ' . Om het aa ndee l
van deze ka meraads kes in het streve n
na ar ee n nati on aal- socialisti sche staa t
te ve rs terke n, werde n de vro uwe n

Zo'n twintigduizend vrouwen waren in 1943 lid van de
NSB-vrouwenorganisatie. Na de oorlog werden ze geïn
terneerd en gestraft voor hun hulp, steun en medewer
king aan de Duitse bezetter. Sindsdien zijn deze 'foute
vrouwen' zelden meer onderwerp van gesprek, discus
sie of studie geweest. Zonneke Matthée vult met haar
onderzoek naar NSB-vrouwen deze lacune in de histo
riografie over de Tweede Wereldoorlog.
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derwijs, vijf verpleegkundig en, ee n
stewardess, een aantal werkzaam in de
kunstzinnige sfeer zoals schilderes en
pianiste . Wat de beleden godsdienst
betreft was ongeveer de helft van de
vrouwen lid van een protestantse en
een kleine tien procent lid van de
rooms -katholieke kerkgemeenschap.

E e n h e id
Uit bov ensta ande gegevens blijkt dat
NSB-/NSVO-vrouwen geen eenduidig
profiel hebben. Maar hoe zit het met
hun motieven lid van de NSVO te wor
den? Eén getuig enis uit de CABR-dos
siers bevestigt het beeld dat de meeste
mensen zullen hebben van deze 'foute
vrouwen': "Ik was en ben nu nog pro
Duits ; mijn geloof in de oerkr acht van
het Germaanse volk zegt mij , dat de
Duitsers en ook de Nederlanders nog
een rol van betekenis in de wereld zu l
len spe len."
De motivatie van deze vrouw, Aafje
(1904) uit Drachten, is echter weinig
terug te vinden in de steekproef. Ook
het motief dat getuigen veelal noemden
- de materiële voordelen die het NSB
lidmaatschap bood, zoals de vrijstel
ling van de plicht het radiotoestel in te
leveren , extra bonnen voor leven smid
delen of brand stof - is door de betrok 
kenen zelf nooit als reden genoemd om
lid te wo rden. Hetzelfd e geldt voor he t
feit dat de NSB een bel angrijke wer k
gever was. Toch zal dit wel een rol
hebben gespeeld: zo'n twintig procent
van de vrouwen had namelijk een
betaalde baan bij de NSB . Dat waren
vooral de ongehuwde leden die , zoals
uit andere documenten blijkt , ook de

meest overtuigde nationaal-sociali sten
waren .
De 'gewone' leden noemden nagenoeg
allemaal de slechte economische situ
atie als belangrijk ste reden om NSB-lid
te worden . Ze zagen in de jaren dertig
hun eigen inkom sten en die van ande
ren achteru itgaan en de werkloo sheid
stijgen . Zij verwachtten dat de NSB
een bete re toekomst voor het
Nederlands e volk zou rea liseren. Anna
(1905) uit Amst erdam sprak in dat
kader ook over de NSB-doelstelling:
"dat aan alle oude van dagen ouder
domspensioen zou worden uitgekeerd
en dat het grote ver schil tussen armen
en rijken opgeheven zou worden".
De onmacht van de bestaande politieke
partijen de problemen in het land op te
lo ssen , ergerde vooral de hoger opge
leide vrouwen. De groepsleidster en
burgemeest ersvrouw Hen dr ika (1890)
zag het aldus: "D aar het in Holland op
economisch gebied slecht was en er
veel partijen waren, hoopte ik dat het in
Holl and één zou worden. Het was mij
enig szins hetzelfde , wie de eenheid zou
brengen. Al zou het koninklijk hui s dit
gebracht hebben was het mij ook goed
gewe est. Zodoend e heb ik in Mu ssert
onze leider gezien. "
Ook de strijd tegen het communisme
wordt regelmatig als reden genoemd.
Elf vrouwe n stimuleerden hun echtge 
noten en zonen zich op te geven voor
de strijd aan het Oostfront. Dat leverde
tevens wat extra centen op in de vaak
krappe huishoudportemonnee . Hittje
(1898) uit Zeist: "Mijn zoon Pieter (is)
echter in Rusland gesneuveld . Daar
deze dus in Duit se dienst wa s heb ik

van de Duitse Wehrmacht een uitkering
ontvangen van f45 ,- per maand. Ik heb
de Jod envervolgingen verschrikkelijk
gevonden , doch heb mij daar verder
niet me e bemoeid . Ik heb ook niet s
ged aan om daar tegen te protester en .
(..). Ik ben lid van de NSB gewee st,
doord at ik hoopte op verbetering van
verschillende maatschappelijke mis
standen . Ik voel mij dan ook bedrogen
door de Leiding van de NSB, doch het
is te laat en gedane zaken nemen geen
keer ."

" De begi n se le n zij n go ed "
Lagen de beweegredenen van vrouwen
om lid te worden in de jaren dertig
vooral op sociaal-economisch gebi ed ,
vrouw en die na de inval van de nazi' s
op 10 mei 1940 lid werden van de
NSB/NSVO waren overtuigd natio
naal-socialistisch. Aafje uit het begin
citaat behoort tot de twintig procent
vrouwen die pas tijdens de oorlog lid
werden van zowel de NSB als van een
aantal nevenorganisati es waaronder de
NSVO . Zij was een nationaal-sociali s
te die achter haar principes stond. Ook
tijden s haar internering twijfelde zij
nog geen moment aan de grondbegin
sel en van haar bew eging .
Vrouwen als Hittje plaatsten wel
vraagtekens bij de oorlogsontwikkelin
gen, maar grepen niet in. Dat kan wel
licht verklaar d worden met het laatste
motie f dat ik vond. Veel vrouwen wer
den na ar eigen zegg en lid van de NSB
en NSVO uit ideali sme . Jansje (1907 )
uit Rott erdam zei bijvoorbeeld : "Ik
erken dat ik veel sympathie had voor
de beginselen van de NSB , te weten:
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Zo nneke Mat thee is histori ca en zelfs tandig onde rzoeks ter.
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God svertr ou w en , Li efd e voo r Volk en
Vaderl and e n Eerbi ed voo r de Arb eid .
( . . .) Ik vo nd het w aa rd voor deze
begin sel en de strijd op te nemen , en in
toepa ssin g te brengen. ( ... ) Ik achtte de
NSB gee n landverraderlij ke partij, daar
ik de ze p artij niet be oor deelde naar de
mensen , m aar naar de beginselen ."
Maria ( 1910) uit D en Ha ag had ee n
soor tgelij ke m o tivati e . Z ij we rd aange
trokk en door "het N ation ale en het
So cial e " . " O n s nati on aal -sociali sm e
was heel ande rs dan het Duit se. E en
be wij s daar voor is d at w ij in het be gin ,
hoe lan g we et ik ni e t ee ns , Jod en
accep teerd en (..)."
Kam er aadske s als Jan sj c en Mari a
voeld en zich aanges pr ok en door het
Leidend B eginsel van de NSB: "h et
algem een b elang gaa t boven het
groep sbel an g , en het g roe psbe lang gaat
bo ven d at va n het p er soonlijk e".
Vanuit dat begin sel kon den deze ka rne 
raad skes hun ideali sm e vormgev en in
all erh and e soc iale acti vit eit en. Veel va n
de ze door id eali sm e ge d reve n karn e
raad ske s hadd en zich a l dir ect na de
opri chtin g va n NSB en N SVO aan ge 
meld als lid . Zij bod en zo rg aan zi eke
vrouw en , k in deren en no odlij dende
gezinn en en breiden en naaiden vo or
beho efti gen .
Het zij n jui st deze k aru era adskes di e
be gin jaren vee r tig ui t de par tij en de
neven organi satie s trad en. Zee r teleu r
ges teld kee rde n ze de NSB de ru g toe .
And eren wa re n w el tel eur gesteld , ma ar

vo nden dat j e " nu de Bewegin g ni et in
de steek moet laten , want de gro nd be
ginse le n zij n immer s goe d". Of ze
wa ren te laf om hun lidm aatsch ap op te
ze ggen, "wa nt dan hoord e j e nergens
meer bij" . Deze vrouwen ga ve n tijdens
de verhor en aa n na hun vrijl atin g weer
vr ij w ill ige rswe rk te will en doen , maar
z ich no oit mee r met politi ek in te w il
len lat en .

Stigma
Sind s de oo rlog is er ee n sluier ove r het
zee r di ver se geze lsc ha p va n ka me
raad ske s geva lle n. Af geschil derd al s
'fo ute vro uwe n' zijn ze weggez et in

ee n slec h t beli cht e hoek va n de hi sto
r iografie o ver de Tweed e Wer eld
oo rlog. Ac h te r de benamin g ' fo u te
v ro u we n' gaat ec h ter ee n we re ld
sc huil , die no g maar mondj esm aat het
obje ct van seri eus historisch ond er zoek
is gew eest.
M et dit artik el heb ik ee n ee rs te
impr essie gegeve n van w ie de NS B 
/N SVO- vrou wen w aren e n wa t ze naar
e ige n zegge n bew oog . Mijn s inzi en s
ve rdie ne n n am elij k ook d e k am e
raad sk es een pl aat s in on ze gesc hie d
schrij ving , Ten zij de hi stori e allee n
di egen en toel aat d ie haar we lgeva llig
zijn .

Pien
Rectangle



Ervaringsverschillen tussen Nederlandse
mannen en vrouwen in Afrika
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Ont wikk elin gswer ker s hebben door 
gaa ns kor tdure nde co ntrac ten van twee
tot vie r j aar. So m mige n keren na éé n
keer voo rgoed naar Ned erland teru g .
And eren zoek en meerd ere malen de
trop en op . Enke le door mij geïnter
view de vrou wen hebb en de hele peri o
de 1960 -2001 meegem aakt en sommi
gen ook nog de ko lonia le tijd . De
leven sverh alen van deze vrouwen lat en
een ontw ikke ling in de tijd zien . Dit is
bij voorb eeld het geva l bij Johann a, een
onde rwijze res . Haar vr iend Kee s we rd
als twinti gj arige bestuur sambten aar
uitgez ond en naar Nieuw Guin ea .
Joh ann a trou wd e twee jaar later met
hem, zodr a het trouwverbod voor
bestuur sambten aren was opgeheven.
Samen ver tro kk en ze in 1957 naar
Nieuw Guin ea .
Na de overdr acht van Nieuw Guine a
aan Indon esië gi nge n ze, na een inter 
mezzo in Nede rland, in 1965 naar
Afrik a in dien st van een ontwikk elings 
organisa tie. N a vijf jaar keerden ze
teru g naar Ned erland omw ille van de
scho olo p le idi ng va n hun kind er en .
Eind j aren negenti g wilde haar man
no gm aals teru g voor ee n laat ste ont 
wikk elingspro jec t in Afrika . Johann a
twijfeld e of zij wee r mee moe st gaa n:
"Toen hebb en wij lan g ove rleg d, wat
doe ik ? Er ware n gee n kinderen meer
in hui s. Maar ik was zo verw even in
allerlei ac tivite iten, ik was mijn eige n
spoor gegaa n en om dat allem aal op te
zeggen en aan iets heel nieu ws als
vro uw van Kees te begi nne n .. .Je hebt
zo lan g ze lfs ta ndig gefun ct ione erd ,
ook eigenlij k bij het opvoeden van de
kinde ren. Hij was zoveel weg! Ik ben
een zeer zelfs ta ndig wezen, ond ank s
het feit dat ik het heerlijk vond als we
weer samen waren. Doe ik dat of doe ik
dat niet? Heel mijn eigen leven opge-

ven, eig en vriend en , noem maar op.
Wat worden mijn verantwoord e

lijkh ed en da ar ? Maar aan de
andere ka nt kwam die uit

daging van het mei sje van
twaalf wee r heel sterk

terug , niet om zend ing
te bed rij ven , m aar
wel om toch we er de
uitd agin g aan te
gaa n, het onbekend e,
voo ra l dat ook, het
onbeke nde tegemo et.

No u, ik heb er toert
enke le voorw aar de n

aa n ve rbo nde n. Een
geli jk waardi ge positi e

naast mijn man , samen m et
hem aa n het project werk en."

In Joh anria 's ver haal is de ontwik -
kelin g te zie n van een twintigjarig e

die van zelfsprekend haar baan opzegt
en haar m an volgt , naa r een zestigjari
ge die een gelijk waa rdige plaats opeist
als haar man wed erom een project in
Afrika wil leid en .

Cultuurschok?
Er be staat een uitgebr eide wetenscha p
pelijk e literatuu r ove r en voorlichtin gs-

Emancipatieproces
Ik begin mijn ond er zoek in 1960 ,
om dat rond die tijd het ontwikk elings
werk ontstond zo al s wij dat nu kenn en ,
en eindig in 2001, omda t ik wi l laten
zi en w elke vera n de ringe n hebb en
pl aatsge vonden tot die tijd .

belan grijk vinde n . De door mij ben a
derd e vr ouwe n bl ek en altij d bereid om
mij te w oor d te staa n . A ls ik bij hen
was, kwa m en de verh alen zo nder dat ik
he n hoe fde aa n te spo re n. Ee n van de
vro uw en, die verte lt over haar tijd in
Oeganda, zegt daar zelf over: "Ik moet
mijn herinneringen stop pen, voordat ze
me meenemen en de stroo m aanzwelt
tot een denderend e riv ier."

Een belan grijke bron voor mijn onder 
zo ek vor me n de leven sverh alen van
vrou wen die m et hun man zijn m eege
gaa n naar Sub- Sa hara Afrik a . Ik inter
view vro uwe n die in allerle i versc hil
le nde Afri kaan se landen zijn geweest
en daar in uit eenlopende le efom stan
di gh eden verkeerden; een voud ig of
luxu eu s levend, in de stad of op het
pl atteland . H et werk dat hun m annen
ded en is zeer gevarieerd; zij waren
werkz aam in de geneeskunde, th eol o
gie , adm inistratie , viskweken, land
bouw , veet eelt en watervoorzi e-
ning . D e inter view s vinden
pl aats, nad at deze vrouwen
alwee r enige tij d in
N ed erl and teru g zijn .
Het is niet vold oende
om allee n te vrag en
naar de tijd dat ze in
Afr ika w are n. Bij
het verhaa l ove r hun
verbli j f daar hoort
oo k de voor berei
ding en de peri ode
daarvoor. Toen werd
nam elij k de besli ssing
ge no me n om te g aa n .
Werd di e besli ssing alleen
geno me n door de man di e
werd uitge zonden ? De opget e
kend e levensverhalen zijn niet allee n
beïnvl oed dool' qet verblijf in Afri ka ,
m aar k cl or' de terugke er n aar
N ederl and . De vrouwen blijken hun
verblij f in Afrika te vergelijken me t
hun situa tie in het huidige Ned erl an d
en niet me t het Nederland wa aruit ze
ooit vertrokke n . In mijn intervie w s ste l
ik weini g vragen . Ik wil hen zovee l
m ogelij k zelf laten bepalen wat zij

Mensen die tijdelijk in de tropen gaan wonen en wer
ken worden met nadruk gewaarschuwd voor een zoge
noemde cultuurschok. Zij krijgen te maken met een
volledig andere cultuur . In het kader van haar promo
tieonderzoek bestudeert Erica Keiler de ervaringen van
Nederlandse vrouwen van ontwikkelingswerkers die
hun man zijn gevolgd naar Sub-Sahara Afrika in de
jaren 1960 tot 200 I. Doel van dit onderzoek is de
fragiliteit van het emancipatieproces te laten zien aan
de hand van de levens van deze Vrouwen van ' . Uit
hun verhalen is af te leiden hoe het koloniale verleden
doorwerkt in hun levens, hun ideeën, het ervaren van
beelden en in de dagelijkse praktijk. Het blijkt dat
deze vrouwen andere problemen hebben dan een
cultuurschok alleen.

Cult:uurschok
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literatuur voor mensen die tijdelijk in
de trop en wonen en werk en. Bij het
lezen van deze literatuur stuitte ik
steed s weer op het begrip cultuurschok ,
een ver schijn sel dat wordt voorgest eld
als iet s bijna onvermijdelijk s, dat veel
ellende kan veroorzak en , m aar dat met
veel voorbereiding , vo orlichting en
begeleiding in goede ban en kan wor
den gel eid . Cultuurschok houdt in dat
alles and ers is als men naar een vreemd
land ga at, zoals lichaamstaal, beleefds
heidsvormen , wat wel en niet kan, de
manier waarop mensen met elkaar
omgaan . Veel van wat is aangeleerd in
het lange proces van soci alisatie in het
eigen land geldt dan niet meer . Dez e
cultuurschok voltrekt zich in een aantal
fasen , die als volgt worden omschre
ven . De eers te fase is de wittebroods 
tijd : alle s is nieuw en exotisch, men
vindt alle s prachtig, vindt de mensen
aardig en is vol goede voornemens .
Tijdens de tweede fase ontstaat een vij
andige en agressieve houding ten
opzichte van het gastland. Allerlei
moeilijkh eden stapelen zich op: pro 
blemen met de taal , met per soneel , met
vervoer. Men wijt alle s aan de ander en
niets aan zichzelf. Negatieve stereoty
pen over het gastland worden gevor md.

Deze fase is in zekere zin een crisis in
de ziekte. Als men er overheen komt,
blijft men. Zo niet , dan moet men ver
trekken voor men het stadium van een
geestelijke ineenstorting bereikt. De
derde fase is de herstelfase . Men begint
de taal te beheersen en gaat zich meer
openstellen voor de nieuwe culturele
omgeving . In de vierde en laat ste fase,
de aanpa ssing, accepteert men de
gewoonten van het land als een andere
manier van leven.
In 1960 publiceerde de Fins
Amerikaanse antropoloog Kalervo
Oberg zijn artikel 'Culture shock ' in
het tijdschrift Practical Anthropology .
Hierin bes chrijft hij de hierboven
genoemde fases die iemand die in een
vreemd land gaat wonen en werken
ondergaat en noemt dit 'culture shock' .
Deze fasen worden ook vóór 1960
geconstateerd bij mensen die naar het
buitenland gaan, alleen wordt het dan
'aanpassing' genoemd. Sinds de publi
catie van dit artikel wordt Oberg veel
vuldig geciteerd en komt het begrip
voor in zowel wetenschappelijke litera
tuur over als in voorlichting sliteratuur
voor men sen die tijdelijk in de tropen
wonen en werken. Oberg is, wanneer
hij zijn artikel schrijft, als antropoloog

in dienst van de United States Overseas
Missions to Brazil. Pra ctical
Anthropology is een christelijk zen
dingstijdschrift. De artikelen zijn
bestemd voor zendelingen . Het artikel
van Oberg is met weinig pretenties
geschreven; het is meer een reek s wel
gemeende adviezen aan zendelingen.
Een verwijzing naar wetenschappelijk
onderzoek via notenapparaat of biblio
gr afie ontbreekt en het beslaat slechts
vijf pagina's. Oberg is een gerenom
meerd antropoloog en het lijkt erop dat
hij wordt geciteerd op grond van zijn
autoriteit en niet op grond van de kwa
liteit van zijn artikel. Ik verwacht dat
weinig weten schapp ers het artikel echt
hebben gelezen .
Door het grot e belang dat in de
bestaande literatuur aan het ver schijn
se l cultuurschok wordt toegeschr even,
wilde ik het tot belangrijkste element
van mijn probleemstelling maken . Ik
wilde onderzoeken in hoeverre de cul
tuurschok voor 'vrouwen van' anders is
dan voor de uit gezonden mannen.
Echter , geen van de geïnterviewde
vrouwen noemde de ervaring van cul
tuurschok als iet s dat hen overkwam in
het begin van hun verblijf in Afrika . Er
is één uitzondering , een vrouw die wel-



Eri ca Keller is socio loog. Zij stud eerd e van 1961 tot 1969 aan de Universit eit
van Utrecht en we rkt nu aan een promotieond erzoek over ervarin gen van
Ned erlandse vrouw en van ontw ikkeling swerke rs in Sub-Sa hara Afrika.
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Vrou wen wer den om allerl ei reden en
on geschi kt gevo nden om naar de kolo
ni ën te gaa n . Dit is ook zichtbaar in de
zendin gslit er atuur. Er wor d t we inig
aand acht gegeve n aan de 'v ro uw en
van ' , terwij l tegel ijk ertijd vaak wordt
gezegd dat het mi slukken van uitzen 
dingen doo r hen is veroorzaakt. Het
idee dat vrouwen niet in de tropen
horen vind ik terug in een interview,
waarin Ellen vert elt hoe ze in Nigeria
ontvan gen wordt door de collega van
haar man : "Ik stapte nog niet uit of hij
zei: ik zal wel zie n hoe lang jij het hier
uithoudt. Volgen s mij houdt jij het hi er
niet lan g uit." D eze erfenissen uit het
kolon iale verled en k unnen factoren
zijn d ie maken dat cultuursc hok voor
mannen harder aa nkom t dan voor vrou
wen .
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Tot slot
Ee n verkl aring voor het fei t
dat cultuurs chok niet wo rdt
geno em d bij ' vro uwen van'
kunne n we vinde n als we
nogm aal s kijken naar het
begrip cultuur sch ok. Ik heb
ster k het idee gekr egen dat
ge bru ik van Obergs bet eke 
nis van cultuur scho k te
maken heeft met de dek ol o
ni satie, die in de jaren zesti g
van de tw intigste eeuw zij n
voltooiing naderde. In die
ze lfde tijd verhevigde zich
de strij d om gelijke rechten
voor zwarten in de
Vereni gde Staten . In de
kol oniale tijd hoefd e ee n
westerlin g , al s hij naar ee n
ande r land ging , gee n cul 
tuur schok te ond ergaan als
hij in dat andere land oo k
w eer tot de domin ant e
groe p behoorde. N aa st de
fys ieke verw ij deri ng va n
het wes ten uit de koloni ën , door bevrij
din gsb ewegingen en bevrijdin gsoorlo
ge n, hebben schrij vers als Fr anz Fanon ,
bell hook s, Toni M orri son en Edward
Said de vanze lfspreke ndhei d van de
gees te lij ke koloni sati e aa n de k aak
ge steld. Allengs war en de pr ote st stem
men van degenen die vanu it het we sten
werden overheerst , niet meer tot zwij 
ge n te brengen. Het veelvuldig toepas 
sen van de term cultuur sch ok in de
context van een verblijf door we sterlin
gen in de tropen is daarv an ee n teken.
Tegelijk waren de kolon iën bij uitstek
ee n plek voor we st er se m annen .
Wester se vrou wen war en daar minder
op hun plaat s. De kol on iën waren een
" ma ri's count ry" , zoal s Helen Call aw ay
in 1987 zo pracht ig laat z ien in haa r
bo ek Gende r, cultu re an d emp ire.
Europe an women in co lonia l Niger ia.

ve ra nderden m ijn ide eën
ove r de plaat s va n het
begrip cultuu rschok in m ijn
probleem stellin g . Het is nu
vers chov en van het cen tr um
naar de periferie .

iswaar haar m an is ge volgd zond er dat
zij ee n eigen contra c t had , maar die net
als hij d irect, vanaf het begin , ge lijk
waa rdig betaald werk kre eg dat haar
dag vo lle dig vulde. Ik hoor wé l ove r
andere probl em en in het begin van hun
verblij f . Vrouwen ervoeren gevoe le ns
van diep e ee nza amheid en nutt eloos
heid. Die gevo elens gingen over het
alge m ee n ove r wanneer ze werk had 
den gevo nde n, waar door ze het idee
hadden weer mee te tell en , nutti g te
zij n, niet meer alle en te zijn . D it is
goe d te lezen in de woorden van M yra
die op dri eë ntwin tigj arige leeftijd met
dri e kle ine ki nderen in Kenya arriv eert :
"Toe n we aankwam en is dat voor mij
het be gin gew eest van heel erg gecon
fronteerd word en, van op mezelf teru g
geworp en worden . Alleen , heel veel
all een. En dat is één van de ding en die
ik heel mo ei lijk heb gevonden , geen
fam ili e , nog gee n vrienden, een ma n
di e dui delij k zij n eigen be zigh ed en
heeft en ki ndere n die al vrij snel naar
sc hoo l gi nge n. Er was een mei sje dat
met de kind er en iet s deed en ik had nog
even niks. D at heb ik echt heel zwaa r
gevon den . D at komt overal ook in
teru g door di e vij f j aar."
M yra is vijf j aar in Keni a geble ven . Op
het moment dat zij een baan kre eg , ve r
dw en en haar on gelukkige gevoe le ns .
Ze verte lt dat ze benaderd wer d voo r
wer k op een laboratorium door het
vro uw elij k h oofd van dat labor ator ium :
"Die wa s cy to log isc h analiste , als j e
wee t wat dat is. Cytolog ie is het bekij
ken va n cellen op kanker en zij was
ho ofd van het gouvernement slab or ato
rium . Ze w erd er als hoofd door
Ned erland betaald en leidde da ar men
sen op. M aar ze ging weg, ze ging stop 
pen en er was geen opvolging. En toen
had ze zo ' es aan Jos (Myra' s m an)
gevra agd , ze g : die vrouw van jou, wat
denk je , zo u die er niet wat voor voe
len , ik bed oel het lijkt me wel een han
di ge dam e die snel iets oppikt. Ja, zeg t
Jos, so rry hoo r, dat moet j e ha ar ze lf
vra gen . Ze heeft toen ind erd aad zelf
m et mij co ntac t opg eno men en zei me :
vo el j e er wa t voor dat ik je opl eid . Ik
heb op dit moment no g tw ee
Afrik aan se m ei sjes onder mijn hoed e ,
j e kan meedo en en dan leid ik j ou
m eteen op om daar dan de supe rv is ie
over te doen. D aar heb ik niet lan g ove r
na hoeven denken . Ik had echt het
ge voe l: dit wordt me du s in de schoo t
gewo rpe n, iet s nieuw s. Ik ben dol op
ni euwe dingen . Ik leer graa g als ik het
in de praktij k kan toepa ssen . Ik ben
niet iema nd die makkelijk uit boeken
lee rt , m aar ik vind Het erg leuk om te
leren en te werken in combin ati e. Nou ,
ik heb dat gedaan en daarmee kw am er
dus vorm , inhoud, kwaliteit in mijn
leven ."
H et blijkt dat het feit dat deze vrouwen
geen werk hadden en slechts op hun
identi teit als ' vro uw van' aang esproken
werd en ee n belangrijkere bron voor
problemen was dan de cultuu rsch ok .
D eze uitk om sten uit mijn int er view s



Cult:urele bagage
Geschiedenis en overdracht in perspectief

In eke Strouk en,

vrij dag II okto ber 2002 .

het N ederl and s Centru m Volkscult uur,
spra k over het hi storisch besef dat
ma nnen en vrouw en in hun dagelijks
lev en tentoonspreiden. Via een enquête
heeft zij ond erz ocht wat mann en en
vrouw en zoal bew aren aan m ateriële
histor ische voo rwe rpe n. Da aruit blee k
dat vro uwe n vee l voorwerpe n uit hun
oude rlij k hui s bewaren , voorwer pen
die herinner en aan hun jeu gd en met
nam e aan hun moe der, zo als weck fles 
se n, naaima chin es en -ka stjes en pe tro 
leu mstellen . Veel voo rw erpe n die vro u
we n bewar en hebb en ze ook rec htst
reeks van hun moeder gekreg en .
M annen daar ent egen bewar en vooral
voorwerpen di e herinneren aa n hun
werk buitenshui s en voorwerp en die ze
van hun vader gekrege n hebb en , zoa ls
scheers ets, klokk en en rook attr ibut en .
Uit de enqu ête bleek voor ts dat be ide
sekse n bewaren om dierb are heri nne 
r inge n te koesteren . Mann en ga ven
daarbij aan dat zij een ban d met het
verle de n wilde n houd en , ter wijl vro u
wen ze iden traditi es te will en over dra 
ge n. Wat er precies bewa ard wordt,
hee ft volgens Strouken uiteind elijk te
maken met iden ti ficatie en herkenn ing.
Dat br acht ha ar b ij een algemen e kri
tiek op de w ijz e waa rop in Nederland
met er fgoe d wo rdt o mgegaa n . In
muse a zijn ze lde n de din gen te zien
waar men sen zich mee identifi ceren , de
gewo ne din gen ui t het dagelijk s leven .
Dat ge ld t des te mee r voor vro uwe n:
waar zijn bij voorbeeld de ge brui ks 
voorwe rp en ro nd de menstru ati e te vin
den ? Vanuit dat per spec ti ef vond
Strouken het hoog tijd voor een vrou
wenmuseum. Voordat zo'n mu seum
gerea liseerd is, kan het wellicht gee n
kwaad be staand e en bewa ard e erfgoe d
voorwe rp en ee ns vanuit een ande r per
spect ief te bek ijken .
De auteurs di e ee n bijdra ge leverden
aa n het okt obernum mer van de 25 e

best uurs lid van het IIAV, de infrastru c
tuur van vrouwe n- en ge ndergesc hiede
nis die in de loop van rui m 25 j aar is
opg ezet. De Joh anna W.A. Na be rprijs
maakt een belangrijk deel uit van die
infra struc tuur, omda t daarmee ee n sti
mulan s kan wo rde n ge geven aan men
sen die exce lleren op het gebied van
vrouwen-/ gend ergeschied eni s en zich
met hun scripti e verhouden tot thema's,
theorieën, meth oden en discu ssie s van
dit veld . Er wa ren dertien inzendingen
di e zijn beoord eeld door de jur y,
bestaand e ui t Cy nthia M cL eod-F erri er
(schrij fs ter van onder andere H oe duur
was de suiker), Kir sten Snij ders (w in
nare s van de Joh anna W.A . N ab erprij s
in 1999) en historica Geertj e M ak. Zij
kozen voor de scrip tie van Janneke
Jan ssen, over de con stru cti es van
sek se- en etnis che id entit eiten in
rom ans van Au gusta de Wit en Louise
B.B.
Voor afga and aa n dez e fees te lij ke
afs luiting was er een aan tal presenta 
ties die alle te m aken hadd en met vrou
we n, sekse, etn icite it en histori sch
besef. Ineke Strouken, d irecteur van

In haar inleidi ng op vr ijdag 11 okto ber
mem oreerde M ariek e Hell evoort , voo r
zit ster van de VV G, de bij zondere on t
sta ansgesc hiedenis va n dit cong res.
Aanvank elij k was het idee van de VVG
en de SVVT een aca dem isc h congr es
voor vro uwen - en ge nder his torici te
organi seren over de rol die gender en
etnicit eit spe len bij de co nstructie van
'algem en e ' collectieve herinneringen .
Uiteind el ij k is 'Culturele ba gage' een
algemee n gesc hiedenisco ng res gew or
den , met uit zond erlijk vee l aa ndac ht
vo or vro uwe n, gender en etnici te it. D at
is te danken aan de same nwer king met
het Hi storisch Pl atform dat begin 2002
bij de orga nisatie aanh aakte . Het re sul
taat was ee n co ngres dat door ruim
drieh ond erd mens en is bezocht , van
wie vele n gee n lid van de VVG of de
SVVT waren en die vermoed elijk nooit
naar een vrouwenhist orisch congre s
van deze orga nisaties waren gekomen.
De eerste cong resdag stond even wel
geheel in het teken van vro uw enge
schiede nis. Aa n het einde van de dag
roemd e Be rteke Waa ldijk, univer sit air
do cent aa n de Uni ver siteit Utrecht en

In maart 1976 werd de voorloper van de Vereniging
voor Vrouwengeschiedenis - het Landelijk Overleg
Vrouwengeschiedenis (LOV) - opgericht om ervoor te
zorgen dat óók vrouwen zichtbaar werden in zowel de
inhoud als de praktijk van de historische discipline.
Het aantal vrouwen en vrouwen- of genderhistorici
met een universitaire aanstelling blijft een probleem,
maar op het vlak van de inhoud is in de loop der jaren
veel succes geboekt. Talrijke dissertaties, tentoonstel
lingen en schoolboeken zijn vervaardigd over allerlei
onderwerpen op het terrein van vrouwen en sekse in
alle historische tijdvakken. In 1990 was vrouwenge
schiedenis zelfs onderwerp voor het Centraal
Schriftelijk Eindexamen. Maar in hoeverre zijn
vrouwen- en genderhistorici erin geslaagd die kennis
door te laten dringen tot 'de collectieve herinnering'
van Nederland? Die vraag stond centraal tijdens het
tweedaagse congres 'Culturele bagage. Geschiedenis en

overdracht in perspectief', dat op vrijdag I I en zater
dag 12 oktober 2002 werd georganiseerd door de
Vereniging voor Vrouwengeschiedenis, de Stichting
Vrouwengeschiedenis van de Vroegmoderne Tijd en het
Historisch Platform. Marijke Huisman schreef een

verslag over de bijeenkomst op vrijdag I I oktober,

Yvette Kopijn over zaterdag I2 oktober.
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Janneke Janssen ontvangt de Johanna WA. Naberprijs, vrijdag JJoktober 2002 .

Vl.n .r. Geertje Mak. Annette Mevis, Marieke Hellevoort, Janneke Janssen.

Zittend op de eerste rij: Kirsten Snijders, uiterst rechts: Cynthia McLeod.

jaargang van Historica hebben precies
dat geprobeerd. Aan de hand van
kachels, fornuizen, een kwartetspel,
poppenhuizen en devotieprenten heb
ben ze onderzocht wat die voorwerpen
over de geschiedenis van vrouwen,
sekse en etniciteit kunnen vertellen.
Met de hoop een aanzet te hebben
gegeven aan het braakliggende terrein
van materiële cultuur en sekse bood
hoofdredacteur Marijke Huisman dit
nummer aan Nelleke Noordervliet aan.
De schrijfster riep de aanwezigen ver
volgens op vooral niet stil te blijven
staan bij de historische afwezigheid
van bepaalde groepen, maar hen met
alle mogelijke verbeeldingskracht in te
schrijven in de geschiedenis.
Na een korte pauze was het tijd voor
een tweegesprek tussen Mieke Aerts en
Esther Captain, die dezelfde ochtend
aan de Universiteit Utrecht was gepro
moveerd op haar dissertatie Achter het
kawat was Nederland. Indische oor
logservaringen en herinneringen,
1942-1995. Uit een analyse van dag
boeken die tijdens de internering zijn
geschreven, concludeerde Captain dat
kolonialen zich gedurende de oorlog
sterk met Nederland gingen identifice
ren. Zagen ze zichzelf voor de oorlog
als Europeanen, gedurende hun inter
nering herinnerden ze zich het
Nederland van hun jeugd met sneeuw,
ijs en tochtjes op de Vinkeveense plas
sen. Degenen die na de oorlog naar
Nederland kwamen, herkenden echter
niets meer van het 'oude' Nederland.
Ze konden ook niet meer in
Nederlands-Indië terecht, omdat dat
land letterlijk niet meer bestond.
Langzamerhand ontstond onder
Indische Nederlanders ten slotte in de
jaren tachtig een sterke betrokkenheid
met Indonesië als het gebied waarop zij
hun herinneringen aan het oude Indië
projecteerden. Een interessant aspect
uit het onderzoek van Captain betreft
de rol en beeldvorming van Europese
vrouwen in de (post- )koloniale samen
leving en herinnering. Direct na de oor
log werden zij door Indische
Nederlanders op een voetstuk geplaatst
als de sterke moeders die hun kinderen
door het kamp leven hadden geloodst.
Later werd dit beeld radicaal omge
draaid, toen kamp kinderen als Rudy
Kousbroek in de jaren tachtig schreven
over hun ervaringen met moeders die
het eten van kinderen stalen en die
sloegen. Maar hoe zij ook beschouwd
werden, uiteindelijk bepaalden vrou
wen de etnische identiteit. Hier trok
Captain een parallel met de huidige
discussies over de multiculturele
samenleving. Ook daarin verbeelden
vrouwen de beschaving of juist de tel
oorgang daarvan.

Zat:erdag
Over de relatie sekse, etniciteit en his
torisch besef in een multiculturele
samenleving ging de tweede congres
dag. Er waren lezingen door Maria
Grever (EUR) over sekse en etniciteit

in de collectieve herinnering en door
Cynthia McLeod-Ferrier over slavernij
in de collectieve herinnering.
Daarnaast waren er talloze workshops,
onder meer over heldinnen (hoe word
je als held(in) herinnerd?), onderwijs
(over wiens erfgoed en wiens histo
risch besef gaat het in cultuureducatie
voor middelbare scholieren?), musea
(welke keuze maakt een conservator
voorafgaand aan een tentoonstelling?),
oral history (via mondelinge over
dracht is het mogelijk meer te weten te
komen over groepen die weinigs
schriftelijk materiaal nalaten) en
migrantengeschiedenis (welke criteria
worden voor migrantenarchieven
gehanteerd, waar worden ze bewaard
en door wie worden ze ontsloten?). De
dag werd afgesloten met een debat over
geschiedenis en burgerschap in een
multiculturele samenleving. Yvette
Kopijn doet hieronder verslag van haar
bezoek aan de werkgroep over oorlog
en de lezing van Cynthia McLeod
Ferrier.

W'orkshop
Als we één ding van het proefschrift
van Esther Captain, Achter het kawat
was Nederland, kunnen leren, dan is
het wel dat het oorlogsverleden essen
tieel onderdeel uitmaakt van de cultu
rele bagage van Indische Nederlanders.
En dan niet alleen van degenen die de
oorlog in het voormalig Nederlands
Indië zelf meemaakten, maar ook van
hun kinderen en kleinkinderen, die dat
verleden bewust of onbewust kregen
overgedragen. Toen de Indische
Nederlanders ongeveer een halve eeuw
geleden naar Nederland kwamen, heb
ben ze over dat verleden niet zozeer
gezwegen, maar hebben ze erover
gefluisterd. De autochtone
Nederlanders hebben dat gefluister niet
opgemerkt of niet willen opmerken.
Die onverschilligheid vernauwde ook

het blikveld van de Nederlanders,
waardoor het beeld kon ontstaan van
Indische Nederlanders als degenen die
van alle minderheden het meest succes
vol wisten te integreren in de
Nederlandse samenleving. Dat beeld
leefde voort totdat de tweede generatie
de fluistertoon opgaf. Hierdoor werden
niet alleen verhalen hoorbaar over
tempo doeloe, die goeie ouwe tijd,
maar ook over de oorlog, het leven bin
nen en buiten het kamp, de bersiap
periode, de noodgedwongen migratie
naar Nederland die daarop volgde en
de kille ontvangst alhier. Aan die ver
halen voegde de tweede en derde gene
ratie haar eigen verhalen toe. Dit waren
verhalen over een gemankeerde assimi
latie en een zoektocht naar het ontken
de deel van de eigen identiteit.
Het promotieonderzoek van Captain
heeft met name de verhalen van de ver
schillende generaties over de oorlog in
het voormalig Nederlands-Indië en de
nasleep ervan zichtbaar en hoorbaar
gemaakt en dat is een enorme verdien-

ste. Hoewel aangekondigd stond dat
we het in die workshop vooral zouden
hebben over de vraag welke plaats de
oorlogservaringen en -herinneringen
innemen in de Nederlandse samenle
ving, kwam die vraag jammer genoeg
niet echt aan bod. Veeleer was het een
soort tweede ronde van de verdediging
van het proefschrift. De vragenstellers
in deze ronde waren onder meer Riek
Wolff (Migrantenstudies IMES, UvA),
Sandra Ponzanesi (Colonial Studies,
Belle van Zuylen Instituut, UvA) en
Halleh Ghorashi (Antropologie, VU).
Bij de veelheid aan vragen die werden
afgevuurd, ging het toch voornamelijk
om Captains onderzoeksmethode,
waardoor inhoudelijke kwesties teveel
bleven liggen. Een interessante vraag
was bijvoorbeeld geweest welke bete
kenis de jongere generaties Indische

M
o
o
l"I

l.
ril
:::l
l.
.0
Ql....
(
U

"o
f
(J)

I

~



Mieke Aerts sprak met Esther Captain over haar proefschrift 'Achter het kawat was Nederland' .

vrijdag J Joktober 2002.

Marijke Huisman is hoofdredacteur van Historica.

collectieve herinnering worden inge
schreven. Eind jaren vijftig werd 1 juli
uiteindelijk een nationale feestdag in
Suriname.
De lezing van McLeod maakte mij dui
delijk waarin de culturele bagage van
Surinamers overeenkomt met de cultu
rele bagage van Indische Nederlanders.
Wat zij delen is een koloniaal verleden
waarin aanpassing aan en verheerlij
king van alles wat Nederlands was, het
centrum van het koloniale project uit
maakte. Wat ik mij na het horen van
McLeods woorden ben gaan realiseren
is dat die gedwongen assimilatie een
andere verklaring is voor het feit dat
Indische Nederlanders, net als Afro
Surinamers, pas jaren na dato kunnen
praten over hun verleden. Opgegroeid
in een klimaat waarin je geleerd werd
je zo Nederlands mogelijk te gedragen,
lijkt het erop dat dat verleden eerst
weer moet worden toegeëigend, letter
lijk eigen gemaakt moet worden, eer
men er hardop en in het openbaar over
kan praten. Pas nadat het vergeten,
niet-Nederlandse deel van de eigen
identiteit weer hervonden was, was er
ruimte om zich het verleden te herinne
ren en vervolgens te verwerken. De
vraag of het nu nog nodig is om een
Indisch oorlogsmonument respectieve
lijk een slavernijmonument in te rich
ten, kan daarom alleen maar met 'ja'
beantwoord worden. Niet alleen
Indische Nederlanders en Surinamers,
maar ook autochtone Nederlanders
hervinden daarmee een deel van hun
verleden, en daarmee (een deel) van
zichzelf.

Cynthia McLeod hield zaterdag 12 oktober 2002 een lezing over de her inner ing aan het

slavernijverleden.

Yvette Kopijn is verbonden aan het Belle van Zuylen Instituut (UvA) waar ze
werkt aan een promotieonderzoek naar intergenerationele overdracht van
migratie-ervaringen en strategieën van sociale mobiliteit in de levensverhalen
van drie generaties Surinaams-Javaanse vrouwen in Nederland. Daarnaast is
ze werkzaam bij Imagine IC, waar ze een tentoonstelling coördineert over cul
tuuroverdracht en -vernieuwing onder drie generaties migranten en levensver
halen verzamelt van eerste generatie migranten. Telefoon: 020-4894866, email:
in fÓ@inw.gill eiç.nl.

veel gezinnen mocht geen Sranan
Tongo gesproken worden. Kinderen
leerden zich zo Hollands mogelijk te
gedragen en de eigen cultuur en identi
teit te ontkennen . In een dergelijk kli
maat was geen ruimte om openlijk over
het slavernij verleden te praten. Die
ruimte kwam pas na de Tweede
Wereldoorlog toen de eerste Afro
Surinamers naar Nederland vertrokken
om er te studeren. Ver weg van het ver
stikkende koloniale klimaat, werden ze
zich bewust van hun eigen Surinaamse
identiteit en dat bewustzijn brachten ze
mee terug naar Suriname. Daar gingen
ze op zoek naar hun eigen verleden en
kon het slavernij verleden alsnog in de

Nederlanders volgens Captain hechten
aan oorlogservaringen en -herinnerin
gen van de eerste en de anderhalf gene
ratie. Wat naar mijn smaak ook wat
langer aan bod had mogen komen was
de relatie tussen het tijdstip van het
meemaken van een traumatische
gebeurtenis als een oorlog en het tijd
stip van het zich herinneren en het ver
werken.

Lezing
Cynthia McLeod hield een lezing over
een ander deel van onze koloniale erfe
nis: het slavernij verleden van
Suriname. Op 1 juli 2002, de dag dat in
1863 de slavernij in Suriname werd
afgeschaft, werd in het Amsterdamse
Oosterpark het slavernij monument ont
huld. In de periode voorafgaand aan
die onthulling was regelmatig de nood
zaak van een dergelijk monument ter
discussie gesteld. Zo'n slavernijmonu
ment, was dat nu wel nodig zoveel jaar
na dato? Maar volgens McLeod is dat
niet de vraag waarover we het moeten
hebben. De vraag is niet: waarom pra
ten we nu nog over slavernij, de vraag
is eerder: waarom praten we er nu pas
over? Waarom is er in het collectieve
geheugen van Nederlanders én van
Surinamers nooit ruimte geweest voor
het verhaal van de slavernij? Een ant
woord op die vraag moet volgens haar
gezocht worden in de koloniale assimi
latiepolitiek die de Nederlandse kolo
nialen na de afschaffing van de slaver
nij voerden, en die erop gericht was de
ex-slaven zoveel en zo snel mogelijk te
laten assimileren aan de Nederlandse
cultuur. Die gedwongen assimilatie
geschiedde enerzijds via de school.
Daar werd de Nederlandse cultuur erin
gepompt en mocht alleen Nederlands
gesproken worden. Anderzijds verliep
die assimilatie via het gezin. Omdat
kennis van het Nederlands en de
Nederlandse cultuur in het koloniale
Suriname een voorwaarde was voor
opwaartse sociale mobiliteit, werd alles
wat Nederlands was vaak ook door de
Afro-Surinamers zélf verheerlijkt. In
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Mol en Wim Havers voor de Haagse
gemeenteraadsverkiezingen. Een ander
voorbeeld is het ondersteunen van een
actie voor het afschaffen van de nacht
arbeid voor bakkersgezellen. Suze
Groshans speelde bij deze actie een
belangrijke rol.
Al vanaf de oprichting in 1890 hebben
leden van de Bakkersgezellenbond
getracht de openbare mening voor hun
strijd tegen de nachtarbeid te winnen.
In de traditie van de SDB van Domela
Nieuwenhuis, die een brochure Een
Vergeten Hoofdstuk schreef bij de
inhuldiging van koningin Wilhelmina,
lichtten de leden van de
Bakkersgezellenbond het Nederlandse
volk in over de slechte situatie van de
bakkersgezellen. Zo was op 17 januari
1896 een grote manifestatie in het
Paleis voor Volksvlijt georganiseerd
om iedere Nederlander bekend te
maken met het belangrijkste probleem
onder de bakkersgezellen: de nachtar
beid. De meeting op 17 januari werd
een groot succes; er kwamen tweedui
zend mensen. Het debat die dag ging
voornamelijk over de vraag of
afschaffing van nachtarbeid wel moge
lijk was vanwege technische moeilijk
heden. Als slot werd een motie tegen
nachtarbeid aangenomen met algeme
ne stemmen. De vakbond sleden heb
ben aan dit congres waarschijnlijk de
indruk overgehouden dat sprekers uit
alle lagen van de bevolking tegen
nachtarbeid waren.
In Den Haag poogden de bondsleden
de afschaffing van nachtarbeid in over
leg met de directeuren en patroons
erdoor te krijgen. In het begin van 1897
nodigden de vakbondsbestuurders de
patroons uit voor een bespreking. Er
kwamen echter maar twee patroons
opdagen, die beweerden dat zij er ook
niets aan konden doen. De klanten wil
den immers vers brood hebben. De lei
ders van de beweging, J.H. Adam en W.
Havers, beiden voormalige SDB-ers,
schakelden een 'damescomité' onder
leiding van Suze Groshans in om hand
tekeningen op te halen voor een peiling
van de mening van de Haagse inwo
ners. Het is onduidelijk op welke wijze
de beide heren met Suze in contact zijn
gekomen. De ledenlijst van de
Nederlandse Kinderbond laat geen
overlappende leden zien. Wellicht is
Havers' netwerk met de liberalen van
belang geweest. Ook is het mogelijk
dat Havers en Adam Suze kenden van
haar activiteiten voor de Kinderbond;
immers kinderen van arbeiders waren
hier lid van.
In nog geen drie maanden hebben de
leden van het damescomité een onder
zoek gedaan naar de mening van de
Haagse bevolking over het warme
broodje en de bakkersnachtarbeid.
Suze Groshans was secretaris en orga
nisator van dit comité. In de zomer van
1897 bleek een grote hoeveelheid
handtekeningen verzameld te zijn. De
resultaten waren positief voor de arbei
ders. Het succes was dermate groot dat

Sure Groshans. Collectie IIAV, digitaal

beeldar chief 038-099.

kend met de term 'kleine geloven'.
Organisaties als de Kinderbond en het
'damescomité voor de afschaffing van
nachtarbeid' lijken echter kristallisatie
punten van het vrouwennetwerk van
Haagse vrouwen, of in de termen van
die tijd 'dames en mejuffrouwen'. Suze
Groshans speelde in dat netwerk een
belangrijke, maar vaak onderschatte rol
als enthousiasmerend, organiserend en
liefde uitstralend persoon.

De bakkersstaking van 1897
Nadat Domela Nieuwenhuis in juni
1893 - en met hem het partij centrum
van de SDB - naar Amsterdam ver
trokken was, ontstond in Den Haag een
vacuüm op het terrein van de vakbewe
ging en politieke organisaties. Sociaal
liberalen als A. Kerdijk sprongen daar
op in. Een voorbeeld daarvan is het
kandideren van arbeiders als Feitse

Suze Groshans (1863-1944) was haar leven lang
actief in organisaties en bewegingen, maar is vooral ini
tiator geweest van talrijke idealistische activiteiten. Met
haar vriendin Marie Jungius was ze intensief betrokken
bij de organisatie van de Nationale Tentoonstelling van
Vrouwenarbeid. Daarnaast zette ze zich in voor de

Nederlandse Vereniging voor Vrouwenkiesrecht, het
vegetarisme, de bescherming van dieren en het
Toynbeewerk. Marten Buschman belicht in dit artikel
de bijdrage van Suze Groshans aan twee maatschap
pijvernieuwende activiteiten: de Nederlandsche
Kinderbond en de actie voor afschaffing van de bak
kersnachtarbeid.

Suze Groshans werd geboren in 1863
te Hardenburg en volgde de kweek
school te Haarlem. Als onderwijzeres
kwam ze te werken in Scheveningen en
Den Haag. Vanaf het begin van de jaren
negentig was zij actief in sociaal-voe
lende bewegingen en speelde ze een rol
in het Haagse vrouwennetwerk. Ze
woonde samen met haar 'hartsvriend
in' Marie Jungius. Waarschijnlijk heb
ben ze elkaar leren kennen in Haarlem,
waar ze beiden de kweekschool volg
den. In Den Haag woonden zij op het
zelfde adres, eerst Atjehstraat, later aan
de Kanaalweg.
Tot aan de vroege dood van Marie heb
ben ze gezamenlijk vele projecten
opgezet. Het netwerk van vrouwen,
waarin zij al snel een belangrijke rol
speelden, bestond uit velen. Vrouwen
uit de stedelijke elites vormden het
organisatiecomité van de Nationale
Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. In
het bestuur en in de rubrieks- en con
grescommissies waren 227 vrouwen
actief. Het merendeel - 122 vrouwen
kwam uit de stedelijke gebieden van de
provincie Zuid-Holland. Hoeveel daar
van weer uit de Haagse regio kwamen
is niet bekend, maar gevoegd bij de tal
loze vrouwen die zich bezig hielden
met de dagelijkse gang van zaken, kan
er sprake zijn van een netwerk van 350
vrouwen uit de Haagse regio. Er is nog
te weinig onderzoek gedaan naar de rol
van (vrouwen)netwerken bij verschil
lende maatschappelijke initiatieven in
het moderniseringsproces van de
Nederlandse samenleving. Wat wel
bekend is, wijst op het belang van het
systeem van netwerken tegenover for
mele organisaties. Het gebrek aan
onderzoek naar dergelijke netwerken
kan te maken hebben met de over
heersende en negatieve beoordeling
van Jan Romein. Hij beschreef deze
bewegingen en organisaties laatdun-

Suze Grosha ns



Nederlandsche Kinderbond
"Ik zal mijn best doen, om goed en
vriendelijk te zijn jegens alle levende
schepselen en ik zal niets moedwillig
bederven of vernielen", aldus de lijf
spreuk van leden van de Nederlandsche
Kinderbond. In het begin van de jaren
negentig van de negentiende eeuw
richtten C. van der Hucht en C.H.
Wijthoff in Den Haag en Amsterdam
afdelingen op. Ook Suzes vriendin
Marie Jungius was actief in de Bond.
Zij was persoonlijk secretaris van Van
der Hucht. De afdeling Den Haag
vormde tevens het hoofdbestuur. De
Kinderbond was een navolging van
Engelse en vooral Amerikaanse 'Bands
of Mercy'. George Angell richtte in
1882 de eerste 'Band of Mercy' op .
Tien jaar later was het aantal 'bands'
gegroeid tot 9.000 met ruim 500.000
leden. De leden voerden "een kruis
tocht tegen wreedheid en baldadigheid
jegens alle levende schepselen, in 't
bijzonder de dieren, eene poging tot
opheffing en verdeling van zijn volk en
zijne gezindheden". Het is een citaat
uit het eerste jaarverslag van de
Kinderbond over het jaar 1892.
Op 8 april 1892 was de eerste bijeen
komst in Den Haag met een opkomst

gedwongen evenals Prins Maurits bij
Nieuwpoort, de schepen weg te zen
den, die ons zouden kunnen terug voe
ren." De vaderlandse geschiedenis staat
achter ons, moet Havers gedacht heb
ben. Immers, Claudius Civilis was door
de Romeinen in de pan gehakt en
Maurits ,won in 1600 de slag bij
Nieuwpoort.
De jubelstemming veranderde binnen
een maand in wanhoop. Eind novem
ber was de actie volledig mislukt, velen
waren ontslagen en de bakkersgezel
lenvereniging was qua ledental ineen
gekrompen. Suze Groshans schreef de
verontwaardiging van haar af in de bro
chure Nachtarbeid van bakkers. Een
woord aan alle ingezeten van s
Gravenhage. Een titel, die herinnerin
gen oproept aan Een woord over de
voorgenomen Nationale tentoonstel
ling van Vrouwenarbeid en Een woord
over het Nationale Bureau voor
Vrouwenarbeid van vriendin Marie
Jungius.
In de vakbondsstrijd is overtuigen niet
voldoende, bleek uit deze geschiede
nis. Ondanks de samenwerking met de
burgerij in de personen van Kerdijk en
Groshans zijn de vakbondsleden er niet
in geslaagd tot het gewenste resultaat te
komen. De vakbondsleden dachten
sterk te staan vanwege de hoge organi
satiegraad in Den Haag, vanwege de
samenwerking met mensen als Kerdijk
en Groshans en vanwege het feit dat de
Haagse burgers via de ingevulde vra
genlijst van het damescomité zeer posi
tief stonden tegenover de actie. De
ondersteuning van Suze Groshans en
de andere vrouwen van het comité
heeft in dit geval niet tot een succes
geleid.
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werken", zoals Suze Groshans kort
daarna in haar brochure schreef. De
vakbondsleden gaven de patroons en
directeuren drie maanden de tijd. Het
niet meer 's nacht werken ging in op 17
januari 1898, zodat de bazen tijdig
maatregelen konden nemen om het
werk anders te regelen en nieuwe
machines aan te schaffen. Wim Havers,
redacteur van het vakbondsblad, jubel
de in het nummer van 17 oktober: "De
heeren patroons hebben als den moder
nen Claudius Civilis de brug achter
zich afgebroken en de gezellen

EEN WOORD
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Brochure van Sure Groshans. 1897 .

Collectie lISC .

ook in Leeuwarden, Groningen,
Amsterdam en Assen, in samenwer
king met damescomité's, handtekenin
gen opgehaald werden. Het succes van
de actie was een reden om de patroons
uit te nodigen voor een tweede bijeen
komst op 3 oktober 19Y7. Daar kwam
geen enkele baas opdagen.
De aanwezigen vonden dat ze wel
genoeg geduld hadden gehad met de
patroons. Zij besloten dan maar zelf
"zonder enige verbitterde stemming
met blanco stembriefjes op een waardi
ge wijze niet meer 's nachts te gaan
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Marten Buschman werkt bij de gemeente Den Haag op het terrein van Europese
betrekkingen en ICT-projecten. Hij is tevens redacteur van Onvoltooid
Verleden. Kwartaalschrift voor sociale bewegingen.
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den de overtuiging dat een
vrouw even geschikt kon zijn
als een man, ja zelfs geschik
ter omdat zij boven verden
king staat. Mevr. V.d.
Blocqerie en mej. Brandt
vonden dat een man zulke
jongelui veel beter kan wij
zen op de gevaren en verlei
dingen aan welke zij bloot
staan." Ten slotte besloot het
bestuur dat juffrouw Or tt de
jongens moest leiden, mede
door het gebrek aan 'heeren ' .
Wat hier in omslachtige
bewoordingen werd opge
schreven door de notuliste
was het gevaar voor 'heren
liefde' en prostitutie. De acti
viteiten van de Kinderbond,
gericht op het "bijbrengen
van liefde, rechtvaardigheid
en eerbied voor al wat leeft",
maar ook het wijzen op de
gevaren van het moderne
leven, paste in het optimisti
sche streven naar een open en
rechtvaardige maatschappij

van vele organisaties en bewegingen
aan het einde van de negentiende en het
begin van de twintigste eeuw. Op zich
niet zo afwijkend van het streven van
bijvoorbeeld de Reveilbeweging, de
vakbeweging , het Toynbeewerk en van
politieke groeperingen als de sociaal
democraten en de links-liberalen.
Bijzonder is wel dat een groep vrou
wen in één stad, Den Haag, in korte tijd
zoveel tot stand heeft gebracht.
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H.S. Salt, De rechten der dieren. Vert. Suze Groshans. Z.p., 1897.

ris van mevrouw Van der Hucht,
medeoprichtster van de Kinderbond.
Het leiden van een clubje vergde uiter
aard veel tijd , zodat steeds naar
geschikte leiders gezocht werd. Zo was
een groepje van zes jongens van zeven
tien en achttien jaar zonder leidster.
Enkele bestuursleden opperden dat een
man deze groep het beste kon leiden.
En dan vervolgt het verslag: "Mevrouw
van der Hucht en Mej. Groshans deel-

van tachtig kinderen. Een
jaar later waren er twintig
'clubjes' met 280 kinderen,
minder overigens dan in
Amsterdam. Het woord
'clubjes' is van Suze
Groshans zelf. Als schrijver
van het jaarverslag gebruik
te zij deze naam waar
schijnlijk om aan te geven
dat het groepen kinderen
betrof. Een clubje bestond
uit een groep van tien tot
achttien kinderen. Onder
leiding van een 'dame', die
lid was van het comité van
werkende leden van de
Kinderbond, brachten de
kinderen één tot twee uur
per week door in een lokaal
of bij een lid thuis. Ze zon
gen, ze lazen gezamenlijk
of de 'dame' las voor. Maar
er werd vooral gepraat over
"het schoone in de natuur,
het nut van dieren en plan
ten en onze verhouding tot
het geschapene". Deze
idealistische houding tegen
over de kinderen kwam in
alles tot uiting. De jongste
kinderen maakten voor de
patiënt jes van het
Kinderziekenhuis plakboe
ken en speelgoed van siga
renkistjes om de patiënten op te vrolij
ken.
Op IS maart 1892 organiseerden de
oudere, werkende leden van de
Kinderbond een groot feest, waar veel
gezongen en gesproken werd. De
dames hadden voor een goochelaar
gezorgd. De ouders van de kinderen
waren zeer dankbaar, "waarvan enke
len ons op hun eenvoudige manier ver
klaarden, dat de Bond 0 zoo'n goed
ding voor de kinderen was". Twee jaar
later was het aantal leden gegroeid tot
380. Het vinden van een lokaal was een
moeilijke zaak. Eerst was er een
kamertje aan de Frederikstraat, later in
twee ruime vertrekken in de
Tollensstraat "ten huize van juffrouw
van Battum, die ze keurig en gezellig
in orde houdt". Suze was in 1895 niet
meer de eerste maar de tweede secreta
ris geworden. Haar taak werd overge
nomen door Cecile Goekoop-de Jong

. van Beek en Donk.
Dat het werk van de Kinderbond een
heel georganiseer was, kunnen we ons
wel voorstellen. Een tipje van de sluier
van het harde werken van de bestuurs
leden blijkt uit de notulen van de afde
ling Den Haag. Suze was eind april
1899 naar Arnhem geweest om een
aantal huishoudelijke bezwaren weg te
nemen. Dat gelukte en de afdeling
Arnhem functioneerde weer goed. Op
de bestuursvergadering van 5 mei,
waar Suze verslag deed van haar
bezoek aan Arnhem, besloot het
bestuur 'mejuffrouw Jungius' te vragen
een openbare vergadering te houden.
Marie was een tijd persoonlijk secreta-



Geen t:Y#eede boer
Op 28 mei 2002 promoveerde Margreet
van der Burg aan de Wageningen

~ Universiteit op het proefschrift ~Geen

~ tweede boer'. Gender, landbouwmo
~f5 dernisering en onderwijs aan platte-
'E landsvrouwen, 1863-1968. Onderwerp
~
~ van onderzoek is het onderwijs aan boe-

rinnen, hun dochters en andere platte
landsvrouwen. Omdat het specifiek
landbouwvakonderwijs voor deze groep
vrouwen weinig voorstelde, handelt het
boek in hoofdxaak: over het landbouw
huishoudonderwijs.
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'Geen tweede boer' wordt door de auteur met nadruk gepre
senteerd als een gender-studie. Zij stelt hierin de landbouw
modernisering, niet zozeer gezien als een proces van techni
sche maar vooral van sociaal-politieke en -culturele ontwik
kelingen, centraal en gebruikt het onderwijs aan vrouwen als
casus. Verder zet zij zich expliciet af tegen het 'vergeten',
ofwel 'onzichtbaar' zijn van vrouwen in de landbouwge
schiedenis. De vrouwengeschiedenis wordt 'urbicentrisme'
verweten. Naar beide zijden wil Van der Burg aantonen hoe
het volgens haar wel moet. Met een rijkelijke gebruikmaking
van de internationale literatuur gaat zij uitvoerig in op gen
deraspecten van agrarische geschiedenis en met name van de
landbouwmodernisering zoals de seksesegregatie, de dicho
tomie bedrijf - huishouden, de vrouwenemancipatie en de
feminisering. Op een ietwat schoolse wijze wordt herhaalde
lijk aangegeven wat dit voor de richting van het verdere
onderzoek betekent. '
De kern van het boek bestaat uit hoofdstukken die de ont
wikkeling van het onderwijs aan boerinnen, hun dochters en
later ook plattelandsvrouwen in beeld brengen. Het gaat Van
der Burg vooral om vragen en discussies betreffende wat,
waarom en van wie er iets gebeuren moest. Hierbij wordt aan
de rol van de betrokken vrouwen speciale aandacht besteed:
welke plaats werd aan diverse groepen toebedacht bij de
modernisering, welke zeggenschap hadden deze daarin en
hoe dachten de aangesproken vrouwen er zelf over? De
schrijfster constateert dat zuiver vakonderwijs voor vrouwen
niet tot ontwikkeling kwam, omdat in de enige sector met tra
ditioneel vrouwelijk leiderschap, te weten de zuivelverwer
king, de fabriek het werk van de boerinnen grotendeels over
nam. De betreffende fabrieken bleken in Nederland het
domein van de man. Vanaf 1909 ontwikkelde zich het land
bouwhuishoudonderwijs. Van het begin af aan en vrijwel
voor een ieder stond vast, dat boerinnen en hun dochters niet
al te zeer op het vakgebied, landbouw, geschoold moesten
worden, ze moesten 'geen tweede boer' worden. Hoeveel
onderwijs er wel in landbouwvakken als veeteelt, tuinbouw,
scheikunde, natuurkunde en boekhouden, gegeven moest
worden, eventueel gedifferentieerd naar regio en sociale klas
se, stond voortdurend ter discussie. Hierachter lagen uiteen
lopende opvattingen over de plaats van de vrouw in bedrijf,
huishouden en maatschappij en haar rol in de modernisering.
Want over één ding was iedereen het eens: de bestaande toe
stand was hoe dan ook achterhaald.
Al hebben vrouwen bij de modernisering binnen het boeren
bedrijf veel terrein verloren, wat breder ofwel meer maat
schappelijk gezien, ziet het beeld er anders uit. Afgezien nog
van wat de geschoolde vrouw binnen het huishouden bete
kende, ging er van de sector landbouwhuishoudonderwijs

een grote invloed uit, bijvoorbeeld via leraressen, boerinnen
bonden en verenigingen van oud-leerlingen, op de ontwikke
lingen op het platteland. Het betreft hier zaken als de stich
ting van consultatiebureaus, vormingswerk, de aanwezigheid
van maatschappelijk werk en zelfs de aanleg van wegen.
Van der Burg belooft in de inleiding de lezer veel en stelt
deze meer dan tevreden. Bovenal stelt zij juist die vragen, die
ons inzicht verschaffen in de strijd van vrouwen voor een
beter leven. Dit neemt niet weg, dat er enige kritiek mogelijk
is. Dat we hier allerminst met een genderstudie te maken
hebben, maar met een vrouwenstudie, acht ik op zich vols
trekt onbelangrijk . Het kan als een kwestie van semantiek
worden afgedaan. Het weglaten van het landbouwonderwijs,
waar in de praktijk in de door haar onderzochte periode vrij
wel uitsluitend mannen aan deelnamen, is daarentegen hin
derlijk voor de gemiddelde lezer en nadelig voor de studie
zelf . De schrijfster meent te kunnen volstaan met de aanbe
veling van een vergelijkend onderzoek voor wat betreft de
mannelijke boerenstand. De afwezigheid in deze studie van
een kort overzicht van de ontwikkelingen op het terrein van
het landbouwonderwijs, mogelijk op basis van de bestaande
literatuur, leidt tot gebrek aan vergelijking en daarmee aan
historische oordeelsvorming. Tussen de regels door blijkt bij
voorbeeld achterstand van het onderwijs aan vrouwen. Maar
hoe groot was deze, op welke terreinen en waarom?
De onderzochte periode wordt begrensd door de invoering
van de Wet op het Middelbaar Onderwijs in 1863 en de
Mammoetwet van 1968, waarmee aan het landbouwhuishou
donderwijs als aparte tak van onderwijs een einde kwam. De
oorsprong en opbloei van de vrouwenorganisatie ten platte
lande vond volgens de verklarende uiteenzetting van Van der
Burg plaats in de periode 1913-1919. Het landbouwhuishou
donderwijs begon toen al tot wasdom te komen. Dit is een
periode van hoge landbouwprijzen enerzijds, maar ook van
oorlog en mobilisatie anderzijds. De situering in de tijd vind
ik zo intrigerend, dat ik een beschouwing juist op deze pun
ten node mis.

Gerard Trienekens is werkzaam bij de afdeling sociaal
economische geschiedenis van het instituut Geschiedenis,
Universiteit Utrecht.

Margreet van der Burg, 'Geen tweede boer'. Gender,
landbouwmodernisering en onderwijs aan plattelands
vrouwen in Nederland, 1863-1968. Verloren, 2002, 465
blz. ISBN 90 6550 693 4, € 42,00.
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Vefie Poels werkt bij het Katholiek Documentatiecentrum van
de Katholieke Universiteit Nijmegen. Ze doet onderzoek op
het gebied van missiegeschiedenis.

in de marge een waardevolle studie in handen waarin kriti
sche noten niet zijn gemeden. Toch ontkomt de lezer niet
altijd aan de indruk dat de opdrachtgeefster over de schouder
meekijkt, bijvoorbeeld wanneer met een zekere verontwaar
diging een journalist wordt neergezet die een vakantiekolonie
van de Dochters typeert als een strafkolonie met onprofes
sionele en hardvochtige nonnen. In de jaren zeventig en tach
tig, de jaren van de professionalisering van veel voormalig
caritatief werk, circuleerden dergelijke verhalen over religi
euzen evenwel volop. Het zou de moeite waard zijn dieper in
te gaan op de achtergronden van deze beeldvorming.
Een tweede reden voor de grote aandacht voor vrouwelijke
religieuzen, die met name in de inleiding van dit boek duide
lijk naar voren komt, is een feministische inhaalslag. De
auteurs winden er geen doekjes om dat zij vinden dat de
vrouwelijke religieuzen stiefmoederlijk zijn behandeld door
(kerk)historici, die geheel gefocust waren (en soms nog zijn)
op de klerikale katholieke kerk. De activiteiten, invalshoe
ken, drijfveren en de bijdragen van de religieuzen aan het
Nederlandse missiewerk zijn onderbelicht gebleven en Eijt
en Hautvast roepen op tot een correctie van het bestaande
historische beeld. Daarbij zoeken zij een balans tussen de
verschillende factoren die het werk van de Dochters bepaal
den: de wensen, intenties en mogelijkheden van de vrouwe
lijke religieuzen zelf, de kerkpolitieke en politieke factoren
en de invloed van hun mannelijke evenknie, de
Missionarissen van het H. Hart van Jezus. De in de inleiding
gehanteerde strijdvaardige toon irriteert soms. De lezer
vraagt zich af wie er (nu nog) van overtuigd moet worden dat
de rol van vrouwelijke religieuzen niet onbelangrijker was
dan die van mannelijke priesters en dat ook zij een substan
tiële bijdrage hebben geleverd aan het missiewerk. De toon

wordt af en toe ook tendentieus: om de
onderbelichting en onderwaardering van het
aandeel van de zusters in het missiewerk te
onderstrepen wordt op pagina 13 gesteld dat
"het aantal zusters in de missie het aantal
priester-religieuzen altijd ver heeft overtrof
fen." Deze stelling behoeft echter enige
nuancering, omdat dat voor de uitgezonden
Nederlandse missionarissen alleen geldt voor
het Interbellum (in 1927: 1410 vrouwelijke
religieuzen en 1150 priesters) en voor de situ
atie in de koloniën. In de andere gebieden en
na de Tweede Wereldoorlog werden er vanuit
Nederland doorgaans aanzienlijk meer pries
ter-missionarissen dan zuster-missionarissen
uitgezonden. In 1963, het topjaar van het aantal
Nederlandse missionarissen, waren er 4397
priesters tegenover 2888 vrouwelijke religieu
zen werkzaam in de missiegebieden

('Nederlandse bijdrage aan missiepersoneel' , in: Het
Missiewerk 29 (1950), p. 178; 'Honderd jaar kromstaf en de
toename van het missiepersoneel' , in: Missie-actie, 5-10
(1950-55), p. 306 en pp. 462-475; Statistische gegevens
betreffende Nederlandse missionarissen per 1 januari 1972.
Den Haag, 1972.) Uiteraard maken deze getallen het werk
van de vrouwelijke religieuzen in de missiegebieden niet
minder belangrijk, maar door suggestieve uitspraken lopen
de auteurs wel het risico dat hun onderzoek minder serieus
wordt genomen dan het verdient.

José Eijt en Suzanne Hautvast, Een missie in de marge.
Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart in
Nederland en Indonesië' 1911-2000, Verloren, 2002, 340
blz. ISBN 90 6550 690 x. €25,00.

Kat:holieke vrouW'elijke
religieuzen
Sinds een jaar of tien bestaat er een
explosieve historische productie op het
gebied van de geschiedenis van katholie
ke vrouwelijke religieuzen, niet alleen in
Nederland, maar ook in andere
Westerse landen zoals België en
Frankrijk. In Nederland wordt voor een
niet onbelangrijk deel van deze produc
tie getekend door de Stichting Echo, die
zich tot doel heeft gesteld historisch
onderzoek op het gebied van religie en
sekse te verrichten. Het boek Een mis

sie in de marge is hiervan een onder
deel. Het is een gedegen studie naar de
geschiedenis van een middelgrote con
gregatie van vrouwelijke religieuzen die
met name in het zuiden van Nederland
werkzaam was.

Op een vlot geschreven manier voert het boek ons
langs de Franse oorsprong van de "Dochters",
zoals ze doorgaans in de boek worden genoemd,
de spirituele bronnen en opdracht die de zusters
zichzelf stelden, de werkterreinen van de con
gregatie in Nederland en ten slotte de ontwikke
ling van de congregatie in het voormalige mis
siegebied Indonesië. Het boek past in de
geschiedschrijving over vrouwenculturen, hoe
wel de auteurs daar niet expliciet aan refereren.
Zij beschrijven onder meer aan de hand van
vele interviews het fascinerende gegeven dat
een groep vrouwen zich binnen het kader van
de katholieke kerk aaneensluit, bepaalde
regels afspreekt en daar dan de rest van haar
leven naar wil leven. Niet om er in dit aardse
bestaan zelf beter van te worden (wel in het hiernamaals i),
maar om zich in te zetten voor het heil van de medemens.
Deze medemens zochten zij in de geografische en sociale
marge van de katholieke gemeenschap, wat de titel van het
boek verklaart. In Nederland werkten de Dochters bijvoor
beeld in de opvang van kinderen van ongehuwde moeders en
NSB'ers en in de missie begonnen zij in de jaren twintig in
het toen nog in westerse ogen oninteressante Nieuw-Guinea.
Voor de recente aandacht voor de geschiedenis van vrouwe
lijke religieuzen zijn twee hoofdmotieven aan te wijzen. Het
eerste motief is terug te voeren tot de opdrachtgeefsters van
de studies - de orden en congregaties zelf - en is vrij prag
matisch: veel orden en congregaties staan op het punt in
Nederland uit te sterven. De overgebleven zusters willen de
historische balans opmaken van honderd of soms zelfs twee
honderd jaar van werkzaamheid en inzet in de Nederlandse
samenleving. Bovendien kennen veel orden en congregaties
in andere plaatsen van de wereld wel een voortzetting. Voor
deze jonge provincies, zoals de min of meer zelfstandige
afdelingen van internationale congregaties doorgaans wor
den genoemd, kan een goed historisch onderzoek naar hun
roots zeer welkom zijn. De Dochters hebben met Een missie



G e t:uigenseminars
Sinds september 2002 werkt Mariken Schuur als
Assistent in Opleiding aan de Rijksuniversiteit
Groningen aan het onderzoek Man Vrouw Politiek.
Visies op de parlementaire cultuur sinds 1968.
In dit promotie-onderzoek spelen
getuigenseminars, een nieuwe vorm van oral history
in Nederland, een belangrijke rol. Een getuigenseminar
is een collectief interview over een belangrijke
historische gebeurtenis of ontwikkeling. Deze nieuwe
methode wordt in Nederland ontwikkeld door het
Nederlands Centrum voor Contemporaine
Geschiedenis. Na een gehonoreerde subsidie-aanvraag
bij de Emancipatiecommissie van de RUG voor de
organisatie van een getuigenseminar rond de oprich
ting van het Drents Vrouwenburo in 198 I ging het
NCCG-project 'Ongehoorde Geschiedenis' voorjaar
2002 van start.

Marlken Schuw:
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Getuigenseminars zijn een door het
Institute of Contemporary British
History (ICBH) ontwikkelde vorm van
oral history, gericht op verdieping van
de kennis omtrent een historische
gebeurtenis of ontwikkeling in een col
lectief interview met de hoofdrolspe
lers. Doel van getuigen seminars is het
verzamelen, archiveren en, indien wen
selijk, publiceren van ervaringen en
visies van mensen die getuige zijn
geweest van belangrijke momenten uit
de geschiedenis. Onder leiding van een
ter zake kundige voorzitter spreken zij
over de gebeurtenissen en ontwikkelin
gen waarin ze een rol hebben gespeeld.
Getuigenseminars zijn in eerste aanleg
besloten om de uitwisseling van herin
neringen en meningen zo vrij mogelijk
te laten gebeuren en een zo groot
mogelijk rendement uit de herinnering
van de deelnemers te halen. De vor
ming van een archiefbestand met mate
riaal dat voor uiteenlopend historisch
onderzoek bruikbaar is, staat voorop.
Het vernieuwende aspect van deze
onderzoeksmethode in vergelijking
met klassieke vormen van oral history
is dat getuigenseminars zich richten op
mondelinge geschiedschrijving van eli
tes. Klassieke mondelinge geschied
schrijving is gericht op lagere sociale
klassen en achtergestelde groepen in de
samenleving en heeft een sterk emanci
patorisch karakter. Deze vormen van
oral history passen daarmee met name
in de sociale geschiedschrijving.
Getuigenseminars richten zich op
besluitvormingsprocessen en crisisma
nagement. Het doel van een getuigen
seminar is een historische reconstructie

met de toenmalige hoofdrolspelers en
heeft geen sociale of emancipatoire
functie. Persoonlijke visies van
bestuurlijke en politieke elites op
belangrijke historische gebeurtenissen
en ontwikkelingen zijn zelden geboek
staafd en dit hiaat kan door deze onder
zoeksmethode worden gevuld. Het
ICBH heeft bijvoorbeeld een getuigen
seminar georganiseerd rond de Britse
abortuswet van 1967. De getuigen voor
dit seminar waren hoofdzakelijk politi
ci en personen met belangrijke
bestuursfuncties. In de klassieke mon
delinge geschiedschrijving werden
voor een dergelijk onderwerp direct
betrokkenen, zoals vrouwen die een
abortus hebben laten plegen, benaderd,
omdat deze vrouwen 'onzichtbaar' ble
ven rond deze politieke kwestie. Voor
dit getuigenseminar benaderde het
ICBH juist hooggeplaatste figuren, die
een belangrijke rol bij de totstandko
ming van deze wet hebben gespeeld,
om hun visies te boekstaven en het
besluitvormingsproces achter de wet
bloot te leggen.
Op 20 juni 2002 vond in het kader van
het NCCG-project 'Ongehoorde
Geschiedenis' het eerste getuigensemi
nar in Nederland plaats. Het betrof een
seminar rond de oprichting van het
Drents Vrouwenburo in 1981 en poog
de inzicht te verschaffen in de institu
tionalisering van de vrouwenemanci
patie. In 1977 werd Jeltien
Kraaijeveld- Wouters aangesteld als
eerste staatssecretaris van emancipatie
zaken. Haar beleid omvatte onder meer
de instelling van provinciale vrouwen
emancipatiebureaus. Drenthe was de

eerste provincie waar een dergelijk
bureau werd opgericht. Bij het getui
genseminar werden Drentse initiatief
neemsters, landelijke en provinciale
ambtenaren en de eerste werkneem
sters van het Drents Vrouwenburo
betrokken. Na uitgebreid archiefonder
zoek en voorbereidende interviews met
betrokkenen werden uiteindelijk negen
personen voor het getuigen seminar uit
genodigd. Er was bewust voor gekozen
personen van de Rijksoverheid, de pro
vinciale overheid en van het Drents
Vrouwenburo zelf bij het seminar te
betrekken om inzicht te kunnen krijgen
in de wisselwerking en samenwerking
tussen deze drie lagen. Aangezien de
oprichting van het Drents
Vrouwenburo een initiatief was van
vrouwelijke leden van de Provinciale
Staten van Drenthe waren bovendien
betrokkenen van alle politieke partijen
uitgenodigd om zoveel mogelijk visies
aan bod te laten komen.
De beoogde wisselwerking tussen
Rijksoverheid, provincie Drenthe en de
initiatiefneemsters van het Drents
Vrouwenburo kwam goed naar voren.
De betrokkenen waren niet geremd hun
eigen visies naar voren te brengen, wat
een open discussie bevorderde. Het
was bovendien interessant om te zien
hoe de betrokkenen aan de seminarta
fel weer volledig in hun oude rol vie
len. Hierdoor werd een goed beeld ver
kregen van de toenmalige verhoudin
gen en de onderlinge sfeer. Tijdens het
seminar werd bovendien al snel duide
lijk dat ten aanzien van institutionalise
ring grote tegenstellingen bestonden
tussen de verschillende vrouwenorga-



Getuigenseminar over de oprichting van het Drents Vrouwenburo, juni 2002 .

Meer informatie
Zie voor meer informatie over getuigenseminars de website van het ICBH:
hll p :Uww w. ihr info. ac .uk/i cbh/w ek om e .htm l. Op deze website is algemene
informatie over getuigenseminars te vinden. Ook kunnen volledige transcripties
van getuigenseminars bekeken en gedownload worden. Voor meer informatie
over het NCCG-project 'Ongehoorde Geschiedenis' kunt u contact opnemen
met: Mariken Schuur, m ,!.$c huur @le t.rug ,n l
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deze vragen te beantwoorden.
Daarnaast is parlementaire cultuur
uiteraard geen vaststaand, onverander
lijk ding. Parlementaire cultuur is juist
een dynamisch geheel.
Getuigenseminars kunnen deze dyna
miek zichtbaar maken.
Een tweede centrale punt in het onder
zoek vormen de visies van vrouwelijke
parlementariërs op de tweede feminis
tische golf en de wijze waarop dit het
denken over hun politiek functioneren
heeft beïnvloed. Daarbij maak ik een
onderscheid tussen visies van feminis
tische en niet-feministische politici.
Een onderzoek naar de wijze waarop
een bepaald verschijnsel het gedrag en
de keuzes van mensen beïnvloedt, is
complex. De mogelijkheid van interac
tie en reflectie die een getuigenseminar
biedt, kunnen in moeilijke onderwer
pen als dit helderheid verschaffen.
Onderzoek naar mannelijkheid en
vrouwelijkheid in de politiek en visies
van vrouwen en mannen hierop is niet
nieuw, maar de dynamiek, interactie en
mogelijkheden tot open discussie en
reflectie die getuigenseminars bieden
kunnen bijdragen aan geheel nieuwe
inzichten op dit nog steeds actuele
thema.

affiniteit met het feminisme hadden,
maar ook zij dienden zich nolens
volens te buigen over de relatie tussen
sekse en politiek. In de loop van de
jaren tachtig werd de gedachte van een
seksegebonden politiek losgelaten, om
plaats te maken voor een meer pragma
tische houding.
De methode van getuigenseminars
leent zich uitstekend voor dit onder
zoek. In de eerste plaats staan in het
onderzoek visies op de parlementaire
cultuur centraal. Parlementaire cultuur
is een moeilijk te vatten begrip.
Cultuur bestaat immers voor een groot
deel uit complexe gedachten en gedra
gingen van mensen. Het is niet eenvou
dig om uit klassiek bronnenmateriaal
dergelijke aspecten van cultuur te des
tilleren en te analyseren, omdat
gedachten en attitudes hierin ' veelal
onzichtbaar blijven. Getuigenseminars
bieden de mogelijkheid om juist deze
aspecten van de parlementaire cultuur
zichtbaar te maken door vrouwelijke
politici er met elkaar over te laten pra
ten. Hoe denken vrouwelijke politici
over parlementaire cultuur? Wat houdt
het begrip 'parlementaire cultuur' voor
hen in? Een vrije discussie over dit
soort onderwerpen binnen de setting
van een getuigenseminar kan helpen

Man Vrouw Politiek
Mijn promotieproject behelst een
onderzoek naar visies op de parlemen
taire politiek tijdens en na de tweede
feministische golf. Visies van vrouwe
lijke politici op het eigen functioneren,
het ontwikkelen en uitbouwen van een
eigen politieke stijl en invloed van
vrouwen op parlementaire politiek
staan daarbij centraal. Deze verande
rende visies van vrouwen op de parle
mentaire politiek stonden niet op zich
zelf, maar hadden hun weerslag op het
functioneren van het parlement in het
algemeen, zoals ook de bestaande par
lementaire cultuur het denken van
vrouwen beïnvloedde. Feministische
politici ontwikkelden in de loop van de
jaren zeventig en de vroege jaren tach
tig een eigen visie op hun politiek
functioneren en droegen de gedachte
uit dat vrouwen de parlementaire cul
tuur ten goede zouden kunnen verande
ren. Tegelijkertijd echter traden vrou
welijke politici naar voren die minder

nisaties in Drenthe. Bijeenkomsten
rond de oprichting van het Drents
Vrouwenburo ontaardden in een soort
'Poolse landdagen', waarbij de tradi
tionele en de progressieve vrouwenor
ganisaties elkaar in de haren vlogen
over wat emancipatie inhield en hoe
emancipatie in de praktijk bevorderd
moest worden. Dit getuigenseminar
heeft, doordat de tegenstellingen tussen
de verschillende vrouwenorganisaties
zo prominent naar voren kwamen,
grote helderheid verschaft in de ver
schillende visies die binnen de vrou
wenbeweging in Nederland ten tijde
van de tweede feministische golf ten
aanzien van institutionalisering beston
den. In de individuele interviews voor
afgaand aan het seminar werden deze
verschillen wel aangestipt, maar gedu
rende het getuigenseminar werden
tegenstellingen helderder en explicieter
onder woorden gebracht, doordat de
getuigen de mogelijkheid hadden er
met elkaar over te praten.
Net als met andere vormen van oral
history heeft deze methode ook beper
kingen. De beperkingen van het geheu
gen spelen uiteraard in een getuigense
minar een rol. Ook al vindt er een zeke
re wederzijdse controle plaats doordat
er verschillende getuigen aanwezig
zijn, dan nog zal het soms moeilijk zijn
geaccepteerde waarheden te doorbre
ken. Waarheidsvinding en persoonlijke
beleving zijn moeilijk te scheiden en
liggen bovendien niet zelden in elkaars
verlengde. De emotionele betrokken
heid bij de kwestie die in het seminar
besproken wordt, zal voor iedere deel
nemer meewegen in de antwoorden en
reacties. Het is de taak van de
gespreksleider deze emoties niet te
hoog te laten oplopen. Het is uiteinde
lijk aan de gebruiker van de geluids
bron te bepalen welk gewicht aan de
informatie wordt toegekend en om
ervaring en visie van elkaar te onder
scheiden.
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Wat meteen op valt aan Aller d St ikke rs Clos ing the
gap, exp lor ing the history of ge nder relati ons is de
pr ach tige manier waaro p het boek is uitgegeven. Met
zijn afw ijke nd for maa t, bijna vierkan t, gedrukt op
zac ht ge tint glanspa pier en vol vee lkle ur ige illustr a
ties is het een lux e-editi e zoa ls je zel de n zie t bij het
hi stori sche boek. Stikk er, scheikundig in genieur en
theo loog, schrij ft ges chi edeni s als een hi storicus uit
de oudheid of de midd eleeuwen ; hij begint bij het
onts taa n van de wereld en hij eindigt in het heden,
onde rtussen de machtsrel atie s tussen de seksen
door de eeuwen heen trac erend. Daarbij ruimt hij
ee n gro te plaats in voor het religi eu ze denken dat in
Lijn visie me Je debet is aan J e on gelijkheid lussen
man en vrouw, maar ook aanz etten tot verandering
bied t. Zijn project is even sym pa thie k als amb iti
eus. In zij n inleidin g stelt Stikk er dat de onder
schi kk ing van vro uw en door manne n in de oud
heid ge paa rd ging met de exploi tatie van de aarde,
die slec hts werd ge limiteer d door gebrekkig e
tec hnisc he mogelijkh eden . Fem inisme en ecolo-
gie z ij n in Stikker s denk en onlosma ke lij k met
elkaar ver bonden. Een gelij kwaar dige positie
van vro uwe n en mann en za l volge ns hem leiden
tot een ment aliteit swij zigin g die ee n bewu ste ,
op duur zaamhe id ger ichte , omga ng m et het
mi lie u m ogelijk maakt. Al s ee n m od erne
Fou rier voors pelt Stikk er dat di t tijdp erk van
harm on ie ro nd het j aar 2050 za l aa nbre ke n.
Deze utopi sche benad er ing ver taa lt zic h in Stikker s visie op
he t verleden. Clos ing the gap is van uit ee n teleol ogisch per
spec tief ges chreven. De ontwikke ling van het patri arch ale
sys tee m in het Neolithicum was ee n menselijke fout van de
eers te orde, waarna het eige nlij k nooit m eer goed is gekom en
tot de tweede feministis che go lf in de jaren zestig van de
vori ge eeuw. Niet dat er geen mogelijkh eden zijn geweest om
de fou t te herstellen - Stikk er noemt er verscheidene, waa r
onder de opkomst van het chri stendom , de renaissance en de
Fran se revolutie - maar ze liepen op niet s uit door de taaihe id
van traditi es en de kracht van de oppos itie . Zelfs de eerste
femin isti sche golf ver and erde volgen s Stikk er wein ig in de
manier van leven van vro uwe n, om dat ze zich ee nz ijd ig
richtte op het verw erve n van poli tieke rec hten. Verand erin g
kwam uiteind elijk door het toetred en van vro uwe n tot de
arbei dsma rkt. Ondank s tegenwerking en stereo typering ko n
den vro uwe n zich sindsdien ontplooie n en het vro uwe lijk
eleme nt inbr en gen in de were ld die er toe doet: het bestuur
van gro te bedrijven en land en .
He t schrijve n van een we reldgesc hiede nis van gender - wa nt
hoewel de nadruk ligt op de wes terse gesc hiedenis maak t
Stikk er uitstapje s naar Indi a en China - dwin gt be wond erin g
af , zeker als je beden kt da t de aute ur ge en hi storicu s is.
Stikker doet din gen die een vakh istor icus no oit zou doen : hij
onde rbree kt zijn betoog met per soonl ijke herinnerin gen en
on tboeze mingen, hij gee ft meer aa ndac ht aan myth ologie
dan aan mat eriële cultuur , en hij verlucht zijn werk me t
afbee ld ing en die niet dir ect als bron dien en , de schoo nheids 
beleving is hem genoeg . Geschi edschrijving is voor hem een
m idd el om een ideaal te verw ezenlij ken. Voor de historicu s is
he t een doel op zich. Histori ci ste llen ge en maatschappij visie
centraa l, maar hun bronnen . Dr aagt dit andersoortige boek
iets nieuws bij aan de gesch ied schrijvin g over gender? Nee,
dat doet het niet. Door de cano n van de westerse geschied e
nis te vo lgen komt Stikk er als vanzelf tot een overzicht van
ge mis te ka nsen; het patri arch aat vestigde zich immer s in de
oudheid en is tot op hed en niet verdwe ne n. Wat Stik ker doet
is de theori e van Friedri ch Engels ove r de ves tiging van het
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pat riarchaat vijfduizend j aar naar vor en halen, m aar anders
dan de medewerker van M arx baseert hij zijn theori e niet op
de economische onderb ouw , maar op een mythisch reli gi eu
ze bovenbouw. Renaissanc e en revoluties worden zo geredu 
ceer d tot rimpelingen die de sta biele onderstroom niet rak en .
H ad hij zich minder op alge mee nhe de n gericht en me er hi s
torisch werk gelezen waarin co nc rete vrouwen en mann en
voo rko me n, dan had hij ge me rk t dat de geschiedenis va n de
re laties tussen de sekse n one indig geva rieerd is, zow el op
indiv iduee l als op maat sch appelij k niveau . 'Het patriar ch aat '
is ee n reïfi cati e die in al z ij n simplisme weinig recht doe t aa n
de histori sch e werke l ij khe id . Hier wree kt zich ee n tek ort aa n
kennis van de kant van Stikker, terwijl die kenn is meer en
mee r beschikbaar is . De eno rme pro ductie van twinti g j aar
vro uwe ngesc hiedsc hrijv ing ont breekt voor het leeu wend eel
op zij n literatuurlij st .
Stikke r is de laat ste der Mo hika ne n. Want wie denkt nog da t
de gesc hiede nis van de re la ties tusse n vro uw en en ma nne n
gesc hreve n kan wor de n zo nde r vro uwe n aan het woo rd te
laten ? Dan blijkt behal ve de onde rgesc hikte po sit ie van vro u
we n oo k de idee van ge lijkwaar dighe id tussen de sekse n ver
teru g te gaa n. AI in de ee rs te ee uw voor Chri stu s schreef de
Rom einse dichtere s Sul pici a over haar nieu we geliefde: "Wij
von de n elkaar, een waard ige man voo r ee n waardige vro uw ."

Mi eke de Vos studeerd e Geschi edenis en Klassieke Talen,
vert aalt Griekse en Latijns e p oëzi e en is redacteur va n
Historica.

All erd Stikker, Closing the gap , exploring the history of
ge nder relations . Am sterd am U nivers ity Pres s, 2002 , 286
blz. ISBN 90 5356 5744 , € 29,00.



Richt:lijnen voor aut:eurs
Een artikel voor Historica bevat:
* een titel, ondertitel , een korte lead (pakkende introductie die

aan het artikel voorafgaat) en enige tussenkopjes
* een korte literatuuropgave (van ten hoogste tien titels).

Titelbeschrijving boek:
Elsbeth Etty, Liefde is heel het leven niet. Henriette Roland
Holst 1869-1952. Meppel, 1992.
Titelbeschrijving artikel:
R. Dekker, 'Vrouwen in middeleeuws en vroegmodem
Nederland', in: G. Dubyen M. Perrot, Geschiedenis van de
vrouw In Van Renaissance tot de moderne tijd. Amsterdam,
1992, pp. 415-443.

* géén noten
* personalia van de auteur (een of twee zinnen, met daarin

o.a. vermeld naam, functie, geboortejaar) en het adres van de
auteur

* enige illustraties met onderschriften , én bronvermelding (per
pagina een illust ratie); dig itaal aangeleverde illustraties (minimaal
300 dpi)bij voorkeur wegschrijven als tiff- of eps-bestand

* de officiële spelling (volgens het Groene Boekje)
* een artikel van drie pagina's bevat maximaal 2300 woorden;

een twee pagina's tellend artike l 1500 woorden, een recensie
(een pagina) 800 woorden

* citaten staan tussen dubbele aanhalingstekens ("en "), in •
andere gevallen worden enkele aanhalingstekens (' en ')
geb ruikt.

Aanlevering van kopij:
* de kopij wordt digitaal naar het redactieadres gestuurd .

Vermeld welk tekstverwerkingsprogramma is gebruikt.

Deadlines:
februarinumrner: f oktober
juninummer: 1 februari
oktobemurnmer: I mei

Int:ernat:ionaal
CONGRESSEN

W'omen's writing
In juli zal de Chawton Library
worden geopend, gevestigd in het
huis dat eens het bezit van Jane
Austens broer was. De biblio
theekcollectie bevat een fors aantal
boeken en manuscripten van vrou
wen, gepubliceerd tussen 1600 en
1830. Het Centre for the Study of
Early English Wornen's Writing
van de University of Southampton
zal de opening van de bibliotheek
omlijsten met een congres over
Women's writing van 15-17 juli.
Isobel Grundy en Claudio Johnson
zullen lezingen houden, geïnteres
seerden kunnen verder deelnemen
aan workshops op het gebied van
biografie, schandalen, seksualiteit,
patriottisme, anti-slavernij, tuinie
ren, moederschap, huwelijk,
onderwijs en auteurschap in de
lange achttiende eeuw .
Informatie:
hll!l;III ~IV' I;s U/IIJl.(tc.(lkI- wwb20
03, e-mail: Ît:h @sQ((lIl.ac. ..k.

Socialisme en
seksualiteit
Het Center for Millennial Studies
van de Boston University organi
seert op vrijdag 25 april een semi
nar over socialisme en seksualiteit.
Aandacht zal worden besteed aan
de visies van diverse socialisti
sche, anarchistische en religieuze
groepen op de bevrijding van het
lichaam als voorafschaduwing van
een nieuwe maatschappij .
Informatie: Jesse Battan,
Department of American Studies,
California State University,
Fullerton, CA 92834-6868,
e-mail: ilx W(m@li tUerlQII .eri ll.

IFRW'H-congres
De International Federation for
Research in Womens History
organiseert van 11 tot 13 augustus
2003 aan de Queeu's University in
Belfast (Noord-Ierland) de inter
nationale conferentie 'Women,
family, private life and sexuality'.
Informatie:
lVI1'11\ hjstQrjw!s .(é/ll<OlIlt1/l .

ESSHC
Van 24 tot 27 maart 2004 zal aan
de Humboldt Universität in Berlijn
de vijfde European Social Science
History Conference worden
gehouden . Het doel van de ESSHC
is wetenschappers bijeen te bren
gen die geïnteresseerd zijn in het

gebruik van methoden uit de socia
le wetenschappen bij de verklaring
van historische fenomenen.
Tijdens het congres zullen in klei
ne sessies presentaties worden
gehouden over diverse onderwer
pen als gezin en demografie,
opvoeding, onderwijs en kinderen,
elites, etniciteit en migratie,
arbeid, religie, oral history, sociale
ongelijkheid, nationalisme, seksu
aliteit enzovoorts. Mensen die een
paper willen presenteren tijdens
het congres, kunnen voor 1 april
2003 een voorstel indienen. De
onderwerpen kunnen betrekking
hebben op alle gebieden ter wereld
en alle tijdvakken.
Informatie:
{rtl!J:ll lI" ml',ii ,<(I.IlI{/1:sslUz,
e-mail: (fssbc@iisrw J....

I F RW' H
In 1987 werd de International
Federation for Research in
Women's History opgericht. De
IFRWH is een onderdeel van het
International Comittee for the
Historical Science en beoogt
onderzoek naar alle aspecten van
vrouwengeschiedenis op interna
tionaal niveau te stimuleren en
coördineren. De IFRWH brengt
daartoe een nieuwsbrief uit , waar
uit de hiernavolgende berichten
over activiteiten in diverse aange
sloten landen afkomstig zijn.

Ierland
Via www.nationalarchives ie/wh is
de Directory of Sourees for
Women's History in Ireland te
raadplegen. De verslagen van de
Ulster Unionist Women's Council
zijn gepubliceerd en kunnen ver
kregen worden bij het Wornen's
History Project, 73 Merrion
Square, Dublin I, Republic of
Ireland.

Turkije
In 1990 werd in Istanbul de
Women's Library and Information
Centre opgericht om informatie
over vrouwen uit heden en verle
den te verzamelen, bewaren en
beschikbaar te stellen . De tijd
schriften afdeling bevat inmiddels
veertig complete series
Ottomaanse periodieken uit de
periode 1867-1927 waarin veel
informatie over de positie van
vrouwen is te vinden.
Informatie: Wamen 's Library and
Information Centre Foundation,
Fener Mahllesi, Fener Vapur

Iskelesi Karsisi, Fener-Halic
34220, Istanbul, Turkije,
telefoon: + 90212 534 9550,
fax: + 90212 523 7408 .

Bulgarije
In 1995 werd de Bulgarian
Women's History Group (BWHG)
lid van de IFRWH , Sindsdien
zagen verschillende publicaties en
vertalingen het licht en werden
conferenties georganiseerd om het
onderzoeksveld in Bulgarije te
promoten. In het academisch jaar
1999/2000 werd het eerste MA
Gender Studies programma aan de
Universiteit van Sofia aangeboden.
Het meest recen te project dat de
Bulgarian Women's History Group
opzette, is Voices of their own,
waarbij vijftig interviews worden
afgenomen onder een in beroep,
opleiding, etnische en religieuze
achtergrond variërende groep
Bulgaarse vrouwen. De interviews
zullen op termijn worden vertaald
in het Engels .

Duitsland
De German Association for
Women's and Gender History
heeft een nieuwe homepage, waar
op binnenkort een database met
onderzoekers en onderzoeksthe
ma's op het gebied van Duitse
vrouwen- en gendergeschiedenis
te raadplegen is.
1nformatie: W J!.m.$/!ScII;l.'bte !! lIj 

Il.ir.lJ:icl tl .d f// tI K H LI'1llri,<G'JIl~
Q(jst'/,/ql'lIte f[orSG'lIw rg,l;

Finland
De academische positie en het
niveau van vrouwenstudies en
genderonderzoek in Finland gedu
rende de periode 1995-2001 is
geëvalueerd door een international
panel. In september 2002 is het
rapport gepubliceerd . De evaluatie
laat zien dat vrouwengeschiedenis
in Finland zich succesvol heeft
ontwikkeld , maar nog altijd te
kampen heeft met een problemati
sche positie aan de universiteit en
er nauwelijks in is geslaagd te inte
greren in de faculteit. De evaluatie
heeft buitengewoon enthousiasme
rend gewerkt en het rapport met de
aanbevelingen van het panel is
gestuurd naar de Finse versie van
de KNAW , het ministerie voor
onderwijs, de universiteiten en
verschillende onderzoeksinstitu
ten.
Het rapport kan worden gelezen
op hl/U :I/ll'l vIlWkq .fiI !wkli ç{tti IJII&

Frankrijk
In oktober 2000 werd de
Association pour Ie développe
ment de I' histoire des [emmes et du
genre - Mnémosyne in Parijs opge
richt, dat Frankrijk vertegenwoor
digt in de IFRWH. In het eerste
bulletin van Mnémosyne in 2002
werden de papers gepubliceerd
van de eerste conferentie getiteld
Profession historienne?, die in
oktober 2001 werd gehouden. Op
4 oktober 2003 organiseert
Mnémosyne opnieuw een confe
rentie met als titel Les etudes sur
les femmes et Ie genre en
Allemagne.
Informatie:
h.tJfl;//I V I VIl~U!!UI!lItJsY!ll!,as ra.[,;
Ook het in juni 2000 opgerichte
Archives du féminisme, dat zich tot
doel stelt archieven over de femi
nistische bewegingen te verzame
len, heeft een website en bulletin.
Informatie : /' WJ; lI bl/ lI>/lb. !m i v .

angol'slARCf IFEM,

Italië
Op 11, 15 en 16 november 2003
wordt de derde conferentie van de
Società Italiana delle Storiche
gehouden in Florence . Het SIS
nodigt alle voorstellen voor pre
sentaties op het terrein van vrou
wengeschiedenis en gerelateerde
onderzoeksvelden . Er is speciaal
belangstell ing voor panels waarin
chronologische, geografische en
disciplinaire verschillen in invals
hoeken op een thema aan bod
komen.
Informatie:
iJfltJ./! lI'lI' lV,d.l'i.III1{fi.irt( II1<1odslcsCÎ
sl.html.

Australië
In juli 2004 wordt aan de
University of Newcastle opnieuw
een conferentie georganiseerd
door de Australian Network for
Research in Women's History . De
conferentie wordt voorgezeten
door Lyndall Ryan van de
University of Newcastle.
Voorstellen voor bijdragen kunnen
worden gestuurd aan ·d illne.kjrk
by @lm ro be .cd ll.illl. Het 20th
International Congress of
Historical Sciences wordt van 3-9
juli gehouden in Sydney. De
oproep tot papers is te vinden op
iJUp.pw 11'\1'.tlwo lla .'!I'g mtIC lS ft
Oct 2002 ,html.
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vrouw uit het achttiende-eeuwse
Suriname tracht de auteur een
waarheidsgetrouw beeld van deze
vrouw te achterhalen.

Marjane Satrapi
Persepolis I
Atlas, 2002, € 13,50.
Marjane Satrapi maakte een met
vele internationale prijzen
bekroond beeldverhaal over haar
jeugd en latere leven in Iran. Ze
vertelt in woord en beeld over de
revolutie, het afzetten van de sjah
en de daaropvolgende stichting
van de islamitische republiek van
Ayatollah Khomeiny.

Marlou Schrover
Een kolonie van Duitsers.
Groepsvorming onder Duitse
immigranten in Utrecht in de
negentiende eeuw
Aksant, 2002, € 30,-.
Duitse immigranten vormden eeu
wenlang de grootste groep vreem
delingen in Nederland, en dat bleef
zo tot de komst van gastarbeiders
in de twintigste eeuw. Toch is over
deze groep relatief weinig bekend.
Marlon Schrover onderzocht waar
de Duitse imntigranten in Utrecht
vandaan kwamen, met wie ze trou
wen, waar ze woonden, welke
beroepen ze uitoefenden en wat ze
deden in hun vrije tijd. Met haar
analyse van de continuïteit van
groepsvorming levert zij een bij
drage aan actuele discussies
omtrent groepsvorming , etniciteit
en integratie .

Pieter Stokvis
Huishouden, huwelijk, gezin.
Huiselijk leven in de 20e eeuw
Ad. Donker, 2002, € 19,90 ,
Systematische studies over veran
deringen in de persoonlijke, huise
lijke sfeer in het Nederland van de
twintigste eeuw zijn er niet. Pieter
Stokvis doet met zijn boek een
eerste poging hiertoe. Aan de hand
van thema's als standsbesef,
wooncultuur, eetgewoonten,
lichaamshygiëne, seksualiteit en
opvoeding geeft hij een schets van
ontwikkelingen en levensstijl sinds
circa 1920. Eerst verkent hij de
sociale en
ruimtelijke
kaders van
het persoon
lijk leven.
Vervolgens
komen we
met de vrij
etijdsbeste
ding in de
huiselijke
sfeer van
wonen,
eten en
lichaams
verzor
ging . Ten
slotte dringen we door in het
intieme domein van huwelijk en
gez in.

Jullette Morillot
De rode orchideeën van Sjanghai
Archipel, 2002, € 17,95.
De journaliste en schrijfster
Juliette Morillot geldt als een
belangrijke Korea-deskundige. In
haar roman De rode orchideeën
van Sjanghai presenteert zij het
fictieve verhaal van de 14-jarige
Sangmi uit Korea, die in 1937 door
de Japanners wordt gedwongen te
gaan werken als troostmeisje in
Mantsjoerije.

Vilan van de Loo
'Somewhere in Indië'. In gesprek
met Beata van Helsdingen
Schoevers (1886-1920)
Bonneviiie, 2002, € 12,50.
Als voorproefje van de biografie
over Beate van Helsdingen
Schoevers publiceert Vilan van de
Loo een korte schets van leven en
werk van haar onderwerp, alsmede
vijf gemonteerde interviews met
deze journaliste en declamatrice.
Van Helsdingen-Scheevers was
zeer bekend in Nederlands-Indië.
Zij schreef in vooraanstaande
Indische dagbladen columns en
artikelen over allerlei onderwer
pen . In 1913 tourde zij over Java
om proza en poëzie te declameren.

Jeroen Kemperman
Tjideng
Bert Bakker, 2002, € 29,50.
De serie De Japanse bezetting in
dagboeken geeft een beeld van de
lotgevallen van Nederlanders in
Nederlands-Indië tijdens de
Japanse bezetting. In het vijfde
deel van deze serie zijn opnieuw
fragmenten van dagboeken bijeen
gebracht. Deze keer van gevangen
uit de Bataviase stadswijk Tjideng,
waar van oktober 1942 tot augus
tus 1945 duizenden vrouwen en
kinderen geïnterneerd waren.
Gezamenlijk vertellen die frag
menten over het dagelijks leven
dat werd gedomineerd door over
bevolking, honger, gebrek aan
hygiëne en medische voorzienin
gen, maar vooral door het optreden
van de beruchte kampcommandant
Sonei Kenichi.

H. Neus-Van der Putten
Susanna du PIessis. De nijd ten
spijt
KIT Publishers, 2002, €29,50.
In de Surinaamse gemeenschap
staat Susanna du PIessis bekend
als een beruchte plantagehoudster
die veel slaven zou hebben mis
handeld en vermoord. In deze eer
ste monografie over een blanke

Tineke Kalk en Corrie Rikkers
Wij gaan ons echt verbinden.
Verbintenisceremonies voor
homoseksuele en lesbische stellen
Schorer boeken, 2002, € 17,50.
In dit boek komen allerlei soorten
verbintenisceremonies in diverse
tradities aan de orde, van christe
lijk, joods tot boeddhistisch. Ook
zijn er verhalen van stellen die een
verbintenisritueel met een eigen
symboliek creëren . Veel persoon
lijke ervaringen maken dit boek tot
een ontroerend, inspirerend en
uniek tijdsdocument.

Susan Griffin
Courtisanes. Deugden van
beroemde maîtresses
Archipel, 2002, € 17,50.
Aan de hand van de zeven deugden
- timing, schoonheid, brutaliteit,
briljantheid, vrolijkheid, stijl en
charme - beschrijft Susan Griffin
het leven van een aantal vrijge
vochten vrouwen uit de westers
geschiedenis, onder wie Madame
Pompadour en Sarah Bernhardt.

A.J. Gelderblom e.a.
In de boeken, met de geest.
Vijftien studies van M.A.
Schenkeveld-van der Dussen over
vroegmoderne Nederlandse lite
ratuur
Amsterdam University Press,
2002, € 22,50.
Ter gelegenheid van haar afscheid
als hoogleraar Vroegmoderne
Nederlandse Literatuur aan de
Universiteit Utrecht hebben colle
ga 's als Arie Gelderblom, Lia van
Gemert en Marijke Meijer Drees
een bundel samengesteld met vijf
tien belangrijke studies door Riet
Schenkeveld. De selectie bestrijkt
verschillende terreinen zoals de
gelegenheidslyriek, het vrouwelijk
auteurschap en de literatuurge
schiedschrijving.

UII~'nrii 6..1.".

Francisca de Haan
Een eigen patroon. Geschiedenis
van een joodse familie en haar
bedrijven, ca. 1800-1964
Aksant, 2002, € 32,-.
De joodse famil ie Van Gelderen
was voor de Tweede Wereldoorlog
eigenaar van twee grote textielbe
drijven in Twente. Francisca de
Haan vertelt in haar boek de
geschiedenis van vijf generaties
Van Gelderen, hun bedrijvigheid
en de relatie tussen de
familie(leden) en de bedrijfsvoe
ring. Speciale aandacht besteedt
De Haan aan de joodse identiteit
van deze familie en het bedrijf dat
tijdens de Tweede Wereldoorlog
de jodenster fabriceerde.

Cees Passeur

J. van Hout
Batik - drawn in wax. 200 years
of batik art from Indonesia in the
Tropenmuseum collection
K1T Publishers, 2002, € 36,-.
Ter gelegenheid van de gelijkna
mige tentoonstelling verscheen
deze uitgebreide studie, waarin
batik wordt belicht als de visuele
getuige van een culturele ontmoe
ting tussen Oost en West.
Aandacht wordt besteed aan de
vervaardig(st)ers van batik, dege
nen die batik gebruikten en zij die
batik zijn gaan verzamelen.

Wilhelmina
Sterker door strijd

Marjet Derks en
Marijke Huisman
'Edelmoedig, fier en vrij'.
Katholieke arbeidersvrouwen en
hun beweging in de twintigste
eeuw
Verloren, 2002, € 20,- .
Voor de oorlog werd de Katholieke
Arbeidersvrou wenbeweging
(KAV) in de zuidelijke bisdommen
opgericht om vrouwen van katho
lieke arbeiders bij te staan in de
opvoeding van hun kinderen en de
ondersteuning van hun echtgeno
ten . Na de oorlog kwam de KAV
ook in de noordelijke bisdommen
tot bloei en gaandeweg werd ze
een beweging waar vrouwen leer
den zichzelf te ontwikkelen, te
ontspannen en elkaar te helpen. In

de woelige jaren
zestig en zeventig
ontwikkelden de
leden een eigen
geluid over
vrouweneman
cipatie, indivi-
dualisering en
secularisering.
Maar onderlin
ge men ingsver
schillen ver
scheurden de
beweging,
waaraan in
1996 defini
tief een einde
kwam.

Karen Essex
Cleopatra, deel II
Luitingh-Sijthoff, 2002, € 18,95.
In dit tweede deel van haar serie
over Cleopatra verhaalt Karen
Essex over Cleopatra's vlucht uit
Rome na de moord op Julius
Caesar, en haar relatie met Marcus
Antonius , De dubbelroman over
Cleopatra wordt momenteel omge
werkt tot een scenario voor de
filmmaatschappij Warner Bros.

Jan-Willem van Borselen
Blitzmeisje. Een kleine Duits
Nederlandse oorlogsgeschiedenis
Ad Donker, 2002, € 9,90.
Ulrike Löbke was in 1939 een
naïef dorpsmeisje dat zich liet
meeslepen door het nazi-bewind.
Enthousiast nam ze vervolgens
deel aan de activiteiten van de
meisjesbond, in het laatste oor
logsjaar werkte ze als telegrafiste
bij de Luftwaffe. Tijdens en na de
oorlog hield ze een dagboek bij,
waarin ze schreef over Duitsland,
Hitler en de vijandige reacties als
ze na de oorlog met een
Nederlander trouwt. Jan Willem
van Borselen bewerkte haar dag
boeken tot een biografisch verslag .

Boeken

Cees Fasseur
Wilhelmina. Sterker door strijd
Balans , 2002, € 15,-.
Na de publicatie van Fasseurs
tweedelige biografie van koningin
Wilhelmina, ontdekte hij nieuwe
brieven en ontving hij honderden
reacties en anekdotes die
Wilhelmina nog scherper in beeld
brengen. In dit boek keert Fasseur
daarom nogmaal terug naar zijn
onderwerp en schetst hij
Wilhelmina's karakter, haar hou
ding tegenover de jodenvervol
ging, haar verhouding tot prins
Hendrik en de speciale band met
de Haagse politiecommissaris
François van 't Sant.
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Tentoonste l lingen
Femme fatale
In de literatuur en beeldende kun st wo rdt na
circa 1850 vee lvuldig de 'femme fatale ' ver
beeld . Sfin xen , M edea' s, Cl eopa tra 's ,
Circe' s, Salom é' s en andere hi storische en
mythologische vrouwen worden opgevoerd
omdat ze door ee n noodlottige combinatie
van schoonheid en wellust mann en in het
verde rf stortten . Het Groninge r Mu seum
wij dt een tent oon stellin g aan fatale vro uwe n
in de bee ldend e kunst uit de periode 1860
19 10.

Waar: Groni nger Mu seum, Mu seumeiland
1, Groningen
Wanneer : I8janu ari tlm 4 mei
Inf ormatie: 050 -3666555.

I sa ac Israels
Het Ams terda mse modehui s Hirsch neemt
ee n promin ent e plek in het werk van de
sch ilder Isaac Israels in . Z o maakte hij
meerd ere schilde rije n van de ate liers wa ar
naaister s en hoed en maakster s werkt en en
port retteerd e hij de ma nnequins die de haute
co uture van Hir sch show de n . In he t Haags
Ge mee ntemuse um is een ten toon stelling
ge ma akt met fot o 's en schilderij en van Isaac
Israe ls, de kledin g die hij in zijn wer k vast
legd e, alsmede prent en en document en over
de mo dehuizen H irsch en Paquin en beelden
ui t het leven va n de naaister s die dit alles
mede m ogelijk maak ten .
Waa r: Haags Gem eentem useum,
Stadhou de rslaa n 41, Den Haag
Wann eer: t/ni 9 ma art
Inf ormati e: 0 70-3381111 .

E te n
Het Liemer s Mu seum in Ze ven aar wijd t
onder de titel 'Wat de pot sch aft' ee n ten
too nstelli ng aan de veranderde eetge woon
ten, met aandacht voor oude recept en , kook
attr ibuten , 'norm en en waarden ' in de keu
ken vroeger en nu .
Waar : Liem ers Mu seum . Stati onspl ein 4,
Zev enaar
Wan neer : tlm 9 ma ar t
Inf ormatie: 03 16 -3336 15.

Merkwaardig
Ter ge lege nheid van het vijf tienj ar ig bestaan
van Merk waardi g, vere niging voo r liefh eb
ber s van merklapp en , organiseert Mu seum
Het Ca tha rina Gasthui s in Gou da ee n ten 
toons tell ing over de gesc hiedenis van mer 
kl app en . Tot in de zes tiende eeuw was bor
du re n voor behoud en aa n prof essi on ele
mann elijke bo rduurder s en aan vrouw elijk e
kloosterlingen . Daarn a we rd het mer ken van
lin nen goed een vast onde rde el van de vaa r
dighed en die j on ge meisjes moest en leren .

Waren de merkl app en oo rspronke lij k proe
ven van bekw aamh eid , tege nwoordig wor
den ze voor al geb ord uurd als vrij etij ds bes te
din g. Eige ntij dse merklappen vertellen vee l
al iet s over de maa kster zelf omdat ze bij 
zond ere gebeurteni ssen als ge boorte, ove r
lijd en en huwelijk mem oreren. De tent oon 
stell ing belicht deze ontw ikkeling aan de
han d van antieke mer klapp en uit de zeve n
tiend e, ac h ttiende en negenti end e ee uw,
ant iek naaigerei en een se lec tie van eige n
tijd se merklappen .
Waar: Mu seum Het Ca thar ina Gasthu is,
Ac hter de Kerk 14, Gou da
Wannee r: 1 maart t/m. 1 ju n i
Inf ormat ie: 0182-58844 1.

Persona lia
Op 6 juni 2002 prom oveerde Margith
Wilk e aan de RUG op het proef schrift Voor
den opbouw van Dren the. Vrouwen, maa t
schappe lijk we rk en m od erni sering in
Dr enthe, 1915-1 951 .

Op 10 juni 2002 prom oveerde H .A.J. Bra s
op het proefschrift Ze euwse meid en. Di en en
in de levensloop van vrouwe n, ca. 1850
1950 .

Evelien Gans is op 1 sep tember 2002
be noemd tot bij zonder hoo gl er aar
Hed end aags jodendom , zijn geschiedeni s en
zijn cultuur aan de Faculte it der
Gee steswetensch app en van de U nive rsi teit
van Ams terdam .

E sth er Captain prom oveerde 11 oktober
aa n de Univers ite it U trec h t op het pr oef
schr ift Ac hter het kawat was Nede rland.
Ind ische oo rlog serva ring en en -h er innerin 
gen 1942 -1995.

Op 11 oktober is de Johanna W .A.
Nap erprijs 2002 door de Vereniging voor
Vrouw en geschiedeni s en het IIAV uit ge
reikt aan Janneke Janssen voor haa r scr ip
tie Bl ank e pi oni ersters in Ne derlands -Ind ië.

Dini Helmers ontv ing op 9 decemb er de De
la Co ur tprijs va n de Koninklijk e

Ned erl and se Akademi e van Weten schap pen
vo or haar proef schrift Gesc he urde bedd en.
Opl oss ingen voor gest rande huwelij ken,
over hu welij ksp erikelen in Ams terdam in de
tweede helft van de achtt iende ee uw.

Nicolette Mout, hoogler aar Algemene
ges chi ed enis en bijzond er hoogleraar in de
Midden-Europes e Studi es aa n de
Univer sit eit Leiden, is ben oemd tot voor zit
ter van het Konin klijk Nederland s
Hi stori sch Ge nootscha p.

Voor haar promotie-ond erzoek naar vruc h t
baarh eid en hu welijk sgedr ag onder Ro om s
kath olie ken en Ned erl and s-h ervormden in
Ned erl and ontving Marloe s Schoonheim
op 9 de cemb er een van de Frye stipendia die
de Kath oli eke Uni versite it Nijmegen jaar 
lijk s uitr ei kt aa n veelb elovend e vrouwe lijke
as sistent en en onderz oekers in ople idin g .

Per 1 ja nuar i 2003 is Angelique J an ssens
benoemd tot universitair docent gender ge
schieden is aan de Katholi eke Universit ei t
Nijm egen .

M et de rede E en rit uele dans in de Tweede
Kam er ? Klage n over kabinetsfo rmaties .
194 6-2002 aanvaardde Car la van BaaIen
op 28 februa ri het amb t va n bijz onder hoog
leraar parl em entaire ge schiede nis aan de
Ka tholi eke Uni versi teit Nijm egen .

Di v e r se n
Vrouweninfo.n l
Voor ied ereen die snel act uele inform atie
wil hebben over alles wa t met de positi e van
vro uwen te maken he eft , is door het IIAV de
we bs ite: W \ w,vrou wenÎn[Q,nl ontw ikke ld.

Over een keur aan ond erw erpen - var iërend
van de discussie over hoofddoekjes van
moslim a 's tot de geschi edeni s van de vrou 
wenbeweg ing - zijn via deze site boek en ,
adr essen , deskundig en , activiteiten, links en
nieu wsit em s te vinde n. Naast de zoekfun c
tie op onderwe rp be schi kt de site over de
rubri eken Actueel en Ser vices. In de ee rs te
rubri ek is onder me er het meest actu ele
nieu ws te vinden en krij gt u ee n overzicht
van de act iviteiten die binn enk ort plaatsvin 
den. Ook vindt u er nieu we boeken en edi
ties van tijd schr iften. De tweede rub riek
bestaat uit dossie rs, bio grafieën van histo ri
sche vrouwen , stat istiek en (' vrouwen in cij
fers'), vee lges telde vragen , oproepen vo or
bijvo orbe eld feministi sche ac tiviteiten of
steunbe tuig ingen en een gastenb oek . Als u
zich aanme ldt voo r de alert service, krij gt ti

maand elijk s ee n e-m ailb ericht met de laat
ste toevoegin gen aan deze we bsite.
Inf orm ati e: M alj et D ouze, 020-665 1318 .
v rc>!lll'C l j (lI (o@ iinv .II I .

Melati van Java
Om meer bekendheid te geven aan het lev en
en werk van de schrijf ster Melati van Java
(1853- 1927), is op 1 jun i 2002 de Melati
van Java Fanclub opge richt. Via de dam es
comp artiment-website ove r Indis ch e
schrij fster s is meer inf orm atie over M elat i
en de Fanclub te vinde n.
Inf o rm atie : hllp :lIl1Ielari .dam 6·scPI1I1U1l'tj ·
ment .nl
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• Plastische chirurgie:
de t riomfvan hefbl anke uiterlijk

• Lesbischeslashen andere scènes

• Liefdeen seks invirtuele tijden
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ac: LOVERis een kwarcaaluitgave van het Internationaal
~ Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging

(IIAV).Te koop in de boekhandel à € 5.99.Abonnements
<::::> prijzen:studenten € 13 I part iculieren €22 en organisaties

€29. Telefoon: 020-6651318. Informat ie over LOVER is
0- ook te vinden op Internet :www.iiav.nlilover

~~ Waar
blijft de
mannenpilt
Lastige hormonen,
onwillige medici en
de Nieuwe Man
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Adres:

Adres :

Mijn naam:

Postcode en plaats :

Naam begunstigde :

Postcode en plaats :

Ik betaal (per jaar):

Handtekening:

•
IS

o Ja, ik geef een abonnement
op Historica cadeau voor
( 25,- en betaa l na ont vangs t
van uw acceptgirokaart .

o Ja, ik word lid van de VVG voor
( 25,- (student en en mensen
met inkomen tot € 700 ,- p.m .
betalen ( 20,-) en betaal na
ontvangst van uw acceptgiro
kaart .

Deze bon opsturen naar: VVG- Historica
Obiplein4
1094 RBAmsterdam
Giro-nummer:4102980

Of bel: 020-6651318

Historica verschijnt drie maal per jaar. Als abonnee bent u tevens lid van de WGo

Historica biedt u vele boeiende artikelen op het gebied van vrouwen- en gender
geschiedenis. Door middel van diverse rubrieken wordt u bovendien op de hoogte
gehouden van de actuele (internationale) ontwikkelingen op het vakgebied en van de
act iviteiten van de Vereniging voor Vrouwengeschiedenis (WG).
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Sharp , Jane. The Midwives Baak, or the who le

art of mi d wifry di scov ered . D irec ting childb e

aring wamen how ra beltave th ems elves in
their conce p tion. breeding ' 4 " and nursin g of

children, etc. Lo nd on: 16 71.

Daarbij za l Rauw s aandacht besteden
aan de ro l die vroedvro uw en spee lden
bij het gebruik en de ontwi kk eling van
de baarstoel. Harm Be uke rs , hoogle
raar gesch iedenis der genees kunde te
Le iden , zal een pre senta tie gev en over
de ontwikke ling van de gy naeco log ie
in rel atie tot vraag stukke n rond om de
positi e van de vro uw in de period e
1750-1850. Hierbij zal met name het
we rk va n hoogleraar gyna eco logie
Sim on Thomas cent raa l staa n. Ten slot
te zal Anneke Mu lder- Bakker, docen t
Midd eleeuw se gesc hie den is aan de
Rijksun iver siteit Gro ning en , het ver
schijn sel van de menopauze vanuit
vrouw elij k perspec tief bespreken. Zij
plaatst de opge teke nde ervaringen van
vrouw en over de menopauze en de
soci ale aspec ten van de menopau ze
tegeno ver medi sche op vattingen over
de overga ng in het vro eg moderne
Eu rop a. Het beloof t een boe iende mid
dag te worde n waarop diverse aspec ten
van vro uwe lijke seksualite it en de
medi sche weten schap vanuit versc he i
den e invalshoeken aan de ord e kome n
en waarop ru ime moge lijkh eid bestaat
voo r discussie na afloo p van de lez in
gen.

Informat:ie
De studiemi ddag wor dt geh oud en op 14 ma art 2003 , van 14-17 uur aan de
Wittevrou wen sin gel 28 te Ut recht. Toegan g voor led en van de SVVT is grat is;
aan niet leden wordt een bijd rage gevraagd van € 3,50 .
Voor verdere inform atie :
Margu érite Corporaal (M .C,M ,CorporaaJ@ leLrug .nl) of
Tony Lindijer (str ae:;ser ·lindij er.@frito.d em on,nl) .
Informatie is ook te vinden in de Nieuwsbrief van de SVVT, die drie maal per
ja ar verschijnt. Wi e een abo nnement wil op de Nieuw sbrie f van de SVVT
maakt minimaal € 11,- over op postgiro 4052235, ten nam e van de Stichting
Vrouwengeschiedeni s van de Vroegmoderne Tijd . Tot onze leden behoren
zowel historici, kun st-, lit eratuur- en rechtshistor ici , ped agogen als theologen.
Ab onnees ontv ange n naast de nieuw sbrief uitnodiging en voor de bijeenkom
sten en kunnen deze studiemi dda ge n gratis bezoeken .

gehouden . Tijden s de middag za l met
name aandacht word en besteed aan
onderwerpen met betrekki ng tot de
gynae cologie , var iër end van de beval
ling tot de menopau ze .
Wat waren de opvatti nge n ove r de
vro uwe lijke seks ua li teit binnen de
medi sche wetensc hap in het vroegmo 
derne Euro pa en in hoever re hin gen die
same n met and ere de nkbe elden ove r
vrouwe lij kh eid? Is er een verschil tu s
sen de idee ën over vro uwe lijke seksu
alite it die door medi sche wete nsc hap
pers gepropageerd wer de n en de eige n
ervaringen van vrouwe n met baren en
menop auze? Welk e gy naeco logisc he
praktijke n waren in gebruik en wat ver
telle n de opg eteke nde erv aringen van
vroeg mo de rne vro uwe n over deze
praktijk en ? En in hoeverre hiel de n
vrouwe n zich bezig met het vergare n,
toep assen en versprei den van me disc he
kenn is, bijvoorb eeld als vroe dvro u 
wen ?
Ko os Rauws zal de ontwi kke lingsge
schiedenis van de baar stoe l of kr aam
stoe l gedurende de periode 1550- 1800
uit de doeken doen vanuit een tech
nisch , medisch en hui selij k per specti ef.

Een koff er met gyna 

ecologische instru

ment en, EI/geland .

17'e eeuw. Bron:

Frasen Antonia .

IÁ~~~~·-.~~J:~ii~i~t:~~~ "The Weak er VesseI" .
.~ Lo l/do n: 1984 .

Remb randts schi lderij De anat omische
les van dr N icolaes Tulp (163 2) laat
zien hoe dokter Tulp een levenl oos
menselijk lich aam ontleedt in aanwe
zighe id van andere medi sch e weten 
schappers en stude nten . Tegelijker tijd
houdt Tulp ee n boek omhoog waarop
alle ogen van de oms tanders zijn
gericht : een wete nsc hap pe lij ke ver han
del in g met ee n illus tra tie van ee n
geana lyseerd me nse lijke lich aam . Het
doek toont de ontw ikke ling van de
medi sche wetensc hap in het vroegmo
dern e Europa . Het func tionere n van het
men selij k lichaa m en de mogel ijkh e
den ter genezi ng van ziekten we rde n
stee ds meer in kaa rt gebracht.
Het vrouwe lijk e lichaam en haar sek
sualite it werden inmiddel s ook uitvoe
rig geanalyseer d en me thode n en in
strument en wer den ontw ikke ld o m
zwanger schappe n en bevalli ngen in
goe de banen te leiden. Vroed vrou wen
spee lden een belangrijke rol in het ont
w ikkelen en doorgeven van kenn is . In
het zeventiende-e euwse Engeland bij
voorb eeld vestigde vroedvrouw Jane
Sharp zic h als een autoriteit op het
gebi ed van de gynaecologie door haar
er varin gen op te tekenen in Th e
M idwives Baak
(16 71) . In di t
boek besteedde
Sharp uitg ebrei d
aandac ht aan de
pijn die vro uwe n
led en tijde ns
b evallin gen en
hoe deze ver ho l
pen zou kun nen
worde n: "Of great pain and difficul ty
in Childbe aring , with the Sig ns , and
causes , and cures " .

Van baarst:oel
t:ot: menopauze
Studiemiddag vrouwen en de medische

wetenschap

De Stichting Vrouwengeschiedenis van de
Vroegmoderne Tijd organiseert op 14 maart in Utrecht
een studiemiddag over medische wetenschap, met
name over gynaecologie in de vroegmoderne tijd.

Programma
De Stic hting Vro uwe ngeschiedenis van
de Vroegmodern e Tijd (SVVT ) stelt
zic h ten doel het onderzo ek op he t
gebie d van vrouwengeschied eni s over
de perio de 1500- 1800 te invent ari se
ren , te stim uleren en bekendh eid te
gev en . Jaarlijks organiseert de SVVT
daa rtoe bijee nk om sten met lezin gen
over lopend of zoj uist afgerond onder
zoek. In het nieu we ja ar wordt een stu
di em idd ag ove r vrou wen en de medi
sc he weten sc ha p tu ssen 1550 -18 50




