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de leden. Het abonnementsgel d dient voor uit te wo rden
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Ik hecht aan spullen en heb ze graag om
me heen : mijn borden en pannen , vaste
loei. boeken en cd 's, maar boven al mijn
Ieraden. Sinds ik werk , beloon ik mijzelf
af n toe met een sieraad - mee stal een
ring, soms een ketting. Het is bego nnen
toqn ik 18 werd. In onze familie bleek het
de gewo OIe dat een moeder haar dochter
v ör die verjaardag een ring gaf. Ik wist
dat niet en was al op het voorstel van mijn
on'u ingegaan om samen de juwelier te
be oeken. Als verjaarda gsgeschenk koos ik
een ring. Mijn moeder vertelde me pas
daarna dat zij mij een ring had willen
ge I en. Omdat ik de traditie niet wilde verbr ken en je tenslott e tien vinger s hebt,
wilde ik er nog wel een. Voor mijn moed er
was de lol er helaa s al vanaf. Uiteinde lijk
kreeg ik een horloge. Dat draag ik nog
st ed , hoewel het altij d verbonden zal blij\le~ met deze gesch iedenis .
Vrouwen en spullen , spullen en vrouwen.
Dm is het onderwerp van deze speciale
aflevering van Historica. In maart 1976
werd het Landelijk Overleg
Vrouwenge chiedenis, de voorloper van de
Vereniging voor Vrouwenge schiedenis ,
pgericht om de geschiedenis van vrouwen
te ondcrzo ken en naar buiten te bren gen.
ln middel zij n vele dissertatie s, monogra fieën, artikelen en lesboeken verschenen
over allerlei aspecten van vrouwe nlevens
en con truclies van vrouwelij kheid en manneüjkh id. In de meeste gevallen zij n die
g chiedenis en gebaseerd op gesc hreven
br nnen. Wat materi ële overblijf selen uit
hel verleden zeggen, staat centraal in dit
nummer van Histori ca.
He,l eerste exemplaar is aangebod en aan
Nelleke Noordervli et tijden s Culturele
baSt/ge. Geschiedenis en ove rdracht in p ersp ctlef - het congres dat de VVG samen
m I de Stichting Vrouwengeschiedenis van
de rocgrnoderne Tijd en het Historisch
PI tform organiseerde op 11 en 12 oktober
_002. Noorderv liet laat het hoofdpersonage
van haar nieuwste roman Pelican Bay op
zoek gaan naar de geschiedeni s van haar
voorvader , de suikerplanter en slavenhouder Jacob van de Wetering. Ze heeft een
aantal brieven, maar pas als ze de fundamenten van zijn huis vindt voelt ze hem tot
zich spreken . Wat Jacobs vrou w Fanny
heeft te zeggen, is minder hoorba ar. Zij
heeft geen sporen nagelaten in geschreven
document en; in de ruïn e van het huis is ze
evenmin terug te vinden. Voor deze
Historica zochten verschillende auteur s
naar materiële restanten waarin de geschi edenis van vrouwen en sekse wél weerklinkt. En dan blijken spullen als kwartetten, poppenhuizen en kachels ingangen te
zijn tot boeiende geschiedenis sen.

Marijk e Huisman
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Context
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cultuur

en betekenis
Renate van de Weijer en Gerard Rooijakkers

Tot nu toe is vrouwengeschiedenis
vooral
gebaseerd
geweest
op
geschreven
bronnen.
Historica wil met een themanummer
over materiële cultuur
aandacht
besteden
aan de betekenis
van de ons omringende 'dingen' voor de geschiedenis
van vrouwen
en sekse. Dit thema
sluit aan bij het congres
Culturele Bagage dat op I I en 12 oktober
2002 werd gehouden
en was georganiseerd
door de VVG, de Stichting
Vrouwengeschiedenis
van de Vroegmoderne
Tijd en het Historisch
Historica vroeg twee specialisten
op het terrein
van de
Platform.
materiële
cultuur, Renate van de Weijer
en Gerard
Rooijakkers,
het
themanummer
in te leiden.
"In dieën herd konde echt de kou nie Jijen." Als de k inderen
van Hein en Mie Sigmans terugdenken aan de tijd dat ze in
het ouderlijk huis woonden - een oude boerderij aan de
Zandkant in het Brabantse dorp Heeswijk - komen vanzelf
hun herinneringen aan de kou naar boven . In de herd , het centrale leefvertrek van de boerderij, was de kou niet te harden.
De voordeur voerde namelijk direct, zonder tochtportaal of
gang, tot het woonvertrek zoals dat gebruikelijk was in
Brabantse boerderijen tot de jaren zestig van de twintigste
eeuw. Bovendien was de voorgevel gericht op het oosten .
Wanneer de wind uit die richting kwam, moet het binnen
koud zijn geweest, zowel in de herd als in het achterhuis, aangezien de wind gemakkelijk tussen de dakpannen door woei.
Minder gebruikelijk dan het ontbreken van een gang was de
afwezigheid van een kachel in de herd. Omstreeks 1865 was
dat nog redelijk normaal, maar bij Sigmans gebruikten ze een
kleine eeuw later nog steeds een open vuur ter verwarming en
een kettinghaal met ketel voor het bereiden van pap en soep.
De kettinghaal was echter niet het enige kooktoestel. Mie had
daarnaast een petroleumstelletje en - in de zijkamer - een klei ne klaverbladkachel waarop ook gekookt werd. Dochter An
kan zich het open vuur nog goed herinneren, vooral omdat
jongste broer Piet een keer in de papketel en het vuur is gevallen en ernstige brandwonden aan gezicht en arm opliep. Die
gebeurtenis zorgde indertijd voor grote paniek.
Dat de familie Sigmans het open vuur zo lang handhaafde,
was een uitzondering . Iedereen had inmidde ls een fornuis. De
precieze reden van het handhaven van het open vuur blijft
onduidelijk. Waarschijnlijk moet de verklaring gezocht worden in een combinatie van factoren: het open vuur en de
ruime schouw waren onmisbaar bij het conserveren van vlee s,
en waarschijnlijk was de klaverbladkachel in de kamer te
klein voor een grote ketel soep of pap . Bovendien moest ook
de sopketel (de ketel waarin afwisselend het veevoer en de
was werd gekookt) vanuit de schouw met hout gestookt wor den. Wellich t had Mie gewoon een voorkeu r voor open vuur
en de bijbehorende specifieke kooktechniek. Op aandringen
van haar oudste dochters ging ze omstreeks 1950 uiteindelijk
over op de aanschaf van een tweepits gascomfoor, maar zelf
vond ze dat nog steeds niet nodig. Volgens haar dochters was
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dit het enige element in het huishouden waarin Mie ouderwetser leek dan haar buurvrouwen. De overige voorwerpen
waarmee zij haar huishouden uitru stte , verschilden veel minder van hetgeen algemeen gangbaar was. De materiële cultuur
van Brabantse boeren was omstreeks 1950 nog relatief eenvormig. Een latere generatie Sigmans heeft de boerderij in de
jaren zestig gemoderni seerd totdat het gemeentebestuur rond
1969 uitbreidingsplannen koesterde waartoe de grond van de
boerderij nodig was . Nadat de boerderij enkele jaren leeg had
gestaan, transformeerde de lokale VVV in 1975 in een museumboe rderij waar het Bra bantse bo erenleven anno 1900
wordt getoond: ee n inrichting die veel ouderwetser is dan de
laat ste bewoners zich uit hun tijd kunnen herinneren .
Deze casus biedt in een notendop een paar belangrijke aspecten rond het begrip materiële cultuur dat ook welomschreven
kan worden als stoffelijke vormgeving van het dagelijks
leven . Ten eerste is de aard van het voorwerp eigenlijk niet
van belang: of het object een boerderij, een fornuis of een
devotie prentje bet reft, het gaat steeds om mater iële cultuur.
Dit begrip suggereert overigens een verschil met immateriële
of geestelijke cultuur, maar een scherpe scheidslijn is in feite
niet te trekken . Ten tweede is de context van de objecten van
belang. Voorwerpen ontlenen betekenis aan hun gebruikers .
Wat betekenen voorwerpen voor hen? Hoe, waar en waarom
gebruiken men sen ze? Het gaat met andere woorden eigenlij k
niet om het object , maar om het gedrag van mensen die - op
welke wijze dan ook - gebruik maken van voorwerpen. Ten
slotte is ook de tijdsfactor belangrij k: de context van voorwerpen kan met behulp van interviews bijvoorbeeld retrospectief worden gereconstrueerd. Er bestaat echter een grote
kans dat herinneringen van de oorspronkelijke gebruikers na
verloop van tijd anders worden ingekleurd. Wanneer objecten
bovendien ouder zijn dan ongeveer zeventig jaar kunnen de
oorspronkelijke
functies en betekenissen nauwelijks nog
gereconstrueerd worden door middel van interviews. Het sier t
de auteurs van dit gevarieer de theman ummer da t ze niet zijn
teruggeschrokken voor dergelijke problemen. In chronologische volgorde bestrijken de auteurs de volgende perioden:
Geralda Jurriaans neemt het lang ste tijdvak voor haar rekening, namelijk van 2750 tot ongeveer 400 voor Christus.
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Ba rb ie en haar vr iend innen. Foto : Hëlèn e Winkelman.

E vel yn e Verheggen en Jet Pij zel nem en de ze stiende tot en
met achttiende ee uw onde r de loep . Peter va n Overb eeke,
Su san Leg ên e en Hél ène Winkel m an co ncen tre re n zich op de
twinti gste eeu w en be sted en aa ndac ht aan de in trodu cti e van
versch illend e soo rten k ach el s, de verbeelding van h et ko lo ni ale verled en in een kw artetspel en de succesvolle marketin gstr ategie rond de Barbi epop.
Context

en betekenis

De spo ren die vro uw en hebb en achterg elate n in de coll ecti es
van het All ard Pier son M us e um ove r het N abije O osten,
C ypru s en Gri ekenl and bi eden ee n inter essan te rond gan g
lan gs arc heolog ische voo r werp en in de diver se afd elin gen
van het mus eum , maar ze leveren gee n sam enha ng en d en ee nduid ig beeld over de rol va n de vrouw op. Hiertoe - zo verkla ar t Gerald a Jurriaan s - weten we te weini g ove r de bet ek eni s en de cont ext van de voo rwe rpe n en afbe el d inge n . D e
vroegst e afb eelding en va n vr ou w en kunn en idol en of
'afgo ds beelde n' zijn gewe es t; mogelijk er wij s vruc h tbaar hei dsgodinnen . Afb eeldinge n van vro uw en in ee n hui sh oud elijk e situatie kom en evene en s voo r, met nam e op gr afmo nument en. Bet er dan bij de vro egste beeldjes bi ed t deze bron de
mo gelijkheid o m de geg evens ove r b eeld, per soon (ov erl edene) en maatsch appelijke functie met elkaar te koppelen . Ten
slott e was het gebruikelijk om vrouwe n af te be elden op vaa twerk voo r drink gela gen . Jurriaan s slaag t erin de rol van de
afgeb eelde vro uwe n te int erpret eren aa n de hand van kenni s
over de Griek se sam enlev ing : ze m aakt duidelij k wanne er het
gaat om een eer zame hui sv rou w d ie achterblijf t wannee r haar
man op reis gaat of om een dans ere s of dien ar es bij drin kge lagen . Bij dez e contextue le interpr et atie spe elt ook de fun ctie
van het vaatw erk een bel angrijke ro l. Vaatwerk voor drin kgelagen kan allee n bedoeld zij n vo or mannen , o mda t hun vro uwe n hier nooit bij ware n b etr okken . Jurriaan s co ncludee rt dan
ook dat de afge bee lde vrou wen w ereld op de vat en ge plaa tst
m oet wo rden in de contex t van een m annen wer eld .
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B eter d an bij de ar ch eol ogiea zij n de co ntex tgegeve ns van
devotiepr entje s en p oppenhui zen bewa ard gebleve n. Ev ely ne
Verheg gen beschrij ft hoe de devotieprent j es diend en om religieuze vrouwe n - m et name kl oppen en beg ijn en - te help en
in hun ge loo fsb eleving. Via ima ginati e ko nden de vrouw en
zich inleven in de religieuz e handeling . Z ij gebruikten de
de votiepre nten daarn aast om ze, voorzi en van gebeden en
wensen , cad eau te doen aan hun medezu ster s. De w en sen va n
de schenks ter, gebe de n en afbe eldin gen br ac hten sa me n ee n
duidelij ke bo od sch ap : doorg aan s een verm anin g om zuiver te
leven en Ch ri stu s te ere n als bruidegom. Verhegge n rafelt op
sec ure wijze de cont ext van een paar voo rbe elde n uit een en
dr ingt daarmee door in d e wereld va n Am st erd am se e n
H aarlem se begijntj es.
Bij de zev entiende- eeuwse po pp enhuizen uit de bijd rage van
Je t Pij zeI gaa t het ni et om spe el goed. Uit de gebruikt e mat eriaals oort en en de verfijnde technieken blij kt al dat de voor we rp en gee n rol verv ulden in ee n kind er sp el. Pij ze I w eet de
oors pro nkelij ke cont ext te recon strueren aa n de h and va n eg odocument en van de vroeg ere bezi tster s en beschrij vin gen va n
tijdgen ot en . Dan w ord t du idel ijk hoez eer h et popp enhui s als
een va st o nderdee l va n een rarit eitenk abin et de el u itmaakt e
va n een complete min iatuurw ereld. Net als bij een rariteiten kabinet toonden de trot se be zit sters hun mini atuurwer eld aan
ee n geï nteress eerd en se lect publiek. Som s bevatt e n de p oppenhui zen bi ografi sch e verw ijzi ng en, m aar in het alg em een
ging het om ee n ge styleerd en geï dealiseer d hui sh oud en.
E veneen s geïde aliseer d werden ontw ikke ling en op hui sh ou de lij k geb ied in het pr op ag and amateri aal zoa ls fold er s en bi osc oop fil m pjes van de ee rs te ene rgiebedrijv en in N ederl and. In
hun concurrentie om de gunst van de hui svrouw deden ga sen elektri cit eitsbed rijv en het van af ongev ee r 1920 voorkomen
also f de ze nieuwe ene rgiebronne n hui sh oudelijk w erk sterk
ve reenvoudig den en een dien stb ode ov erb odi g ma akten. Pet er
va n Overb eeke ge eft aa n ho ezeer het ont wikkelen va n nieuw e
fo rnuizen ertoe leidde dat hui svrou wen door fabrik an ten voor
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he t eerst se rie us wer den genome n als co ns ume nten op hu ishoudelijk ge bied. Bove ndien ontdekten deze b edrij ven dat ze
hun p rodu ct en het bes te 'aa n de m an ' ko nde n bre nge n door
mi dde l van vro uwelijke tu ssenp er sonen zoa ls kookleraresse n.
Z ij ko nde n de stook- en kookgewoon ten di e huisvro uwe n
zich eigen ha dde n ge maakt bijsture n in de - door het e nergiebedrij f - gew enste ric hting .
Reclam emateri aal is bij vo or baat een verdachte bron waar het
gaat om het nauw keurig recon struer en va n de b etekenis van
vo orwerpe n. M a ar dit geldt vaak ook voor beeld m ateri aal da t
op het eers te gezic ht neut raal lij kt , zoals fot o 's . Dit toont
Susa n Legê ne aa n de h an d va n ee n kwar tetspe l dat wer d uitgegeve n door het Ko loniaa l Instituut in A ms terdam. D e k aarte n geven ee n N ed erl and se co nstructie van de (mater iële) cultuur va n toenm al ig Nederl and s-Ind ië . D e onde rwe rp en worden op de speelk aarten aan geduid door midd el van tekst en
tekenin g . E en bij gaande fot o suggereer t de 'oor spronkelij ke '
co ntext va n het onde rw er p . U it het onderzo ek van L egên e op
basis van de docum ent ati e va n het Tropenmu seu m blij kt dat
deze foto 's weliswaa r niet zijn geënsceneer d , m aar we l gemanipul eerd.
In de laatste bijd rage aa n di t numm er gaat Hél è ne W inke lma n
in op het fe no mee n van de Ba rbiepop . Me t de p rodu cti e va n
de eer ste Barbi e in 1959 lev erde de fa brik ant mei sjes in de
leeftij d van on geveer neg en j aar een geïde alisee rd toekom stvis ioen: ee n m ooi uiterlijk en intere ssan te bero epen of bezi ghe de n . Onda nks de we ersta nd tegen popp en met al te vrouw elij ke vormen werd dit spee lgoe d ee n groo t succes. D oor de
pro d uc tie van 'z usjes en bro ertj es' in aller lei afme ti nge n en
met min der ges lac htss pec ifieke ken m erken w isten d e produ ce nte n de bezware n hand ig te p arer en.
Selectief

bewaren

en

beeldvorming

Beh alv e doo r de oo rspro nke lijk e con text van de voo r we rpe n,
kan de hui dige beel d vorm in g in belan grijk e mate bep aald
wo rde n door selectiev e overl everin g . Parti culi ere verz a me linge n en mu seal e co llec ties onts taa n imm er s do or het selec tief
bew ar en en tent oon st ell en va n voo rwerpe n . E n vaa k zeggen
mu se ale presen taties me er ove r de visie van de ind ividu el e
con se rvat or of het mu se ale beleid dan over het bep aal de
thema . In het kl ein is dit al te zie n bij de rijke da me s die het
zich kond en ve ro orl oven een popp enhui s in te ric hten. Zij
de den dat niet vo ls lage n nat uu rge tro uw, m aar bo de n in hun
kabin et een afs piege li ng van ee n gecons tru ee rde, al dan niet
ge ïdeal isee rde werke lij khe id aa n de h and van bij een geb rachte voorwerpen . D at in het verle de n doorg aa ns voo rwer pe n
werde n verz amel d van een prac htige kwali teit of van een exotisch e herk om st - za ken waaro p men tro ts kon zij n - ligt voo r
de han d. Het be tek ent wel dat voorw erp en met minder deco ratiev e of r ariteitswa arde m in der sn el ge coll ectio ne erd W Ol"den . D at ma akt de k leer zo lder en de kraa mk amer in het p oppenhu is b ij voor beeld zo bij zonder.
A nde rz ij ds impli ceert h et se lec tief verza melen - oo k onafh ankelij k va n de oo rs pro nke lijke betekeni s - wee r ni eu w e
gebru iks traje cte n en bet eken issen van ou de voorwe rpe n. D e
zevent ien de -ee uwse devoti epr enten die bedo eld war en voor
religi eu ze vrouw en z ullen vandaag nog maar w einig men sen
opro epe n tot reli g ieuze b el eving. M aar toch worden dez e
vo orwer pe n - en da n met nam e de la tere en mi nde r kostb are
navol gers - be geerd doo r ve le fan ati eke verzam e la ars (ni et
zelde n vro uwe n). Hi erbij laat m en zic h ni et zo zeer in spir eren
door de oors pro nke lij ke inte nties van de prent en , m aar b ij voor bee ld doo r de est he tiek, ee n be paa lde ic on o grafi e of
genea logisc h e gegeve ns . O ok bij de hu idige verza m elaa rs
besta at eve n wel grot e beh oefte aan in formati e , aa n cont extgegevens waarm ee men de oors pro nkelij k e bet ek enis van ee n
voorwe rp ka n doorgronden .
Het is d it o nderzoek n aar de culturele biog rafie va n voorwerp en di e in het h uid ige ond erzoek naar ma terië le c ultuur vee l
aa ndac ht kr ijg t. Het ga at ons d aarbi j ni et zo zeer om de intrin-
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sieke kwalit eiten van ee n obje ct , m aar om de voor tdu rend
wisse lende bete ke nis erva n in het ge dr ag van men sen . Het
begrip m ateriële cultuur , varië re nd va n afval tot mu seum stuk ,
verwi js t dan oo k in de ee rs te pl aat s niet n aar de sp ulle n an
sic h m aar n aar de sociaa l-c ulturee l bep aald e om gan g met
stoffe lijke zake n . Op we lke wijze gev en me nse n door midd el
va n obj ec te n uitdruk kin g aan h un bel evingswer eld ? En
an dersom: h oe wordt di e percept ie gestuurd door de m ateriële vormgevin g ? Dat de seks especifie ke om gan g met obje cten
daarbij een veel be love nd onderzo eks traject vorm t, wor dt met
de bijdra gen aa n dit th em anumm er van H isto rica over tuige nd
aa nge too nd.
R enate van de Weijer is wetenschappe lijk medewerker van
het Ne d erlands Op enl uchtmus eum en de S tichtin g Hi st ori sch
B oerderij-Ond erzoek te A rnhem . Gerard R ooijakker s is
bij zo nder hoogl eraar N ed erland se etnolog ie aan de
Unive rsi te it van Amsterdam en tevens ve rbonde n aa n het
Mee rtens Instituut .
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-~-----------------Vrouwen

in de oudheid
Een rondgang

door het Allard

Pierson

Museum

Geralda Jurriaans-Helle

Wie een beeld wil krijgen van de materiële
overblijfselen van een beschaving kan naar een archeologisch museum gaan om daar kunst- en gebruiksvoorwerpen
te bekijken. Maar geven die een
representatief
beeld en meer in het bijzonder,
geven die een goed beeld van het leven van de
vrouw in die beschaving? Of is het beeld vertekend en zien we bij deze voorwerpen,
die vaak
door en voor mannen gemaakt
zijn, de vrouw
door de ogen van de man?

Ap hrodit e ca, 50 -25

1'.

Ch r. waars ctüjntijk Pent el iscti m a rm el; hoo gte J36,8 cm.

Bron : Alla rd Pi erson Mu s eum 9239 .

Arch eologie heeft in het alg em een zo zijn bep erkingen . Om
er een pa ar te noemen : niet all es blijft in dezelfd e mate
b ewaard . D aarbi j is de aa rd van het materi aal belan grijk .
M et aal is kostb aar en goe d te her gebruiken . Or gani sche m ateri alen als hout , ivoor en tex tiel zijn zeer ver gankelijk en blijven allee n ond er bepaald e o ms tandig heden bew aard , bij voorbe eld in de Egypti sche woestijn. A ard ewerk is zee r bre ekba ar,
m aar als mat eri aal vrijwel onvergankelijk. Ook zijn er gro te
ver sch illen per cultuur en per periode in wat men mee gaf in
het graf, de pl aat s waar voo rwerpe n de me este k ans hebb en
om de tand des tijds te door staan . En verd er spee lt de zo rgvuldigheid van de op gravers een rol. Een arc h eolog isc he
mu seum coJlect ie heeft nog me er beperkin gen. Zeker in de
publi ek sop stellin g zijn de ho gere en rijkere kl assen over het
alg em een beter vertegen woordigd ; zij kreg en meer mee in het
gr af en deze voorwe rpen zij n vaak meer van 'rnuse umkwali teit ' da n die van arme m ense n . E en ander typisc h mu se aal
proble em is dat van veel voorwerpen de cont ext onbek end is.
Vaak is daa rd oor niet duid elijk w elke functi e het voo rwerp
pr ecies had , of do or w ie het gebruikt werd . Ee n compl eet
be eld ge eft ee n mu seum du s nooi t ; dat geldt zow el voor de
mann en- als de vro uwenwe re ld. In dit artik el be steed ik aa nd acht aan de voorwerp en in het AlJard Pier son Museum , het
arch eologisch museum van de Unive rsiteit van Amst erd am,
die op een of andere m anier iets m et vro uwen te m aken hebben. Om reden en van ru imte en competentie beperk ik mij tot
de afd elingen N abije O osten , C ypru s, en Gri ek enland .
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V ruchtbaa

rh eidsgodinnen

D e colle cti e bevat voo rw erpen di e voor vro uw en zijn ge m aakt
of met typi sche vro uwe nbezig he den te mak en hebb en. Er zijn
ec hter ook beelden en afbeeldingen op vo orwerp en waarb ij
niet altijd duidelijk is of di e voo r vrou w en of m ann en zijn
ge maak t. Samen geven zij ee n beeld van de po siti e van de
vrouw in de antieke sam enlev ing .
De oudst e afb eeldingen van vrouwen in het Alla rd Pierson
Mus eum zij n klein e bee ldje s van ste en of aard ewer k uit
Turkije. H et zijn zeer gesti lee rde figuurtj e s bij wi e de vrouw elijke vor men zijn teruggeb racht tot heup en en borst en . Ze
stam me n uit de p eri ode 2750- 2300 voo r Chri stu s en zijn
gevonden in huizen en grav en . Op grond van vond sten uit
latere period es neemt men aan dat zij go d innen voors telle n
di e het hui s of de dode moe st en besch ermen . Of z ij ook een
func tie hadden als vruch tbaarh eidsgodinn en is niet beke nd.
De re latie met vru chtb aarh eid en voor tp lanting is duidel ijker
bij de zog enaamde Cycl adenido len, marmeren be eldjes die
me er of m inder ge stil eerd een vro uwe nlicha am uitbeelden en
di e in het derde mill ennium vo or Ch ristu s op de Griek se
eila ndeng roe p de Cycl aden werden gem aakt. De ee nvoudigste heeft de vorm van ee n vio ol: alleen de borsten en heupen
zij n aan gegeven . De andere zijn meer uit gewerkt. D e sc haam driehoek is ingekra st en b ij het groot ste exempl aar is de
zwan ge re hu ik dui delij k aangeg eve n, De func tie van dez e id o len is niet bekend, m aar men denkt dat zij vruc htb aarheidsgo dinnen voorstellen . Beelden va n mannen zij n ze er zeldzaam
op de Cycl aden , w aardoor m en wel denkt dat het om een
matriarch ale maat sch appij gaat. Er is verder ec hter niets
bekend over deze cultu ur wa ard oor w e allee n kunn en con sta-
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teren dat vrouwe n werde n afge bee ld in verba nd met voor tplantin g , sinds de oertij d de bel an grijk ste fu nc tie va n de
vrouw.
E en vo lge nd b eeldj e is van aardewerk en w erd 100 0 ja ar later
in Cyp rus gemaak t. Het stelt ee n naakte vro uw voo r; de
schaa m dr iehoek is weer ingekr ast en zij houdt haar h and en
onder haar bors ten . Het is ge m aak t in de Bron stijd , de tij d dat
de My cen ers zich gev estigd hadden op h et Gri ek se vaste land .
Het is de tijd waa raa n herin neringen zij n be w aard in de epe n
van Ho me rus. D aard oor wete n we wat meer over deze maatsc happ ij. Het was ee n m ann en wer el d , wa arin de v ro uw voor bestemd w as om te tro uwe n en k inde re n te b ar en . Zij bleef
ac hte r om het h uish oud en te bestieren wa nneer de m ann en
weg ware n. D e M ycener s brac hten n ieuwe gode n m ee, m aar
de oud e moed ergodin w er d niet ver get en. Vooral op Cy pru s
blee f haa r vere rin g besta an .

___ ------"
EZ!mmII

bee ld: éé n ba la nce ert ee n stok op haar h an d , twee andere n zitten te bikkele n. Dit ve rwijs t naar he t afsc heid van de ki nde rtij d dat het h uw elijk voor de bru id bet eken de. A ndere hu iselij ke bezi ghed en zie n we bij de kle ine han dgev or m de aa rdewe rke n fig uurtjes uit de zes de e n v ij fde ee uw voor C hris tus:
ee n vro uw is het gr aan aan h et sta mpen, ee n and er is bezi g
deeg te kn ed en, een derde hee ft een in gebakerd e baby op
sc ho ot .
Mannenwereld

Verde ro p in dez e zaa l staa t vee l beschild er d aar dewe rk uit de
zes de ee uw voo r C h ris t us uit Korinth e en At he ne.
Op me rke lijk is d at vro uwe n hier m aar ze lde n op wo rde n
afge be eld, behalve in m ythol og ische scè nes. D at ligt o nder
mee r aan het so ort vazen waarop de afbe eld ingen aan gebracht
z ijn. Veel van het geëxposeerd e vaatwer k was best emd voor
het drink gel ag, een typisc he ma nnenaange legenhei d. Het
Klaagvrouwen
vaatwe rk is ve rs ierd met afbee ld inge n uit de mann en werel d - sp ort- en strij dscè nes en dri n kgela gen - en m et
In de twaa lf de ee uw voor Chr is tus gaa t de M yceen se
m yth olo gi sch e vo ors te lli ng en. He t leven va n de
heer sch appij ten onde r. Na enke le ee uwe n van gro te
vro uwe n binn enshui s h oort daar niet bij . V ro uwe n
onrus t en vo lksve rhuizinge n beg int voo r Grieken land
rond 900 voo r C hrist us een nieu we periode. Wann eer
zi en we wel afge bee ld in scènes waar ze deel ui tmaken va n de m ann enwer el d : als acht erblijver in de stad
we naar de vo orw erpen uit deze per iode kijk en , ver wann eer de m an te n veld e trekt en als dienar es, muziandert er weini g vo or de vrouw. H aar plaats is nog
steeds in het hui sh ouden. Wij zien dat aa n de graf m okant e of he tai re (p ros tituee) b ij een drink gel ag. De echtge no tes en docht ers vertoo nde n zi ch daar niet , zij bleven
num en ten . Op vro uw engrave n zett e men als m onuin de vro uw enver trekke n en werde n dus oo k niet afgement ee n gro te amphora, een pot me t twee oren d ie in
het hu ish oud en we rd ge bru ikt voor de ops lag van o lie,
be el d . Toc h zien we op ee n gro te drink sch aal ee n vro uw
in ee n b an ket scène afge beeld va n wie de ho uding,
w ij n en graa n. Op m ann engr aven pl aatste m en
in het m idde n staa nde met een kr ans in de
een kra ter, een groo t vat, waarin b ij
hand, ve el lijkt op die van de gas tv ro uw
drink gel agen d e w ijn met wat er
werd vermen gd . Drink gel agen
die h aar ga sten verw elkomt.
war en ee n m ann enaan gele genWelli cht w as ni et h et ge hele
drin kgel ag ee n mann en zaak en
heid waar de vro uw en va n d e
fam ilie zich ni et liet en zie n. Ook in
had de gas tvro uw oo k ee n ro l. Op
de decorati e va n beide vate n ziet m en
a ar dewe rk d at vo or vro uw en
bestem d was komen wé l afbee ldinhet versc h il tu ssen de m ann en - en de
ge n uit de vro uwe nwere ld voor . Een
vrouwe nwere ld. I n de ze pe rio de wer den de vazen ver sierd m et geo m etrisc he
voo rbeel d hi ervan is de hydr ia , de va as
moti even. In fri e zen en pa nelen staa n
w aarin m en water h aalde, tr ad itioneel
ee n vro uwe nta ak. Deze is vaak ve rsierd
soms scè ne s afgebeeld di e ons een k ijkj e
met ee n afbee lding va n vro uwe n bij het
gun nen in de were ld va n de ove rlede ne. Op
bro nhui s. H et A llard Pie rs on Mu seum
kra ters zie n we b ij voorb eel d p aard en e n
m ilitaire p ro cessie s, beel den uit de m annenheeft hi er van he laas gee n vo or bee ld.
we re ld . Begrafe n isscè nes ko me n voor op beid e
De v itr ine di e in deze zaa l aan Spa rta is
gew ijd, leve rt een voo r ve le n misschi en onve rtyp en vaze n . D e dod e is afge bee ld liggend op een
wacht e ontm oe ting met vrou wen op . B ij Sparta
baar , bedekt met ee n gebl okte lijk wade . Ero m hee n
denkt m en meest al aan een militaristi sch e manstaan k laag vro uwe n . Hun gestaltes zijn op gebouwd uit geom etr ische figu ren: het bov enlich aam
nenm aat schappij . D at geldt zeke r voor de vijfd e
is ee n dr ie hoek, zij hebb en hun h anden op hu n
en vier de ee uw voor Christ us, maar in de zev enh o ofd waa rdoo r e en g rote re dr ie hoe k wor dt
de en zesde ee uw voo r Chri stu s was Spart a culturee l de belan gr ij kste stad van Grieken land . De
gevo rm d. Hi er zie n we ee n ande re bel an grijk e taak
fraa ie ivo re n kn op me t dri e uitgesn eden vro uvan de vro uw, het verzorge n en bekl agen va n de
we nko ppen is d aar ee n exp on en t va n. Vro uwe n
dod en . Het m use um be zi t ook een bee ldj e van zo' n
war en ni et re ch teloos in Sp art a. Zij kon den be zit
klaa g vr ouw , zij slaa t met haa r hand e n op de borst.
Een voo r werp waarvan j e mag aann em en dat het sp ehebben en m ochten daa r ook ze lf over beschikken.
ciaal voor een vrouw is ge ma akt, is de aard ew erken
Sommig e Spartaan sen we rd en winn aar in de
O ly m p isc he Spelen als eigena resse van race paa rknie kap die m en dro eg bij het spinnen. Naas t de sp inden . N atuurl ij k was het hun ee rs te taak o m
ster sto nd ee n ma nd met onges po nnen wo l. Van daa ru it
Spa rta ne n voo rt te bren gen. D aarom we rde n ze
li ep ee n ru we draad ov er h aar kni e n aar het spinrokk en
goe d gevoed en ook lich amelij k ge tra ind. In Spart a
in h aar hand . O m te voorkomen dat hun hui d ka po t
sc huurde, d ro egen de vro uwe n ee n aardewe rke n kap . D e
we rde n o ude vruc htbaar he idsgo dinne n als Arte mis,
kni ek ap was ook ee n tradi tionee l h uweOrthi a en He lena vereerd . Ter ere van
hen zijn duizend en loden fig uurtj es
lijks geschenk. D an was hij vaak prachtig
Cve lad en -id oo l va n marmer
ge offerd , H et Alla rd Pierson Museum
beschild erd. Het All ard Pi erson Mu seum
afkoms tig ui t Grieke n land 2700 -2412000 v. Chr:
bezit ee n eenvou d ig vers ier de kni ek ap die
hee ft er éé n in de vorm va n ee n ele Keros -Syro s cult uur;
gant e vro uw . Z e is typi sch Spa rtaa ns
o nge twijfe ld is geb ru ik t doo r een spins te r
D okat h ism at a Groep, hoog te 23 cm .
en een groo t fragme n t van ee n lu xe k niegek lee d in ee n geruite rok me t cein B ro n : Allard Pi ers en Mu seum 1872.
k ap. Op deze zij n spele nde me isjes afge tuur . H et hoge hoo fdd eksel geeft aan
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Klaa g vrouwen bij op ge baa rd e d od e. Schilderin g op

fra gment va" ee " krater afk omstig uit Ath en e ca . 760 v. Cl II:, Dipylon
Schilder. Terra cotta, hoo gt e 14,3 cm.
Bro n: Alla rd Piers on Mu seum 2 0 15 .

dat zij een godin of priestere s voor stelt . Het gebruikte mate riaal , lood , zegt iets over de Spartanen. Zij gebru ikten geen
goud en zilver voor sieraden en hadden ijzeren munten . Voor
wijge schenken gebruikten ze , als enige der Grieken, het eenvoudige lood, waar ze kenn elijk gen oeg van be zaten .
Vrouwenwereld?

In de vijfde eeu w zij n er op het Ath een se aard ewerk wél veel
afbe eldin gen van vrouw en in huis elijk e om gevin g. Dat heeft
som s te maken met de fun ctie van het voorwerp ; de eerder
geno emde lux e kniekap komt u it deze tijd en er zijn aard e werk en dozen (pyxides ) bewaard w aarin vrouwen hun siera den en andere eigendommen bew aarden. M aar het heeft
wellicht ook te maken met veranderin gen in de maatschappij.
Er kw am meer aandacht voor het individu en de belang stellin g van de vazenschilde rs vers choof van het openbare leven
naar het leven in hui s. Hi er komen we dus me er te weten over
de tijd sbesteding van de vrouwen. Veel is er niet verand erd :
de afb ee ldingen van moeders met kinderen laten zien dat
moed erschap de voorn aamst e taak blij ft. De grafs teen van de
in het kraambed overleden vrouw to ont dat kinderen krij gen
n iet zonder risic o's was. De huishoudelij ke bezighe den blijven onveranderd en bij begrafenis sen staan vrouwen nog
steed s rond de opgebaarde dode te ro uwen of ze br engen
off ers op het graf. Maar we zien de vrouwen nu ook vaa k
sam en music eren en dan sen en in ge spr ek met elkaar of met
een man .
En hier komen we op een belangri jk punt : beh oren deze voorwerp en tot de vrouwenwe reld of zijn ze voor mannen ? De
kleine flesj es voor reukoli e waarop een vrouw en een man vaak in het gezel schap van de god Ero s - zijn afgebeeld, zijn
waar schijnlijk voo r vrouwen bestemd gewee st. Zij zijn echt er
hoog stwaarschijnlijk doo r mannen gekocht als geschenk voor
hun ge liefde . Een mengv at waarop mu sicerend e en dan sende
vro uwen zijn afgebeeld lijkt op het eerste ge zicht thui s te
horen in de vrouwenwereld . Toch wij st nader e be schouw ing
het ondubbel zinnig toe aan de m annenwer eld: derg elijke
vazen werd en gebruikt bij het drinkg elag , zoal s ge zegd een
typisch e mannenzaak. Op de afbeelding staan aan weer skanten van de vrouwen mann en toe te kijken . Dit wijst erop dat
hier niet vrouwen in de be slot enheid van hun vrouwenve rblij f
zijn afge beeld, maar dien aressen of pro stituee s die voor de
mann en optreden. Dansend e vrouwen boden de kunsten aar s
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de mogelijkhei d om een vro uwenlichaam in allerlei poses
voor te stell en, iets dat voor al voor een m annelijke cliëntèle
int eressant za l zijn geweest.
Dit brengt ons bij het grote m armeren Aphroditeb eeld uit
cir ca 400 vo or Chri stu s. Het is een late naza at van de prehistori sche id olen en opn ieuw zijn de gesl acht skenmerken duidelijk aan gegeven. M aar hoe and ers is de uitvoering. Het gaat
hier niet om het puur func tione el afbeeld en van de geslac hts kenmerken . Dit is niet meer een vru chtb aarhe idsidool, maar
ee n erotisch en sensueel beeld . De geraffineerde m anier waar op haar naakt e lich aam door haar dunn e gewaad schijnt, ver raadt de m annenwereld waar voor het wa s bestemd . Dit geldt
voor veel afbeeldingen van v rouwen . Ze werden gemaakt
door en voor mannen . Wij moeten on s du s afvrag en of dit
geg even niet belangrijk er is dan de in het b egin van dit ar tikel
genoemde beperkingen van de archeologie. Hebb en wij nu
een echt be eld van de vro uw in de oudheid gekreg en of een
beeld van de vrouw zo als de m annen dat gr aag zagen - moeder, huisvrouw , minn are s - en zijn and ere aspecten onderbelicht geblev en ? We zij n de kl aagvrouw en en de pro stituees
teg en gekom en , m aar we weten dat vrouw en ook op de markt
sto nden, vroedvrouw waren , op het land werkten of in de
kun stnijverh eid acti ef waren . D aar zijn nauw elijks afbeeldingen van. Het beeld van de vrouw zoals dat uit arch eologische
voor werpen naa r voren ko mt is ongetwij feld een afspiege ling
van de werkelijkheid, maar het is moeilijk uit te maken hoe
vervormd het is. Toch blijft de waarde van de afb eeldi ngen als
inf ormati ebr on overeind en zal het altijd de moeite waard zijn
om ze te bestuder en of ze gewoon voor het gen oegen te
komen bekijken in het Allard Pier son Mu seum . U bent van
harte welk om.
Geral da Jurri aans -H elle s tud eerd e Klassi eke Taal - en
L etterkund e en Klas sieke Arch eologie. Thans is zij co nserva tor van de afd eling en Griekenland en het Nabije Oosten van
het Allard Pi erson Mu s eum te Am sterda m.

Dans ende en musice rend e vrouwen. Schilderi ng op kra ter afk om stig uit
At hen e 425- 400 v. Chn, Ka dm us Sc h ilder. H oog te 32,5 cm .
Bron: Allard P ie rso n Museum 6262.
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Devo'tiepren'ten

"Laat:,

Lijdt:, Leert:

Minnemystiek

en Mint:"

op devotieprenten

in de zeventiende-eeuwse

Republiek

Evelyne Verheggen

Enige duizenden
kloppen
en begijnen
leefden
en werkten
in de
Republiek.
Zij onderwezen
en verzorgden
(wees)kinderen,
armen en
behoeftigen
en ondersteunden
priesters.
In de moeilijke
tijd van de
contrareformatie
hielden deze semi-religieuze
vrouwen
de katholieke
kerk in de Noordelijke
Nederlanden
overeind.
Een belangrijk
aspect
van hun spirituele
praktijk was het mystieke
huwelijk.Als
bruiden van
Christus
leefden zij een vroom
en deugdzaam
leven, opdat zij eens
werden
verenigd
met hun hemelse
bruidegom.
Inspiratie
voor het
aardse leven vonden de vrouwen
bij devotieprenten.

, :,,- /0o(>r.. 1'/ (J / 1,
( c'rJlcLta J ,)"'jfU:JJU J

Af b eel ding la en /IJ,
Gesc hilde rde ernb lem at lsche vo orste lling op p erk am en t van oprij zende ha rren ni et aan d e a chte rz ijde een ged ichtje.
Mus eu m Ca tharij neconve n t Utre ch t BM H d,,2702 ,

Vana f de vro ege Mi ddelee uwe n we rde n in de kat ho lie ke kerk
bee lden ge bru ikt. Behal ve als did acti sch hulpmid del diend en
ver bee ldi ng en va n Christus' le ven en lij de n en po rtrette n va n
heilig en als inspi rat ie voor het gee ste lij k leven . N iet ied ereen
kon imm ers bo eken lezen e n het veelvuldi g ge bru ik va n
Latijn maa kte het er voor leken niet ge ma kk elijke r op ,
Met be h ulp va n pre nte n en stic hte lijke boe ke n ko n de ge lov ige zich , via in wendi ge verbee ldi ng of im agin ati e , voo rs te lle n
aa nwez ig te zij n bij de afge bee lde h and elin g . A ls men bijvo orbee ld medi teerde over de geboo rte van Chri stu s, dan
da ch t men zich in ee n ver vall en hui sj e w aa r de w ind aa n alle
kanten doorblie s. Bij afbe el dingen van de pas sie va n Chri st us
was m en ge tu ige en voeld e men (lich amelijk) mee met zij n
lijden . D oor te kij ken of te lezen ov er heiligen konden ge lo v ige n de hei lige in zij n of haar deu gden navo lgen .
De uit vindin g van de kop ergr avure gaf ee n nieu we impul s aa n
het b eeldmateri aal dat ter onde rs teun ing va n het geloof werd
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geb ru ikt. Ten tijde va n de eontrarefo rma tie bl eken de pr ent en
ee n pro baa t mi dd el om de sp iritua lite it van de katho lieke kerk
vo rm te geve n en uit te d ragen. Beh al ve als hulpm iddel bij de
m editatie w aren de prent en in reli gieuze mil ieus popul air als
b asis voor het noteren van geb ed en en w en sen. M et name
vrouw elijk e re lig ieuzen als kl opp en en begijn en verblijdden
elkaa r met ge dic ht en of teks ten gesc hreven op de ac hte rzij den
va n de devoti ep rent en , bij voorke ur bij een spec iale ge leg enheid als in tred e of ove r lijde n . Zo onts tonde n de eerste dood spr en tje s in het klopp en- en begij nenmili eu van de zeve ntiende -ee uwse R epublie k. Het gebruik van pre ntj es al s basis voo r
me m ento mor i werd aa n het einde van de ach ttiende eeuw
ove rgenome n door de Zu idelij ke Nederland en en de res t van
de we reld. He t is vo or al in de ze co ntext dat het geb ruik van
devotiepr ent en hed en ten dage nog bekend is ,
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Devotieprenten
Hoog

verheven

Ziel

Devoti epr enten werden behalv e gedru kt ook ges childe rd of
ge teke nd. Een fra ai voorbeeld hiervan is afk om stig van een
geestelij ke maagd uit het begijnhof te Amsterd am (afb 1a en
1b) . Op de acht erzijde van dit devotieprentje staat een gedicht
voor het begijntje Corn eli a Will em s Vlind er. Ze kree g het op
10 juni 1691 , vermoed elijk van G . v. Br oek - recht sond er is
namelijk gesch reve n : "Bi dt voor G. v. Broek " . Het ge d ich t
luidt :
Bemind d en H eer en anders ni et
Ge dee lde min die vin t ve rdr iet
Sal Godt ges ta dig in u rust en
Wat h em beli ef t dat m oet u lust en
Lutt el hij na 't leven vraag t
Die 't Eeuwi g in sijn harte dr aaght
Een hoog verh even Zi el tot Godt
Die ach t de Werelt voo r een spo t
Laat , Lijdt , Leert en Min t
Soo z ij t Gij Jesu s Li ef ste Kin dt
Bij dev ot ieprent en is de verhouding lussen woord en beeld
belangrijk. Veel gebru ikte tekst en, zow el de ge drukte a ls de
handge schreven , waren c itaten uit de bijb el. M et name de tekste n uit het H ooglied ver wo orden de minnem ystiek op intense wij ze. In het gedichtje voor C orneli a Vlinder wordt de verhoudin g tu ssen de ma agd en haar bruid ege orn op kar ak teristieke wij ze be schreven. De ma agd had de wereld verlaten
(" D ie acht de Werelt vo or een sp ot"), om haar Heer te minn en
door middel van seksue le onth ouding, penitenti e e n va sten of
vers terving (" Laa t" en "Lij dt") . Ze "Lee rt" uit stichte lij ke
boeken , bij de m editati e of door het lui steren naar pr ek en of
se rmoene n. H aar bruid egom woo nt en ru st in haar hart : bij
haar intr ed e of pr ofe ssie , waarbij zij de ge lofte va n zui verheid
aflegde , gaf de maagd symbolisc h haar har t aan Hem en H ij
ging van af dat m oment in haar hart won en.
Op de voo rzij de is een em ble ma tisc he voo rste lling gesc hilderd m et als m ott o : "U H . Pa ssie end e pijn is ons e ziel een
medicijn " . Af geb eeld is ee n land schap waa rbov en twe e zielen
in de vorm van brandende h arten naar de hemel opr ij zen
begeleid door de "Arm a Christi", de martelw erktuigen van
Christu s . Het ene hart verbeeldt "een hoog verheven Ziel" ,
hier bed oeld al s voorbe eld voor Corn eli a Vlind er, de ander
di e van haar bruidegom Christus met wi e zij n a haar dood in
de hem el zou worden vere nigd .
Maagd

en in d en Hoek

Van de M aagden uit 'd en Hoeck' te Haarl em zij n veel zeve ntie nde -eeu wse handschr iften be waard die som s zij n geïll u stree rd met dev oti eprent en . In H aarlem ontstond aa n h et einde
van de zes tiende ee uw ee n blo eiende ge mee nsc ha p van o ng evee r tweehond erd gee stelijke m aagden of kl opp en , di e verbonden waren aa n de schuilke rk de St. Bern ardus aa n de
B akenes sergracht. Geest elij ke vaders docee rden deze m aagden ho e ze diend en te leven en te bidden . Hun ser moe ne n of
pr eken w erden door de vro uwe n opge teke nd .
D e po sitie van prie ster s in de eerste helft van de zeve ntie nde
ee uw was pre cai r. Ze mocht en op str a ffe van ge va nge nneming of boete geen mi ssen opdr agen. Z o gebeurde het dat de
gee stelij ke vader s som s twee tot drie maand en ni et de mis
konden lezen . E n als ze dan , so ms onverwa cht , aanw ezig
wa ren, pr eekten ze maar voor enke le m aagden zo dat de ande ren ver stoken bl even van w ij ze en stichtelij ke wo orde n. Door
de sermoe nen op te tek en en kond en ze wo rden (voo r) ge lezen
als de pri ester s elders verbleven of voo r vervolgingen moesten onde rdui ken . Daarn aast waren ze een uitkom st voor de
m aagden die door om standigh eden o f ziekte ni et aan wezig
k onden z ij n bij de mis. M et nam e voor de maa gd en di e niet in
de om gevin g va n 'de H oeck' woo nden, m oeten de afschriften
zee r brui kbaar zij n gewees t. Al s de ge estelijke vader s ove rle-
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den waren , leefd e bo vendi en hun gees t vo ort in de op getekend e prek en .
Het ouds te, ong es ig ne erde prentj e uit de h and sch riften van de
Ma agden in den H oeck is ingep lakt in een onged ateerd preken- en oefeningenboek to egespit st op het H . Sacrament (afb.
2). Het hand schrift is te dat eren aa n het be gin van de zeven tiend e eeuw ; het pr entje is vanw eg e de primitie ve stij l en de
gedrukte tek sten mogelijk ouder, circ a 1575. D e afb eelding
to on t een m aagd di e door Christu s wordt gekro ond me t een
doorn enkr oon . Als zij die kroo n van h et lijden dr aagt , zal zij
in de hemel worden gekr oo nd met een mo oi e , met edelstene n
ver sierde kr oon zoa ls Chri stus di e reed s in zijn linkerhand
va sth oudt.
Al s voor lo pe rs van het h ed endaa gse stripve r haa l zij n bande roll en met duidend e teksten in de voo rs te lli ng ge graveerd . Zo
zegt Christu s: "Ti s u hebdy deese Croon gh edraeg en ." Zij antwo ordt: "U Cre nsi e [kran s] heer staet in miij beh agen". Als
bel oning voo r het aa rds e leven vol penitenti e en lijd en wordt
de m aagd in de hem el ver welkomd met de tek st: " Ontfa ngt te
lo on e der M aechd en Cro on e" . Zij sch enk t in ruil een kelk ,
symb ool voor haar (aa rdse) lijden . Rond om de prent is een
tek st gegrav eerd uit de Ap ocalyp s (2: 10) - "D e croon e des
leven s sal ick u gh eve n blijfd ij [al s j e blij ft] totter doot toe
gh etr ouwe so nder sne ven" - en een uit het Ho oglied (2: 2):
"We es t als ee n le lie onder di e do orn en ".
Op deze afb eeldin g wordt de reli gi eu ze vrou w an oniem af ge be el d . De icono grafi e is no g gelij k aa n di e van Midd eleeuw se
afb eelding en . In de loop van de ze venti ende eeuw wijzi gt de
verbe elding van bruidsmy sti ek langzam erhand. D e vrouw en
mo gen zich dan niet lan ger spie gelen aa n een ano niem e
ma agd : bet er is een er kende, heili g of zali g verkl aard e m aagd.
Tw ee ingepl akte pr enten uit de hand schrif ten van Joann a va n
Val oi s zijn hi erv an een go ed voor bee ld (afb . 3a e n 3b ).
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Mystiek huwelijk; gravur e op pop iet. Mus eum Catliatijneconv ent Utre cht
BMH Warm "92D4./
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Salighe

maghet:

Joa nna (14 64 -15 05) werd ge bo re n als tw eede dochter van
L odewijk XI , koning van F ran krij k, en konin gin Charlo tte .
Zij huwde in 1476 met Lodewijk de hertog van Orléans, de
latere koning
L od ewijk XII van Frankrijk, aa n wie zij reed s een maand na
h aar geboor te w as uitgehuw elijk t. In 1498 sprak ee n pauselijke co mm iss ie op ve rlangen va n Lodewijk en op gro nd van
Joanna 's ' impo tentie ' de ni etig verklaring va n het hu w elijk
uit. In feite was Joanna lich am elijk geh andica p t door sche efgeg ro eide ru ggenwervel s. L odewijk hertrouwd e met Ann a
van Breta gn e , de w eduw e van zijn zw ager en de vorig e
koning Kar el VIII.
Joanna trok zich terug op het ka steel van Bour ges waar zij ee n
vr oom en religieus leven leidde. Met hulp van h aar
G eesteli jke Vader, de franci sc aan Gilb ert Nicol as, stichtt e zij
om streek s 1500 de orde van de annu nciaten . Joanna trad zel f
nooit toe, wel legde ze de drie geloft en (zuiv erh eid, armoed e
en geh oorzaa m heid) af. H aa r vo lgelin gen ste lde Joanna als
derde ordelin gen onder de hoed e van de Fr an ci scanen . D e
orde was op gedr ag en aan Mari a : door h aar te vo lgen in ha ar
deu gden , het meelijden in de passie , kw am m en nader tot
Chri stus.
D at de ma agd en uit de Ho ek ee n bijzond ere verering voor
Joann a koest erd en , is niet verw onderlijk . Zij was een rec ent
voorbeeld van een vrouw di e op onconventi on el e wijze koos
voor - en vorm ga f aan - een re lig ieus leven. O ok de fran ci scaanse invloed op de annun ci aten moet tot de verb eelding
hebben gespro ken . De ee rste gees telij ke vad er en stic hter van
de Hoek, Nicol aas Wiggers z Cou sebant (t 1628) , was namelijk zeer toe gewijd aan de Fr an ci scaanse orde . Zijn geest en
ove rtuiging lieten , mede in de vor m van op getekende se rm oenen , nog lan g sporen na in 'de n Hoeck ' .
Op een door Abra ham van M erlen (1579-165 9) ge graveerde
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prent is (de to en nog zalige) Joanna afge be eld in het habijt
van de annu nciaten (afb . 3a ) . Zij ontv an gt symboli sch ee n
francisc aner koord en een ring. In het onde rschrift wordt hieraa n ger efereerd m et de zin "S alighe maghet Ioann a vol
de uchden, Onfan ckt de sen Rinck, en Coorde me t vreuchd en" ,
en met de Latijne tek st die vertaald luidt: "Omgord, 0
Maagd, met dit koord als onderp and uw ku ise lenden en m et
deze [rin g] uw vinger, lieve Joanna ". Jo ann a , met ko ninginnekroon e n een lelie al s sy mboo l van de zuive rh eid , ont van gt
de bruid sb e scheiden uit h and en van het Chri stu skind , geze ten
op de sc ho ot van Mari a. D e verering voor het my stiek e huw elijk van Jo anna is op de prent gesym bolisee rd en geïn corp oreerd do or een rijke bl oem enkrans in tw ee vazen met een
Chri stu s en Maria-monogr am .
De. tweed e prent (afb. 3b) verbeeldt het mystieke huw elijk
va n de Heilige Joanna van Valois . Net als op de eerste afb ee lding dra agt zij he t habijt van ha ar orde . Met als getui gen
M aria en Francisc us ontv angt zij de maagd enkroo n en de ring
van h aar bruidegom . In ruil schenkt zij hem haar h art. D e
onder schriften zijn in het L atijn en luid en in vertalin g : "De
Bruid egom : Houd ni et op, bruid, Mij j e sm ekend halt aan te
bieden : d an zul je de h em el se kroon ontva ngen . D e Br uid :
Zoete Verl osser Jezu s mijn ge m oed verl an gt daarn aar: en U ,
Bruide gom , za l ik volgen , die gewond ben door U w liefd e ."
Onder de en gelen en de H . Gee st is in ee n banderol gesc hreven : "Aa n h aar die ov erwint zal de kro on ge geven word en " .

'Nee

jou

D e tw ee fraa iste pren ten die de mi nn em ystiek verb eelden zijn
inge p lakt in het H aarlem se han dschri ft met 'Sermoen en en
gheestelij cke pu ntjes' (afb . 4a en 4b ) uit 1610. Ze zij n te
beschouwen al s over gan gspr enten in de verbeelding van de
bruid smy sti ek : de m aagden zijn no g anoniem af geb eeld .
Daardoor is ee n 'd ubbe le ' interpretatie m ogelijk. Hoe wel het

e ll

Sb,

H et mystiek e huw el ijk vall Joann a van va lo is. D e ee rste p rent is afkomsti g uit d e vitae, opg et ekend doo r de ov erst e van de Maagd en iri d e H oek: Trijn Ja n O ly.
D e twee de is afk om st ig uil een hand sch rif t me t se rmoe nen uit 1633. Gra vur es op pap ie r:

M use um Cat liarij necon vent Ut recht B M H Warm h92C /O,j

HISTORICA

24v en h92 D J9. t.o. ] : J.

oktober

2002

11

Devo'tiepren'ten

Afb eeld ing 4a en 4b.
H el heili g huwelijk van hel Woord en d e zie l en Hel Beeld van de boe/ vaard ige zie l. Gra vures op papi er.
Museu m Catharijn econ vent Utrecht BM H h82 I .O. 139r en // 3 r.

klopje deze prenten ongetwijfeld in het handschrift plakte
omdat zij zichzelf associeerde met de afgebeelde vrouwen,
duiden de teksten tevens op de betekenis waarbij de bruid ook
de kerk of de gelovige in het algemeen kon symboliseren.
De prenten zijn gegraveerd door Carel de Mallery (1571-na
1635) en zijn mogelijk afkomstig uit één reeks. De afbeeldingen bevatten minutieus gegraveerde Latijnse teksten. Die
geven een interessant beeld van de religieuze associaties die
rond 1600 konden worden gelegd met voorstellingen van
bruidsmystiek. Op de eerste prent is het mystieke huwelijk
afgebeeld onder de titel "Het heilig huwelijk van het Woord
en de ziel". In de prent schenkt zij haar hart aan Christus, op
zijn beurt kroont hij haar met de bruidskroon . God de vader
en engelen zijn getuigen van de verbintenis. Het onderschrift
is uit Jesaja (61 : 10): "Ik verheug mij uitbundig om de Heer en
mijn ziel juicht om God, want Hij heeft mij bekleed met
gewaden van redding, en mij gehuld in een mantel van heil,
zoals de bruidegom een kroon opzet en de bruid zich met haar
opschik tooit."
In onze tijd is de tweede prent moeilijk te begrijpen en bijna
macaber, maar in die tijd diende deze de gelovigen te motiveren tot boetedoening. Op "Het beeld van de boetvaardige
ziel" is te zien hoe de maagd in grote ootmoedigheid haar
zonden belijdt, terwijl de bruidegom haar dwingt tot boetedoening. Bij zijn hart staat "De doodzonde" gegraveerd, verbeeld door een dolk met vijf messen snijdend door zijn hart.
Hij spreekt tot haar : "Ik ben om jou doorwond en jij hebt
kwaadgedaan en je hebt het kunnen [vermijden}) "; "Dit heb
je mij aangedaan en Ik heb gezwegen en Ik heb het geduldig
verdragen" . Zij antwoordt: "Ach, ach mijn Heer , waarom heb
ik gezondigd? Zeg tot mijn ziel: Ik ben je heil! " , Op de grond
slingeren tussen de doornen van smart haar kroon en bruidsring, die zij blijkens de gegraveerde tekst niet (meer) verdient
te dragen: "De kroon is van je hoofd gevallen. Wee jou".
De minnemystiek betekende voor de religieuze maagden niet
louter vreugde . In hun spirituele praktijk herdachten zij enerzijds de memorabele en vreugdevolle kant van het mystieke
huwelijk, anderzijds de ootmoedigheid, versterving en boetedoening van hun gekozen leven. Beide kanten van die spiritu-
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aliteit worden belicht in de prenten en de bijgeschreven of
gedrukte teksten . Daaruit lijkt het soms alsof hun bestaan
werd gedomineerd door schuldgevoelens en boetedoening .
De prenten blijven echter ideale en voorgeschreven voorbeelden voor de innerlijke devotie.
Evelyne Verheggen is verbonden aan vakgroep kunstgeschie denis van de Katholieke Universiteit Nijmegen. In het kader
van het onderzoeksprogramma
Christelijk Cultureel Erfgoed
doet zij promot ieonderzoek naar bid- en devotieprentjes in
de Noordelijke Nederlanden. Met dank aan pater Albericus
de Meijer OSA .
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Zeventiende-eeu'Wse
Het

leven van een huisvrouw

poppenhuizen
in miniatuur

Jet Pijzel-Dommisse

Poppenhuizen
zijn bij uitstek objecten
.d ie met vrouwen
worden
geassocieerd. Ze zijn een favoriet verjaarscadeau
voor meisjes en ook op
volwassen
vrouwen
hebben poppenhuizen
een grote
aantrekkingskracht.
Na de Nachtwacht
zijn de zeventiende-eeuwse
poppenhuizen
van het Rijksmuseum
de grootste
publiekstrekkers.
Het publiek dat hier kijkt, dat lezingen bijwoont
of poppenhuisbeurzen bezoekt,
bestaat voor het overgrote
deel uit vrouwen.
Er wordt
veel tijd en ge ld besteed aan de inrichting
van een nieuw poppenhuis.
In de meeste gevallen bepalen vrouwen
de indeling, de functie van de
kamers, de aanschaf van de meubels
en de inhoud van de kasten. Als
mannen betrokken
zijn bij een poppenhuis,
dan is vooral de bouw van
het huis of de vervaardiging
van het meubilair
hun terrein.

m eer d an ee n afs ta nde lijk e wee rgave van m eubeltj es en voor we rpe n : zij sy m boliseer de n oo k het leven van de vro uw als
spil van het hu ishou den e n het gez in. Voor histor ici zij n de
o ude popp enhuizen va n o nsc hatba re waa rde als br on van
inform atie over het int eri eur en he t d agelijkse lev en in de
zeventi end e en achtti end e eeuw.

I· De aa ntrekk ings krac ht van voor werp en in mini atuur
Kunstkabinetten

Afb eeld ing 1.
Het p opp en /lilis van Pet ron elia Oortman , ingericht tuss en 16 86 -1710.

Foto : R ijksmu s eum A ms te rdam.

D e zeve ntiende -ee uws e popp e nh uizen we rden ook vo or vro uw en ver vaard igd . Ze zijn ingeric ht met een verge lij k baa r p erfec tionisme als de huidig e sa me n stelsters nastreven. M aar
hun functie was meer dan ee n hobby. All ere erst werd h et
wo nderb aarlijke va n de in m in iatuur verv aard igd e voorw erpen sterker b en adrukt. Som mi ge popp enh uizen w aren zo
bero em d , dat n iet all ee n de direct e ken nisse nkr ing, m aar ook
vreem delinge n ze kwa me n bezichti gen . D aarn aast ware n zij
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is van
alle tij den . Ze ker als deze o bjec te n ee n nat uur get rou we
nab oot sin g wa ren va n hun gro te voo rbee lde n en ze ook ec ht
functi on ee rd en. Ook vroege r w as m en gefasci neer d wa nnee r
ee n ka no nnetje ko gel s ko n afsc h ie ten, ee n stoom m achine op
kr acht kwa m, ee n m ol en ec h t dr aaid e of ee n heel kl ein vioo ltje zui ver kl on k . Sch aalm odellen en voorwerp en in miniatuur
vor mde n in de ze stien de en zeven tiende ee uw een vas t onderdeel van rar iteit enverza me lin gen . M en be keek vol ver wond ering het m icrosnijwerk in kersenpitten, ge v uld met 37 zilve ren lep el s en vorken , of het zingende vogeltje in zijn kooitje
van 5 cm. H et waren kun stig verva ard igd e cur iosite iten die
het va kma nsc ha p van de me ns co m binee rde met of jui st afzette tege n de wo nde rbaa rlij ke voor tb re ngse le n va n de natu ur.
Ook ge bo uwe n werde n in mi ni atuur nageb ou wd . Uit invent ari sbe schrij vin gen van enkele Duit se vo rstelij ke Kun st- und
Wund erkamm ern , waa r rari teitenv erza me linge n w erde n tentoon gest eld , weten w e d at daartoe ook ingerichte ge bo uwe n
beh oord en. Zo bez at herto g Albr echt V van B eier en in
Münch en in 1558 een volled ig inger ich t D ockenha us va n vier
verdi epin gen met popp en , die zowel de vors t en de vor st in als
bezoe kend e edelli ede n, mu zikanten en hu ispersone el voo rstelden.
In Ned erl and zij n sle ch ts enkele voorb eelden uit de zeve ntiend e ee uw gevonden, waa rbij een inger icht popp enhui s
onderdee l vorm de van een in ee n kun stk am er opges te lde ve rzamelin g curios iteiten . W ij kennen bij voorb eeld een be schr ij-
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H el p opp en huis van Petron eli a Oort nian
F%: Rijk smu seu m Am sterdam .

ving van een kunstkamer van Oopjen Coppit en haar tweede
echtgenoot M arten Daey . Oopj en Coppit beh oorde tot een
aanzienlij ke Am sterdam se familie , zij liet zich in 1634 m et
haar eer ste ec htg enoot M art en Soolman s leven sgroot door
Rembrandt p ortr etteren. In de boedelinv ent ari s opgemaakt in
1659 bij de dood van Mart en Daey wordt in deze kunstkam er ,
'kabinetkam ertj e ' genoemd , het poppenhui s beschreven , dat
volledig w as ingericht , voor al met voor werp en va n zil ver. In
de kunstk am er w as daarn aa st een indruk wekke nde ver zam eling kun stv oorwerpen en ra riteit en vanui t de hele wereld bijeengebracht. Ook dit vertr ek toonde, net als de vorstelijke
kunstkam ers, als het ware 'd e wereld in het klein', met al zij n
wonderbaarli j ke voortbreng sel en .
Het is zek er dat poppenhui zen in de zeventi ende en achtti ende eeu w werd en bes ch ouwd als kunstkabin ett en . Zij zij n in
boedelinvent ari ssen naa st het gebru ike lij ke woord "po ppe ka s" ve elal aa ng eduid al s ' Konstkas ' of ' Ko ning lyk kabine t' ,
met de aanvullin g "met al de kleine hui shouding daart oe
behorende " . D e zeventi end e-eeuwse p opp enhuizen di e
bewaard zijn ge blev en en di e nu te zi en zijn in het
Rijksmu seum in Am sterd am en in het Cent raal Mus eum te
Utrecht, zij n ook echt kun stk asten . H et poppenhui s van
Petronella de la Court (1624-1707) in het Centraal Mus eum ,
vervaardigd en ingericht tu ssen 1670 en 1690, is ingebouwd
in een kast van het uitheem se olij fh out. De elf vertrekken zij n
ingericht met schilderij en van beroemde schilders, meubel s
va n exoti sch e houtso orten , ivoor en barn steen , voor werpen
van zil ver, glas en halfed el sten en . De 28 popp en zijn vo lle dig
aangekleed in zijd e , wol en linnen, afgezet met passem ent en
en kant; echt haar, bij som m ige vrouwen door vlochten met
linten en p arel s, omlijst hun wass en ge zicht en , die zeer persoonlij ke uitdrukkingen h ebb en . Toen Petr on ell a de la Co urt
ov erleed, liet zij een gr ote verzameling na van schild erij en ,
tekenin gen, beeldhouww erk en en curio siteiten . Haar popp enhuis werd in de boedelinv ent aris verm eld onder de kop
'Rariteiten ', a ls eerste van meerdere kun stkabinetten: "Ee n
uytmuntende Poppekas met el f vertrekken ied er in sijn so ort
rijckelijck en ci erlijck gemeubile ert na beh oor en ."
Het grote pop penhuis van P etronelIa Oortman ( 1656- 17 16) in
het Rijk smu seum , verva ardi gd en ingeri cht tu ssen 1686 en
1710 , is helem aal een "uy tm untendt KO NST-WERK , Van 't
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welk na ar alle verm oed en in gansch Europa, noch elders,
eene weêrga zal kunn en aa ng e too ndt word en " , zoal s het poppenhu is in de late ac htt ie nde eeu w in ee n ano niem e ge dr ukt e
tek st wo rdt be schr even . D e kast van di t hui s is geh eel bepl akt
met sc hildpa d, in gel egd met krull end e vers ieringe n in tin.
Ook hier is op de uit voerin g van de inh oud niet be sp aard . Uit
de mond va n haar dochter Hendrin a Br andt is opget ek end d at
moeder Petronella tu ssen de 20 en 30 du izend guld en aa n
haar pop penhuis had besteed. Het bij zondere is d at de
opdra ch tg eef ster all e s zo veel mog elijk precies op sc haa l en
van het natuurlijke materiaal heeft lat en maken: du s stoelen
van without met mattenbies in de meid enkamers en stoe len
van notenhout bekle ed m et fluweel in de o ntvangstzaa l, kandela ar s va n ijzer en k op er in de keuk en en wandb lakers van
zilve r in de kr aamk amer . In de ui tvoerin g va n de voo rw erpe n,
of het nu het verk ee rsp el uit de zaal is, of de in leer geb ond en
boe ken uit de bibli oth eek, de sp eciaa l gew even se rvette n uit
de kl eer zolder of de hout en vlonders uit de kelder , ove ral
spreekt ee n streven naar p erfectie en det aillering . We w et en
dat het popp enhuis een so ort attracti e was , die men op voo rspraa k ko n bezoek en . Ge ïnt ere sseerd en u it binnen- en buit enland kw amen het hui s bekijken. Een van de bezo ek er s, de
Duit se gel eerde Zachari as von Uff enb ach, heeft zijn bezoek
in 1718 uitvoerig besch reven. De eigen ar esse of haar dochter
hield een rondleiding, ope nde linnenka sten, haalde popp en te
voors chij n o m onder de rokk en te laten kijken en demonstre erde de waterp om p in de keuken , di e echt water liet stro men .
Symbool

van

het:

huishouden

Het is we l duidelijk dat dergelijke poppenhuizen uit de ze ven tiende en ach ttiende ee uw vo l uiter st k wet sb are obj ect en niet
voor kind erh andjes be stemd waren . De eigena resse n va n de
oud e p opp enhuizen li eten de huiz en m ak en toen zij al volwassen w aren; enkele va n hen hadd en geen kinderen . Van een
Duits
poppenhuis
uit 1631, verv aardigd
vo or de
Neurenb ergse kinderloz e Anna Köferlin , is uit een uitv oerige
beschrijvin g bekend dat he t openbaar tent oongesteld werd en
diende als voorbeeld van een goed georg ani seerd hui sh oud en :
kind er en m ocht en er n aar kijken , niet me e spe le n . In
En gel and hebben in de ac httiende ee uw enke le ari st ocrati sche
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kin der tje s we l ee n p oppenhui s bezeten , waa rmee zij ond er de
hoed e van ee n go uv ern ante m ocht en spelen ; het is echt er de
vraag of hun spe l te verg elij ke n is met het spe l va n huidi ge
k indere n. Pas in de ne gentien de ee uw wer de n poppenhui zen
echt spee lgoe d .
In N ed erl an d was het inri cht en va n ee n po p pe nhuis in de
zeve ntie nde en achtt ien de eeu w als het ware ee n hobb y, ee n
aa ntrekke lij k tij dve rdrij f binn en een vrij k lei ne gro ep va n
welgeste lde vro uw e n, de m eeste afkom stig ui t de kr in gen va n
A mste rda m se en Leid se regen ten , koop- e n am b achts liede n.
Bij de samenstelli ng en inr ichtin g ware n zij zee r bet rokken ,
maar profess ion el e am bach tslie den vervaar d igden de mini atur en. D at blijkt bijvoorbeeld uit een no titie bo ekj e dat Sar a
R othé ( 1699- 175 I) bijhield van de inr ichting van haar eer ste
p opp enhui s . Z ij gaf de opdracht en aa n meub elmakers, schilder s en stof fe erder s, no teerde de kos ten van haar aanko pen en
be sch ree f precies welke voorwerp en zij wa ar plaatst e. Haar
eige n handw erkzaamheden bep erkt en z ich tot het borduren
van ee n bedd en sprei en vloert apij t en het aa nk leden van enkele popp en. Z ij richtte twee popp enhuiz en in , die beid e
b ew aard bl even en nu zij n te ntoo nges te ld in h et
G em eent emu seum te Den H aag en in het Fran s Hal smu seum
in H aarlem .
D e inric hti ng van de Holl and se po ppe nhuize n in de ze ven tiend e ee uw was zeer doord ach t. B ewu st wer d geprobee rd
ee n wee rgave in mini atuur te m ake n van ee n hui shouden. H et
hui s ze lf , dat w il zeggen het ge bo uw , spee lde d aarbij een
o nderge sc h ikte rol. Poppenhui zen uit di e vroege periode zijn
in geb ou wd in ee n k as t, waa r trapp en en logi sch e doorgan gen
ontbreke n. In ee n boedelbe sch rij vin g uit 1674 noteerde men
ove r een p opp enhui s "represe n tere nde de hu yshoudin ge " en
in 1739 ove r het uit 1676 sta m me nde p opp enhui s van
Pet ron ell a Dun oi s , ook in het Rijk smu seum te A ms terda m te
z ie n: " va n b innen ver be e lden de een o uderwe tse P opp e
Hu y shoudi ng ."

Ee n or de lij k hui shoud en en de rol van de huis vrou w als
ste unpunt van het gezins leve n ware n in de ze ventiende ee uw
vaa k het onderw erp van de sc hi lder k unst en de mor ali ser end e
lit er atuur . In het prote stant s bur gerlijk e Holland w as een goe d
fa m ilie leve n de bakerm at va n deu gd zaamheid . De taak van de
hui svrou w omv att e prakti sch e za ke n als de inri chtin g va n het
hui s, de sc hoo nm aak, de voe dse lvoorz ien ing en het leidin g
gev en aa n per soneel. Zij ee rb iedig de h aar echtg enoot, br ach t
k ind er en vo ort en zor gd e voor hun opvoe ding: ge bo or te , ziek te e n dood bep aalden haar leven . In het kuns tkabinet-po ppe nhui s is als het ware het hui selij k leven van de vro uw gesymboli seerd . Letterlijk is haar were ld in het klein bijeen gezet ,
zoa ls in een kunstkamer ver zamelin g de wijde wereld in het
klein wa s bijeen gebracht. Vand aar de gro te aandacht niet
alleen voor ontva ngsts alon s, m aar oo k voor diens truimt es als
kleerz olders en keuken s, vo or voorr aadruimtes als provi sieke lde rs en turf zol ders. Het id eale hui selijk gez insleven was
het voorbeel d, niet zozeer het gezin sleven van de samenstel ste r ze lf. Dit verklaart de aanwez ig hei d van kraam - en kinderk am ers in alle poppenhui zen , oo k w anneer de opdrachtgeefste r zelf geen kinderen had .
In het gro te poppenhui s van Petron ell a Oortman was oor spro nke lij k zelf s een vertre k als ro uwka me r ingeri cht : er lag
ee n ove rle den kindje in opge baa rd , waar de andere kind er en
van af sc heid kwamen nem en e n ze er toepa sselijk kr eeg het
vas te sc hilderij op de schoorsteenboezem het onderw erp
' Christ us laat de kinder en tot zich kom en '. Het le ven van de
hui svrou w w erd in dit p opp enhui s zee r ov ertuigend ges ymboli seerd , ze ker toen de popp en daarin nog aanwez ig wa ren .
Op het sc hilde rij dat in de vroege ach ttie nde eeu w va n het
hui s ge ma akt werd, zij n de popp en afge be eld; zij verdwe ne n
in de ne gentiende eeu w. D oor de ke uze en op stellin g van de
pop pen of d oor het ond erwerp van de sc hilde rij en wordt het
th em a van het vertrek ve rklaar d . In de kraa m kam er bij voorbeeld , w aar in een ho ekj e tocht vrij ac hter het kame rscherm de

Afbeel d ing 3.
De klee rrold er uit hel p opp enhu is van Petronelia O OrfJ11
an , m ei kleerstokke n, een strijkraf el m et s trijkij zers, ee n linnenpers, diverse m a nd en,
wa aronde r ee n bak erma t, op de ac htergrond (wee mei denk ame rs . Foto: Rijksmuseum Amst erdam .
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kraa mvrouw was gezeten en ee n kin dermeisje oo rs pronke lij k
he t kr aam kindj e dro eg, toont he t sc hoorste enst uk de vondst
va n Moz es in het biezen m andje en het pl afond schilderij de
volw assen M ozes met de Tafel en der Wet. D e Tien Geb ode n
waren de bela ngr ij k ste geb od en waarme e h et ki nd vanaf zijn
ge b oorte moe st worden opgevoe d . In de ingan gshal leidd e
ee n kind erm eisj e een kindj e le tte rl ijk aan lei band en ; de sc hilde rije n op de wan de n - allego risc he voo rstellinge n van de
Wij sh eid en de Opvoe ding - illu streren het b egel eiden dat uiteindelijk moet voer en tot wijs hei d .
Bron

van

informatie

N aast deze niet altij d di rect duide lij ke verwij zinge n naar het
gezinsleve n va n de hu isvrou w, is h et p opp enhu is u it de zeve nti ende en achttie nde eeu w voor on s een onu itputtelij ke bro n
van inform ati e . Want bij uit stek wordt hie r ee n huishoud en
w eergegeve n me t, zo niet alle , dan toch w el ze er veel voorwe rp en die in dat huish oud en ee n rol sp eeld en bij ontv an gsten, bij ge boo rte en ziekt e, bij het op slaan van de p rovian d
en het verzorgen van de maalt ijd , bij de verwar ming en ver lichtin g van de ka me rs, bij de sc hoo nm aak va n het hui s en de
kle ding.
Ne rg ens kr ijgen wij zoveel inform atie over de inri chtin g van
bij voorb eeld kraa m kame rs en kleer zolde rs , ve rtrekken di e in
alle popp enhui zen aanwezig zij n, m aar d ie nau wel ij k s op
sc hi lderije n zij n we ergegeven . D e kra amk amer wor dt in ee n
boedel invent aris van ee n huis me es tal niet als zod anig opge voerd, hoew el hee l wat vrouwen in het kra amb ed zijn gestorven. En inven tarissen not er en w eliswaar veel voorwerpen op
zo lders, m aar het is niet altijd m akkelijk zic h iet s voor te stel len bij kle erstokken , vou wpl an ken , lik sten en en linnenpl akkers , la at staa n van de vele soorten klee rbe nne n, schu iers of
ee n munnik .
B ij de be stud ering van de kra amka m ers wordt ons pas duid elijk met we lke attributen deze bel ang rij ke ge be urtenis bij de
welg es telde bur gerij wer d o mri ng d. D e ka me r w aar de
ge bo or te plaa ts vo nd was meer dan all een ee n sla apka mer.
Die wer d gedurende de eerstvo lge nde ze s to t ac ht weke n een
belan grij k ont vangs tvertrek waar de kra am vrouw veel bezoek
kon verw acht en . Meestal werd een nieu w e stoffe ring nood zakelij k geacht , waarbij gord ijn en, schoorst eenv allen, bed- en
wiegbehan gsel s, stoel- en vuurm andbekled in g op elkaar werden afg es tem d . Een groot k ame rsc herm , toep asselijk 'kr aamsc hut' ge he te n, mo est de voor tocht gevoe lige kraa mv ro uw
besch erm en . Ee n beha agl ij k zitte nde ' zieke nstoe l' w as noodza ke lij k , zo dr a de kraam vrou w het bed kon verl ate n. Di ver se
fij ne m and en , zoals een vuu rm and , een bakerm at en lui erm anden we rde n aang es chaf t. Op de vuur ma nd , w aarin een
testje voor gloe iende kooltje s sto nd , kon men natte lui ers
dro gen . Op de gro nd zitt end in de bak erm at ko n de baker of
de min het ki nd versch onen, inba keren en voe de n ; com mo des
waren daart oe nog niet in gebru ik. In de lu iermanden werd
het luiergo ed , de kleertjes voor de pasgeb oren e, bewaard . De
veela l rijk elijk m et kant afgezett e mutsjes , m ouwen, kra agje s
en dooplu ier s werden in zeer we lg e stelde fa m ilies ook wel in
spe ci ale 'Iu ierm and skabin etten ' opgebo rge n, di e mee stal van
kostbare hout soorten wa re n vervaa rdig d. Zilvere n wand b lake rs, sc ho te ls, kra antj eska n ne n en thee ketel s zorg de n naast
porseleinen ko pjes vo or de no dig e pronk bij de ontvangst.
Voorw erpe n van zilver speeld en sow ieso ee n ro l in de rij ke
kr aamk am er, omda t de cad eau s die de kr aam vrou w kre eg en
zeker de pillegif ten die de pasge bo rene n ontvi ng en, meestal
van zil ver waren, zijnd e lett erli jk geld voor hun toek om st .
D eze gift en werden on ge twij feld tijdelijk opge steld in de
kraamkamer .
D e p oppen di e de kraamk am er s in de popp enhuizen bev olken, geven o ns een bee ld van het daar aanw ezige person eel.
De vro edvro uw verdween na ge dane arb eid , m aar de baker
bl eef nog zo la ng als het kind m oe st wor de n ge ba ke rd , inge zwachteld; dat we rd in de eers te ze s we ke n va n hun leven
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no od zakel ij k geac ht . In co nte mporaine literatuur zoals kluc hten , die ove rig ens h et kraa mg eb eure n vaak op de hak nem en,
worden de vroedvrouw en de bak er afgeschilderd als hebb erige vrouwen van b ed en kelijk allooi. De baker tiranni se erde
het hui sh ouden zolan g de huisvrouw dat zelf niet kon doen ,
als p opp enhuispop lacht zij bijvo orb eeld boers en dr aagt
op vallend ee n gro te sle ute lbos . Al s de moed er niet zelf wilde
of k on voe den , deed ee n m in haar intr ed e. Minnen en ki nder mei sjes zij n in de pop pe nhui zen weerg ege ven als gezo nde
jon ge vrouwe n met bl ond e vlec hten, ge klee d in de dracht va n
het Wa ter lan d, de stree k te n No or de n va n Am sterd am , w aar in
w erke lij khei d veel per son eel vandaa n k wam .
All een al de gro te ge de ta illee rdhei d waar mee de kl eerzold er
in de po ppen huize n wor dt weerge geven , ben adrukt het bel ang
van deze ruimte. Teg en w oordig be seffen w e nauwelijk s meer
met w elk ee n zorg de schoo nm aak van kleding en linnen goed
w as om gev en in het verl ed en. Niet all een omdat het lett erlijke wassen en strijken een arb eid sinte nsie ve klus w as, m aar
ook om da t tex tiel kostb aar en kwet sb aar was. De sta tus van
een hui sv rou w hin g in n iet onbe lang r ijke mat e af va n haar
'bruidsc ha t ' , h aar b ezit aa n tafellinn en en bedd en goed . H et
was dan ook noodzakelijk da t dit hui sh oudlinnen en de linn en
kledin gstukk en sme tteloos gebleekt, on beri spe lij k gevo uwe n
en gesteve n werden ge pre sen teerd . Het wass en en blek en va n
gro te hoeveelhed en linn en gebe ur de mees tal bu iten shui s,
va nuit Am st erdam bij vo orbeeld in de omgev in g van Haar le m
of 's- Gra ve la nd . De was w erd dan vervoer d in grot e was ma nden, di e in het geval va n kostbare k le dings tukken m et veel
kant bijv oorbeel d, m et slo ten werd en vergrendeld. E enm aal
terug in hui s werd m et behulp van wa svr ouwen en strij ks ters
of ' stij fsters ' , de was op de kleerstokk en u itgeh angen, ger ekt ,
op de strijk- of vo uw tafe ls warm ges treke n me t m etal en
str ij kijzer s of koud ge ma nge ld en gla nze nd gewr even m et
hout en kleer kl oppe rs en glaze n lik stenen . Met b ehulp van
vouw p la nke n w erde n de lak en s en se rve tte n op de maa t va n
de linn en kast gevou wen , in de linnenp ers nog in de pl ooi
gep er st, en ten slotte in bali emand en en klee rb akjes naar de
jui ste kas ten vervoerd . Van de me este ge bru iksvoo rw erpe n in
de zold ers zij n alle en nog vo orbeelden in miniatuur b ew aard.
Daard oor w erd het popp enhuis van ee n hobby en kostbaar
tij dverdrij f, via een attr actie voor b ek ende en onb ek ende
bewondera ars to t een ven ster op het verl ed en, waard oor wij
een bli k kunnen we rpen in ee n huish oud en van de zeven tie nde eeu w.

l et P ijrel-D om mi sse verr ichtte ond er zoek naa r de H oll an dse
pro nkp opp enh uiz en uit de zeventiend e en ac htt iend e ee uw.
Z e is werk zaa m al s cons erva to r kun st nij verh eid in het
Gem eent emu seum D en H aag.
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H e t: n ieu w e koken
H o e fornuizen

aan de vrouw

werden

gebracht

in het I nt e r b e ll u m
Peter van Overbeeke

In de jaren twintig
en dertig van de twintigste
eeuw woedde
er in
Nederland
een felle concurrentiestrijd
tussen gasbedrijven
en elektriciteitsbedrijven.
Gas, dat uit steenkool
werd
gemaakt,
werd
veel
gebruikt
voor warmtetoepassingen
in het huishouden,
met name voor
koken
en verwarming.
Elektriciteit
werd
aanvankelijk
in hoofdzaak
gebruikt
voor de verlichting
van woningen
en bedrijven
en voor elektromotoren
in de industrie.
De elektriciteitsbedrijven
streefden
echter naar een grotere
en meer over de dag gespreide
afzet van elektriciteit.
Daarom
introduceerden
ze elektrische
fornuizen
en andere
huishoudelijke
apparaten,
die vooral
buiten
de avonduren
gebruikt
zouden
worden.
Als reactie
daarop
propageerden
de gasbedrijven
verbeterde
gasfornuizen.
Zo spitste de concurrentiestrijd
zich toe op
de manier van koken en daarmee
op huisvrouwen.

Afbeelding

op folder van de Gerneente-EleCfriciteilswerken

introductie

van hel vastrechttarief

vaa l' hui shoudelijk

Ie Amsterdam,

1918 . Hieruit spreekt de belofte dot elektrische apparaten
konden vervangen . Bron: NUON bedrijfsmuseum,

ter

gebruik , omstreeks
een dienstbode

Amsterdam .

Het Amsterdamse gasbedrijf GG (Gemeente Gasfabrieken)
en het Amsterdamse
elektriciteitsbedrijf
GE (GemeenteElectriciteitswerken)
vervulden een voortrekkersrol
voor
andere energie-bedrijven
in Nederland bij de invoering van
nieuwe kook-toestellen. Vanaf 1912 richtte de GE zijn propaganda voor elektrische verlichting en andere huishoudelijke
apparaten op woningbouwverenigingen
en huiseigenaren.
Toen het bedrijf in 1918 het vastrechttarief voor huishoudens
invoerde (een vast bedrag per maand plus een klein bedrag
per kWh), verspreidde het een folder die speciaal gericht was
op huisvrouwen
uit de middenklasse.
Die folder had als
opschrift: "Laat de electriciteit u behulpzaam zijn in de huis-
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houding waar de dienstbode u in den steek laat." De GG ontdekte huisvrouwen twee jaar later als klanten. Al sinds 1900
bood het bedrijf gasfornuizen aan, maar de meeste vrouwen
- of hun dienstboden - gebruikten nog petroleum, steenkool,
hout of turf. Omstreeks 1920, toen in steeds meer woningen
gasverlichting werd vervangen door elektrische verlichting,
voelde de GG zich genoodzaakt actief kookklanten te werven,
waarbij het bedrijf zich nadrukkelijk tot huisvrouwen richtte.
Huisvrouwen die een fornuis of kookplaat hadden gekocht,
kregen bezoek van een inspectrice die voorlichting gaf bij het
gebruik. Was de klant een grootgebruiker van gas, bijvoorbeeld een industrieel, dan kwam er een mannelijke inspecteur
of adjunct-hoofdinspecteur
langs om voorlichting te geven.
Die taakverdeling tussen de vrouwelijke inspectrice en de
mannelijke inspecteur was doelbewust gekozen door de GG.
De verkoop van kooktoestellen
werd verder gestimuleerd
door het inrichten van een toonkamer en het organiseren van
kookdemonstraties
voor woningbouwverenigingen
en huishoudelijke tentoonstellingen.
De verkoop en huurkoop van
apparaten (met name kooktoestellen,
geisers en kachels)
steeg door deze activiteiten sterk.
Geen

smeerboel

Omstreeks
1923 was de situatie zo dat vrijwel alle
Amsterdammers elektrisch licht in huis hadden en velen ook
een elektrisch strijkijzer, terwijl steeds meer huisvrouwen gas
gingen gebruiken om te koken, naast of in plaats van steenkool of petroleum. Dat was volgens de GE het juiste moment
om een campagne voor elektrisch koken te beginnen met de
fornuizen die het bedrijf in de voorgaande jaren uit Engeland
had geïmporteerd of zelf had ontwikkeld. Er werd een folder
verspreid waarop een modieus geklede vrouw is afgebeeld bij
een elektrisch fornuis, terwijl ze in een van de dampende pannen kijkt. Je zou deze afbeelding kunnen interpreteren als een
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ideaalbeeld waarin de huisvrouw weinig meer hoeft te doen
dan aan de knoppen van het fornuis te draaien om een maaltijd te bereiden. Een alternatieve en meer realistische interpretatie is dat ze zich niet zelf bezig houdt met het werk in de
keuken, maar toezicht houdt op haar dienstbode. De folder
bevatte een oproep om naar de wekelijkse kook-demonstraties te komen. Toen de campagne ongeveer een jaar liep, en er
zo'n vijfentwintig fornuizen verkocht waren, maakte de GE
een nieuwe versie van de folder, waarin tevreden reacties van
klanten waren opgenomen . Veel nieuwe klanten kwamen er
echter niet bij in de volgende jaren; tot 1930 wist de GE
slechts zestig kookklanten te trekken. Het mislukken van de
campagne is waarschijnlijk vooral te wijten aan de techniek.
Ten eerste waren de kookplaten weinig duurzaam en ten
tweede hadden de pannen een onvoldoende vlakke bodem,
zodat er veel warmte verloren ging en het elektriciteitsverbruik hoog was.
In de jaren twintig had de GG dus nauwelijks concurrentie te
duchten van elektrisch koken. Wel van kolen en petroleum,
zodat de gaspropaganda zich daartegen richtte. Een kolenfornuis gaf, volgens het gasbedrijf, vieze pannen en vuile
handen, nam veel ruimte in, vergde veel werk van huisvrouwen, gaf 's zomers veel warmte in de keuken en verspilde
brandstof. De gasbrander daarentegen kon elk gewenst
moment aan- of uitgezet worden. Daarom was koken op
stadsgas ook relatief voordelig. Van petroleum benadrukte de
GG vooral het brandgevaar. Om deze bezwaren te onderstrepen verspreidde de GG (in navolging van de GE) in 1926 een
brochure met citaten van tevreden klanten: "Geen kolenopslag, dus geen smeerboel!", schreef een gasverbruiker. "Naast
groote zindelijkheid en werkbesparing, kwam zij niet duurder. Mijn vrouw zou geen andere verwarming meer willen
gebruiken", claimde een ander. En een derde noteerde: "Geen
last, geen stof, geen kolendamp, dus hygiënisch!"
Veel huisvrouwen in Amsterdam en ook in andere steden
waardeerden de voordelen van koken op gas, met name in de
zomer. Daar kwam bij dat veel stads woningen al voor 1920
een gasaansluiting hadden gekregen voor verlichting, die nu
voor koken kon worden gebruikt. Daardoor gingen in de jaren
twintig meer en meer stadsbewoners op gas koken. Verder
verlaagden veel gasbedrijven hun tarieven en breidden hun
distributiegebied uit naar omliggende dorpen om ook daar
kookklanten te werven.
Nieuwe

kansen

Begin jaren dertig kwamen er nieuwe kansen voor het elektrisch koken. Er waren betere fornuizen ontwikkeld en verschillende provinciale elektriciteitsbedrijven
in Nederland
begonnen met een propagandacampagne
voor elektrisch
koken op het platteland, waar meestal nog geen gasvoorziening was. In navolging van die provinciale bedrijven startte
de GE in 1933 een nieuwe kookcampagne. Dat is opvallend,
want gemeentelijke elektriciteitsbedrijven
in andere steden
voerden niet of nauwelijks propaganda voor elektrisch koken.
Voor de meeste steden gold dat het gemeentebestuur via het
gasbedrijf belangrijke inkomsten genoot uit de verkoop van
kookgas. In sommige steden waren het gasbedrijf en het elektriciteitsbedrijf ook gefuseerd, zodat er niet echt sprake kon
zijn van onderlinge concurrentie. De stad Amsterdam was in
dit opzicht dus een uitzondering .
Een belangrijk onderdeel van de nieuwe strategie van de GE
was de oprichting van een Huishoudelijke Voorlichtingsdienst, in 1933. Daarvoor nam het bedrijf twee kookdemonstratrices in dienst, die kooklessen en demonstraties organiseerden . Die waren gericht op leerlingen van huishoudscholen, verkopers van installatiebedrijven, leden van huisvrouwenverenigingen en andere belangstellenden. Verder legden
de demonstratrices huisbezoeken af bij huis-vrouwen die pas
een elektrisch fornuis hadden gekocht, of die belangstelling
hadden getoond.
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Kooklerares Heleen Ha/verhout

van het Amsterdamse

elektriciteitsbedrijf

tijdens eer.

demons trat ie elektr isch koken, omstreeks 1939. Bron : NUON bedrijfsmuseum

De GG reageerde fel op de kookcampagne van de GE, omdat
het bedrijf grotendeels afhankelijk was van de afzet van kookgas. Zo ontstond er tussen 1933 en 1940 een felle concurrentiestrijd tussen de GG, die een gevestigde positie had, en de
GE, die een marktpositie wilde veroveren. De GE nam in
deze periode meestal het initiatief, waarna de GG reageerde
op de propaganda van de concurrent. De GG organiseerde
demonstraties van gasfornuizen en stuurde vanaf 1935 een
zogenaamde informator naar verloofde stellen die in ondertrouw waren gegaan om hen op de verschillende toepassingen
van gas te wijzen. In 1936 startte de GG 'cursussen in het
economisch koken op gas' voor leden van huisvrouwenveren ig ingen.
Een
opmerkelijk
propagandamiddel
waarmee
de
Amsterdamse energiebedrijven in deze periode pionierden
was het vertonen van reclamefilmpjes in de bioscopen. Zowel
de GG als de GE lieten diverse films maken, die soms ook
wel door energiebedrijven in andere steden werden gebruikt.
Een aantal films toonde een utopisch beeld van de huisvrouw
en het huishoudelijk werk, zoals dat er door de invoering van
nieuwe technologieën uit zou zien . In de tekenfilm 'Wanneer
het 's avonds te laat geworden is .: speelt een poppetje in de
vorm van een klein gashoudertje de hoofdrol. Terwijl de huisvrouw nog in bed ligt, steekt het gashoudertje de gaskachel
aan, doet de afwas met warm water uit de geiser en brengt
theewater aan de kook op het gasfornuis. En in de tekenfilm
'Ons dienstmeisje' maken elektrische apparaten een dienstmeisje overbodig: een stofzuiger die uit zichzelf de kamer
schoonzuigt en een strijkijzer dat automatisch de was strijkt.
Dat iemand deze nieuwe apparaten moet bedienen - of het nu
de huisvrouw is of de dienstbode - werd door deze reclamernakers gemakshalve weggelaten.
Na vijf jaar campagne voeren voor elektrisch koken, in 1938,
was het aantal kookklanten van de GE opgelopen van enkele
tientallen tot zo'n zesduizend, bijna drie procent van de
Amsterdamse huishoudens. Het aantal huishoudens dat op
petroleum kookte bedroeg echter meer dan tienduizend en het
aantal dat op gas kookte ongeveer honderdduizend. De overige honderdduizend huishoudens gebruikten nog een kolenfornuis. Deze tweede campagne van de GE was slechts een
matig succes, zodat elektrisch koken een uitzondering bleef.
Macht

der

gewoonte

Hoeveel energie er ook werd gestoken in de wervingscampagnes, de keuzemogelijkheden
van huisvrouwen werden
bepaald, of beter gezegd beperkt door de aanbodzijde. Zolang
woningen niet aangesloten waren op gas of elektriciteit, kon-
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-------------' den huisvrouwen enkel kiezen tussen steenkool en petroleum.
Steeds meer plaatsen kregen echter gasvoorziening, zodat het
percentage huishoudens met een gasaansluiting steeg tot 57%
in 1940. Het aantal woningen met elektriciteit groeide nog
sneller, tot meer dan negentig procent in 1940. In de gebieden
waar energiebedrijven in de loop van de jaren dertig een gasof elektriciteitsnet
aanlegden, besloten veel huisvrouwen,
mede aangemoedigd door de energiebedrijven,
hun petroleumstel en kolenfornuis in te ruilen voor een gas- of elektrisch kooktoestel.
Toen omstreeks 1930 de elektriciteitsbedrijven
begonnen met
hun kookcampagne, was koken op gas al ingeburgerd in de
steden. Voor huisvrouwen in de stad die allang op gas kookten (of die dat zo gewend waren van hun moeder) was de
optie om elektrisch te gaan koken vaak helemaal niet aan de
orde. Bovendien stimuleerde de concurrentiedruk
de gasindustrie om betere gasfornuizen te ontwikkelen. Kortom, de
meeste huisvrouwen in de steden hielden vast aan het koken
op gas. De weinige vrouwen die ondanks de beschikbaarheid
van leidinggas toch voor elektrisch koken kozen behoorden in
meerderheid tot de midden- en hogere inkomensgroepen. Het
gevolg was dat in 1940 ruim vijftig procent van de huisvrouwen op gas kookte . Op het platteland hadden de kookcampagnes van de elektriciteits-bedrijven
wel succes. Het aantal
huishoudens waar elektrisch gekookt werd in heel Nederland
steeg van 1.000 in 1931 tot 53.000 in 1939 . Dat was weliswaar slechts 2,5 % van alle huishoudens, maar die snelle toename was veelbelovend voor de toekomst.
Het succes van koken op gas in stedelijke gebieden en van
elektrisch koken daarbuiten wordt echter niet alleen verklaard
door het al of niet beschikbaar zijn van gas en elektriciteit. De
invoering van de moderne fornu izen ging samen met nieuwe
opvattingen over de manier van koken. Terwijl het kolenfornuis en het petroleumstel bij uitstek geschikt waren om voedsel urenlang te laten stoven of sudderen, benadrukten de
kookleraressen
op de huishoudschool
en bij het energiebedrijf het belang van het kort koken van voedsel. Dan bleef
de voedingswaarde
beter bewaard. Ook vanuit hygiënisch
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op folder van de Gemeente-Electricileits"ve

rken Ie Amsterdam

ove r elektrisch koken, oms treeks 1923 .
Bron: NUON bedrijfsmuseum, Amsterdam .

oogpunt verdienden de schone gas- en elektrische toestellen
de voorkeur volgens de deskundigen. Vrouwen die een
modem kooktoestel aanschaften - daartoe overgehaald door
huishoudonderwijs
of propaganda - moesten dus op een
andere manier gaan koken dan ze gewend waren. Bij elektrisch koken gold dit het sterkst, omdat de gebruiksters moesten leren omgaan met de opwarmtijd en de nawarmte van de
kookplaten, zeker als ze zuinig wilden koken. De gewoontes
die vrouwen hadden en de natuurlijke weerstand tegen verandering bemoeilijkten de invoering van nieuwe manieren van
koken, Om die gewoontes en weerstand te overwinnen waren
kookcursussen dus van groot belang, Ze vormden een noodzakelijk onderdeel van de kookcampagne, zowel vanuit commercieel als huishoudkundig oogpunt.
Voor de kookcampagnes
namen de energiebedrijven kookleraressen in dienst, die zelf met de huisvrouwen aan de slag
gingen in de leskeuken en bij de vrouwen thuis en zo een
intermediaire rol vervulden. Via hun kookleraressen kregen
de energiebedrijven een beter beeld van de dagelijkse kookpraktijken en de wensen van de huisvrouwen, waardoor ze de
fornuizen en de propaganda beter konden afstemmen op de
gebruikers. Bovendien slaagden de kookleraressen er vaak in
om wantrouwige huisvrouwen en dienstboden tijdens de
kook-cursussen
te veranderen in enthousiaste voorstanders
van de nieuwe kookwijze. Zodoende hadden de cursussen
meer resultaat dan de demonstraties en lezingen. De eigen
ervaring van gebruikers - of de ervaringen van kennissen en
familie - gaf de doorslag. "Dikwijls was het spoor van nieuw
geplaatste fornuizen te volgen langs buren of vriendinnen van
huisvrouwen, die zich pas een elektrisch fornuis hadden aangeschaft", zo constateerde een elektrotechnicus. De kookpropaganda uit de jaren dertig was een vroeg, succesvol voorbeeld van wat tegenwoordig netwerkmarketing
heet. Ook
toen al bleek dat een effectieve strategie in de strijd om de
kookklanten.

Peter van Overbeeke heeft aan de Technische Universiteit
Eindhoven de studie Techniek en Maatschappij gevolgd en is
in juni 2001 gepromoveerd aan diezelfde universiteit, bij de
sectie Geschiedenis van de Techniek. Tegenwoordig werkt hij
als wetenschappelijk onderzoeker duurzame ontwikkeling bij
het RIVM.
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EmIIII---Twee kanten
Kwartet

_
van het spel

van de koloniale

verbeelding
Susan Legêne

Rond
de Tweede
Wereldoorlog
gaf het
Koloniaal
Instituut
in
Amsterdam
een kwartetspel
uit. Tot voor kort werd dit kwartetspel
geclassificeerd
als educatief
materiaal,
behorend
tot de geschiedenis
van het uit het Koloniaal
Instituut
voortgekomen
Tropenmuseum.
Daarmee
was het een rekwisiet.
Tegenwoordig
zien we het spel ook
als een bron ter bestudering
van vormen
van representatie
van de
cultuur
van Indonesië
in Nederland.
Het laat in een notendop
zien
hoe het Koloniaal
Instituut
de maatschappijbewuste,
goed opgeleide
moderne
burgerij
informeerde
over etnische
diversiteit
overzee,
met
de bedoeling
dat zij zich op basis van een culturele
hechting verbonden zou voelen met de Nederlandse
beschavingsmissie
aldaar. Susan
Legêne belicht in dit artikel de twee kanten van het spel.
Het kwartetspel van het Koloniaal Instituut bestaat uit twaalf
sets van vier kaarten die samen een systematisch panoramisch
overzicht bieden van de Indonesische archipel. Geordend als
een evolutionistisch verhaal begint het met drie series over de
natuurlijke omgeving: vogels, dieren in de vrije natuur, bloemen in de buurt van nederzettingen. Daarna komen sets van telkens vier - volkstypes, gebouwen en huizen, transportmiddelen, schepen, middelen van bestaan, ambachten, wapens,
muziekinstrumenten
en ten slotte spel en de spelende mens.
Met elkaar lezen zc als een eenvoudige classificatie van dc
eigenaardigheden en bijzonderheden van de inheemse bevolking van toenmalig Nederlands-Indië en Nieuw Guinea, als
een typering van cultureel verschil, gender en etniciteit. Dat
wordt bereikt door een herhaald samenspel van drie elementen: een zwart/wit foto, een kleurige tekening, en een summiere tekst. De tekeningen zijn geïdealiseerde weergaven van
het betreffende onderwerp; de foto's plaatsen het in een waargebeurde actuele context; de tekst maakt het mogelijk dat de
spelers met elkaar communiceren als kenners die een handjevol Maleis spreken en die greep hebben op het leven in
Nederlands-Indië. "Mag ik van jou de pikolan?"

Twee aan twee
Wie gaat kwartetten schudt de kaarten. Ze worden in willekeurige volgorde uitgedeeld en vinden eerst hun orde als uitkomst van het spel. Om dieper door te kunnen dringen in de
achterliggende beeldvormingsmechanismes,
zoemen we hier
in op de gevolgde systematiek bij de opbouw van het kwartet.
Iedere set van vier kaarten vormt een classificerend verhaaltje met gender als belangrijk onderscheidend gegeven. Soms
zijn de kaarten louter onderverdeeld in vier soorten zoals bij
de muziekinstrumenten, met een ideofoon, chordofoon, membranofoon en aerofoon, oftewel een toetsinstrument, snaarinstrument, slaginstrument en blaasinstrument. Maar vaker is
de set onderverdeeld in paren: twee mannen, twee vrouwen;
twee vervoersmethoden
met dieren, twee met menskracht
(gedragen door een man en gedragen een vrouw); twee eenvoudige prauwen, twee ingewikkelder schepen; twee vrouwenambachten
(batik en weven), twee mannenambachten
(koperbewerken en vlechten); twee gevechtswapens en twee
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sierwapens; twee spelen met dieren - het hanengevecht en
stierenrennen - en twee spelende, dansende mensen, een man
en een vrouw.
Een tweede in het oogspringende
systematiek betreft het
beeldmateriaal: foto's en tekeningen. Beide verwijzen direct
naar collecties in het Tropenmuseum. Een deel van de tekeningen heeft betrekking op voorwerpen, zoals krissen, gongs,
gebatikte doeken of weefgetouwen. Ze behoren tot de geijkte
canon van de volkenkunde: verzameld, ingedeeld, bestudeerd
en gewaardeerd naar hun materiaal, het vakmanschap waarmee ze zijn gemaakt, hun functie in de samenleving, hun culturele en rituele betekenis. In dit kwartetspel is het hun rol, om
de Nederlander spelenderwijs wegwijs te maken in de archipel:
een Javaan draagt een kris, een Batak een schild, een Aceher
een islamitisch petje, een Balinese danseres een waaier. Andere
tekeningen representeren
de omvangrijke miniaturen- en
modellencollectie
van het Tropenmuseum. Deze bevat zo'n
beetje alle onderwerpen uit het kaartspel: huizen, bootmodellen, mensen die wat doen, zoals batiken, gamelan spelen, of
lopen met een pikolan, maar ook mensen als volkstypes,
onderling onderscheiden door hun kleding. Veel modellen
werden, net als de authentieke objecten, gemaakt door lokale
ambachtslieden en kunstenaars. Zij gebruikten daarvoor de
oorspronkelijke materialen, gereedschappen, kleuren en vormen, en besteedden veel aandacht aan de weergave van
details. Omdat ze waren bestemd voor (wereld)tentoonstellingen waar Nederland een beeld van koloniale macht presenteerde, droeg de productie van deze modellen op zichzelf
weer bij aan canonisering van etnische en culturele verschillen als een beleefde werkelijkheid. Het kwartetspel bracht dat
proces in de Nederlandse huiskamer.
Foto's zijn het tweede beeldelement op de kwartetkaarten.
Fotografie, vrijwel altijd door mannen die verantwoordelijkheid droegen in de ontwikkeling van het koloniaal bestel,
speelde een belangrijke rol in de volkenkunde en het ontdekken en eigen maken van de culturele diversiteit van de archipel. Maar in Nederland kregen die foto's gaandeweg vooral
een illustratieve documentaire (en in dat opzicht evenals de
modellen en miniaturen een tijdloze legitimerende) functie.
Van bron voor kennis werd hetzelfde beeld tot bevestiging
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van het eigen gelijk. Vanaf het begin van de jaren tachtig
kreeg de volkenkunde echter oog voor de waarde van foto's
als historische bron, voor hun esthetische en technische betekenis en hun rol in beeldvormingsprocessen.
En tegenwoordig zoeken we, net als in de nog maar pas 'ontdekte' objecten
en modellen, ook in de foto's naar achterliggende handelingen en verhoudingen, naar informatie over de fotograaf en de
gefotografeerden.
Zo biedt het kwartet ons via de verwijzing naar objecten en
modellen en door de toepassing van foto's drie ingangen om
na te denken over de constructie van gender en etnische identiteiten in een koloniale setting. Een constructie waar velen
tegelijk aan meebouwden: de Indonesische ambachtsman, de
koloniale fotograaf, het Indonesische fotomodel, het museum
in Nederland, de kwartetspelers thuis. Ik wil daar kort op in
gaan aan de hand van de vier personages in het kwartet, die
als volkstypes aan de spelers worden voorgesteld. Ze zijn
afkomstig van Java, Nias, Sumatra en Kalimantan.
Tijdloze
types
Het kwartet 'volkstypen' toont volledig vrijstaand gemaakte
foto's van twee mannen en twee vrouwen. Ze kijken recht in
de lens, anoniem, ondoorgrondelijk en schijnbaar zonder een
relatie tot de fotograaf. Als we verschillen zoeken, springen
vooral de kleding, de sieraden van de vrouwen en de hoofddeksels van de mannen in het oog. Misschien dat een ervaren
etnoloog, opgeleid in de tot eind jaren veertig nog gangbare

De set 'volkstype n ' uil het kwartetspel

van het Kolon iaal Instituut:

de Atjeher; de Javaan. de Dajak en de Niasser :
Collectie KIT Tropenmuseum. Amsterdam .
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theoriën over raciale verschillen in de Indonesische archipel,
ook de subtiele onderverdeling
herkende van twee oudMaleiers (Dajak, Niasser) en twee jong-Maleiers
(Javaan,
Atjeher). Maar de gemiddelde kaartspeler zag dat vast niet;
wat overheerst is het gelijkmoedig evenwicht tussen de mannen en vrouwen. Dit beeld wordt aangevuld met de geïdealiseerde expressieve tekeningen van vier mannen ten voeten
uit. In elegante poses dragen deze getekende personages allerlei tekenen van culturele herkomst en verschil: verschillende
mate van naaktheid, verschillende
kleding, verschillende
hoofddeksels, verschillende wapens. Culturele diversiteit lijkt
aldus gekoppeld aan mannelijkheid, essentieel verschil aan de
verleidende krijgsuitrustingen van mannen.
Als portretreeks staan de foto's in een lange traditie van volkenkundig onderzoek naar fysieke en culturele verschillen
tussen volken. Hoezeer dat beeld in het kwartet kunstmatig
wordt opgeroepen, wordt duidelijk als we de originele foto's
erbij nemen. Dan blijken de vier geen 'tijdloze volkenkundige types', maar handelend persoon in uiteenlopende koloniale ontmoetingen die we vrij precies kunnen karakteriseren en
dateren. De foto die gebruikt is voor de 'Javaan' in het koloniaal kwartet dateert van voor 1924. Hij is in dat jaar geschonken aan het Koloniaal Instituut door de koloniale ambtenaar
P.A. Droste, die hem maakte tijdens een ontmoeting met zijn
inlandse collega, een Madurees desahoofd in het departement
Pamekasan. Op de foto zit het desahoofd tussen twee andere
dorpsleden en is sprake van een bestuurlijke relatie van de
geportretteerde
tot de fotograaf. De Javaanse hofcultuur
waarnaar in de tekening wordt verwezen, leidt de kaartspeler
af van de onzichtbare koloniale bestuurder/fotograaf.
Evenmin als het desahoofd is de vrouw uit Nias op de originele foto strak aan het poseren voor een onbekende fotograaf.
Integendeel, ze zit in een vrij informele pose op een Europese
stoel, wellicht bij haar eigen Europese koloniale huis. Van het
originele negatief kunnen we afleiden dat de foto moet dateren van voor 1915. In 1925 werd hij door C.W. Janssen, antropoloog, voorzitter van het Molukken Instituut, aan het
Koloniaal Instituut geschonken. Gezien de koloniale setting
van de foto had Janssen waarschijnlijk meer met deze vrouw
te maken dan de getekende krijger die het vrouwenportret
completteert. De 'Ni asser' is in die zin letterlijk geplaatst tussen haar en de kwartetspeler die daarmee het zicht op het
koloniale indische milieu wordt ontnomen.
Over de 'Dajak' vrouw weten we dankzij de fotodocumenta tie ook iets meer . Ze is een Apo Kajan, behorend tot de Ma
Koelit-Kenjastam. De foto is in 1919 gemaakt door Indisch
bestuursambtenaar
en onderzoeker J . Jongemans tijdens een
onderzoeksreis naar de binnenlanden van Borneo. Hoewel hij
genuanceerd en respectvol schrijft over de Dajak (en bijvoorbeeld aan degenen die hij fotografeerde ook foto's liet zien
van eerdere expedities of van zijn eigen vrouwen kinderen)
wordt hen in de titel van zijn reisverslag (1922) wel het stigmatiserende
etiket van koppensnellers
opgeplakt. Voor
Jongejans waren Ma Koelit-Kenja's vooral (tatoeage-) kunstenaars en bekwame mandau-snijders.
De kwartetmaker
heeft dat beeld gevolgd. Mandau (en schild) zien we terug in
het krijgskostuum van de getekende Dajak en in de kaartenset
'wapens'. Het zijn voorwerpen waarmee de 'Dajak' impliciet
geassociëerd worden met de gewoonte van koppensnellen en
die met het onbevangen vrouwenportret
niet kon worden
overgebracht.
In 1929 werden de negatieven
van Jongejans aan het
Koloniaal Instituut geschonken via G.L. Tichelman, een etnoloog/antropoloog. Tichelman zelf schonk in 1940 de foto van
de vierde uit het kwartet, de 'Atjeher', over wie we vooralsnog niet meer weten. Hij blijkt te hebben geposeerd voor een
(Tichelmans?) Europese huis in Aceh. De triviale deurklink
werd in het kwartet zorgvuldig uitgepoetst. Zo bevatten alle
foto's van het kwartet een historisch gegeven .
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Vaderlandse
tradities
Vermoedelijk was Tichelman, die vanaf het eind van de jaren
dertig verbonden was aan het Bureau Algemene Voorlichting
van het Koninklijk Koloniaal Instituut, de samensteller van
het kwartetspel (met tekeningen door L.E. Halewijn met wie
hij in 1948 ook het verwante
geïllustreerde
boekje
Indonesische bevolkingstypen maakte). Net als de andere drie
fotografen was hij koloniaal ambtenaar en wetenschapper
tegelijk geweest. Het idee van de eenheid van een de gehele
archipel omvattende bevolking lijkt voor hem de basis te zijn
geweest voor het vertonen van culturele verscheidenheid binnen een evolutionistisch vooruitgangsbetoog.
Een begrip als
'natiestaat'
mocht daarbij niet aan de orde komen. De
Nederlanders, zelf buiten beeld, creëerden die eenheid.
Met die impliciete
stellingname
plaatste het Koloniaal
Museum zich ook als politieke en culturele factor in
Nederland zelf. De deskundigen die het kwartet samenstelden, legden de nadruk op culturele verschillen in materiële
cultuur, er was bijvoorbeeld geen aparte kaartset over religies
of rituelen. Daarmee werd een seculier beeld geschapen van
een Indonesische archipel die nog niet door moderniteit was
aangeraakt. Ook hoefden de kaartspelers in Nederland niet na
te denken over Soekarno en Hatta, over de Sarekat Islam als
massa-organisatie
of de nationalistische beweging met zijn
uitgesproken
non-coöperatieve
strategie. Het kwartetspel
zweeg eenvoudig over het Indonesisch nationalisme. Het stelde de spelers, gesymboliseerd in de handeling van het kaartspelen als zodanig, gerust met de illusie van volledige controle, gecombineerd met afzijdigheid in levensbeschouwelijke zaken. Net als in het gepacificeerde verzuilde Nederland
zelf.
Was dat een politieke keuze? Ja en nee. De samenstellers van
het kaartspel geloofden vermoedelijk echt in dit beeld van een
traditionele samenleving, die door het Koloniaal Museum met
de daar aanwezige kennis kon worden doorgrond. Dit was
hun a-politieke droom van deskundigheid en verantwoordelijkheid. Door de verworvenheden van de moderne vooruitgang die ze zelf hadden gebracht weg te laten en traditie te
benadrukken,
bezwoeren
ze misschien,
zoals LocherScholten ook heeft opgemerkt, hun angst dat de achteruitgang
van Indonesische cultuur de politieke stabiliteit en dus uiteindelijk het koloniale bewind zouden ondermijnen. Eraan ten
grondslag lag een bewust in standgehouden groepsvorming
van de leden van de koloniale elite. Deze groepsvorming reikte terug tot de begindagen van de koloniale expansie in de
negentiende eeuwen
was gebaseerd op de gelijktijdige
betrokkenheid, over een aantal generaties heen, bij zowel de
Nederlandse als de Nederlands-Indische
maatschappelijke
ontwikkeling.
Hun over meerdere generaties gedeelde ervaring als verantwoordelijke kolonisatoren, maakte dat families met koloniale
bindingen ondanks politieke meningsverschillen
over zaken
thuis, in koloniale zaken boven de Nederlandse verzuiling
stonden, waardoor de leidende politici ondanks partijverschillen doof konden blijven voor oppositie in Nederland en
voor opkomend nationalisme in Indonesië. Aan weerszijden
van de oceaan geworteld in de koloniale cultuur, hadden zij
een zelfbesef ontwikkeld dat verschillen onderkende en de
verantwoordelijkheid
van de eigen groep voor koloniale
maatschappij-opbouw
centraal stelde. Dit werd treffend
onder woorden werd gebracht door mevrouw Jongejans,
overtuigd aanhangster van de ethische politiek, wier portretfoto getoond was aan de Dajak vrouw. In een aanmoediging
voor nieuwe Nederlandse vrouwen in Indië stelde zij hen in
het vooruitzicht dat zij stellig snel van het land zouden gaan
houden, zich er spoedig naar de beste vaderlandse tradities
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maatschappelijk nuttig zouden weten te maken en naar vermogen leiding zouden weten te geven. "Waar zij zichzelve
bewaardster weet van die goede vaderlandsche tradities, zal
zij het familie-gevoel en de familie-traditie in de inheemsche
en indische wereld leeren begrijpen en eerbiedigen en zal zich
in dit opzicht één weten met de vrouwen uit alle deelen van
de archipel. Hoedsters zijn zij van den vuurhaard."
Het is dit zelfbeeld dat we impliciet in de speelkaarten weerspiegeld zien, als een belangrijk aspect van witte etniciteit.
Etniciteit refereert, net als bij de 'volkstypen' , niet naar een
tijdloos fenomeen en naar iedere autochtone Nederlander
toen en nu; het is niet de 'witte' huidskleur die het verschil
uitmaakte, al speelde dat in de koloniale context wel een
belangrijke rol. Het begrip verwijst hier naar een specifieke
groep in een specifieke tijd, naar een koloniale elite voor wie
een etnische identiteit vorm kreeg in een multi-etnische
Indonesische context en die daarbij steeds nieuwkomers toeliet; met de boot afkomstig uit Nederland, of in Indië geboren. Witte identiteit betrof mannen en vrouwen maar beriep
zich vooral op 'vrouwelijke' verantwoordelijkheden
als zorg,
verantwoordelijkheid
en liefde. Als positief beeld bediende
het zich van contrastbeelden
waarin strijd een cultureel
bepaald spel leek, gesymboliseerd in de kleurige krijgsuitrusting. Het Koloniaal
Museum versterkte
dat beeld in
Nederland, tot alle betrokkenen werden overvallen door het
aanvankelijk onbegrepen einde van het kolonialisme.

Susan Legêne (1955) is historicus en als Hoofd Museale
Zaken van het KIT Tropenmuseum projectleider van de herinrichting.
Dit artikel kwam mede tot stand dankzij intensieve discussies
in de projectgroep van het KIT Tropenmuseum die in het
kader van de herinrichting een tentoonstelling voorbereidt
over Nederlands
Kolonialisme,
en waaraan deelnamen:
Marieke Bloembergen, Mary Bouquet, Janneke van Dijk,
David van Duuren, Itie van Hout, Jaap de Jonge, Ben
Meulenbeld.
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Barbie
Speelgoed

tussen

commercie

en idealisme

Hélène Winkelman

Barbie, de I I inch plastic vrouw, kwam in 1959 ter wereld.
Dat jaar
presenteerde
speelgoedfabrikant
Mattel
het miniatuurvrouwtje
met
borsten
aan het aanvankelijk
huiverige
publiek van speelgoedverkopers. Ruim veertig
jaar later is Barbie een alledaags materieel
verschijnsel dat iedereen
kent. Hélène Winkelman
onderzocht
de populariteit van Barbie en de wisselwerking
tussen producent
en
consument.
Als we het tegenwoordig over barbies hebzelfs president van de Verenigde Staten.
ben, bedoelen we niet alleen het 1I-inch
popje met zandloperfiguur en borsten, maar
Differentiatie
ook haar zusjes Skipper, Tutti, Stacie, Kelly,
Sinds de introductie
van Barbie op de
Krissyen
haar vrienden als Ken, Midge,
Amerikaanse en West-Europese markt (1963)
Shani, Steve en Miko. In 1959 was Barbie
heeft Mattel een doordachte marketingstrategie
nog alleen. Dat jaar werd de miniatuurgevoerd. Telkens opnieuw slaagde het bedrijf
vrouw op de voorjaarsspeelgoedbeurs
van
erin de doelgroep uit te breiden en steeds meer
New York gepresenteerd als het geesteskind
(jeugdige) vrouwelijke consumenten aan zich
van Ruth Mosko HandIer (1916-200 '2). De
te binden. In de eerste periode, van 1959 tot
directeur/eigenaar
van speelgoedfabrikant
1966, gebeurde dat door Barbie de leefwereld
Mattel zag in 1955 een dergelijke miniatuurvan de highschooltiener
te laten verbeelden.
vrouw tijdens haar vakantie in Zwitserland.
De elegant
geklede,
zelfstandige
vrouw
Zo'n poppetje leek Handler hét speelgoed
droomde van een carrière als fotomodel, maar
voor meisjes van een jaar of negen. Een
was tevens babysitter, stewardess, verpleegster
driedimensionale
pop met ware vrouwenen onderwijzeres. In haar vrije tijd maakte ze
vormen bood hen immers de mogelijkheid
buitenlandse trips, ging ze uit of verbleef ze
te fantaseren over hun nabije toekomst als
aan het strand. Kritiek op Barbies egocentriteenager en elegant geklede jonge vrouw.
sche en consumptieve leefwereld leidde ertoe
Handler zag de behoefte daaraan bij haar
dat Mattel een vriendenkring introduceerde. In
dochter Barbara. Zij speelde altijd met
1961 kreeg Barbie een vriendje: Ken, verpapieren, tweedimensionale
poppen die ze
noemd naar Ruth HandIers zoon Kenneth.
De lachende Day and Night Barbie .
aankleedde met de nieuwste, zelf nagetekenTwee jaar later werd Midge geïntroduceerd,
Foto: Hélène Winkelman.
de mode uit tijdschriften.
Barbies boezemvriendin; in 1964 volgde Allen,
De naar Handlers dochter vernoemde Barbie
Midges vriendje. Het viertal genoot midden
was aanvankelijk geen succes. Tot dan toe
jaren zestig van de onbezorgde wereld van de
was elke verwijzing naar geslachtskenmerken
taboe in de
jeugdcultuur. In die jaren kwam Mattel tevens tegemoet aan
speelgoedbranche; speelgoedinkopers negeerden de barbiepde consumenten wens Barbie deel van een gezin te maken. Ze
op dan ook. Volwassen opvoeders stelden een speelgoedpop
kreeg geen poppenouders, maar vanaf 1964 wel een zusje:
met borsten evenmin op prijs. Dankzij de tv-commercials in
Skipper. Zij was 'plat', waarmee Mattelook die consumenten
het Amerikaanse kinderprogramma Mickey Mouseclub werd
en ouders aansprak die problemen hadden met de vrouwelijBarbie toch een groot succes. Amerikaanse meisjes wilden
ke vormen van Barbie. Voor die groep werden bovendien nog
zo'n pop en opvoeders gaven hen na 1959 schoorvoetend hun
twee vriendjes van hetzelfde formaat als Skipper verkocht:
zin. Zakenvrouw Ruth Handler had het gat in de markt gevonSkooter en Ricky.
den, waarbij zij uitstekend gebruik maakte van het toentertijd
In de periode tussen 1967 en 1976 veranderde er weinig. De
nieuwe massamedium televisie.
Barbie-hype was voorbij. Om de consumenten aan het proRuim veertig jaar na haar geboorte heeft Barbie acht familieduct te blijven binden, paste Mattel nieuwe snufjes toe. De
leden, 56 vrienden en vriendinnen en 43 huisdieren. De popTwist & Turn-Barbie bijvoorbeeld kreeg een draaibaar midpen zijn te koop in honderdvijftig landen. Barbie is tegendel. In 1977 onderging ten slotte Barbies gezicht een essenwoordig een wereldwijd bekend merkartikel dat ingenieus
tiële wijziging. Vanaf dat jaar lacht de pop. Barbies lijf bleef
wordt uitgevent door Mattel. De speelgoedfabrikant gebruikt
echter exact hetzelfde . Ze was niet langer een fotomodel,
daarvoor niet alleen reclame, maar ook een vergaande segmaar een disco-girl die altijd plezier heeft en als een bekende
mentatie van het product voor diverse speelpatronen. Met de
Hollywood -persoonlijkheid
leeft in een fantasiewereld van
poppen en hun toebehoren kunnen kinderen elke denkbare
glitter en glamour.
fantasiewereld creëren. Andere kleding en accessoires maken
Midden jaren tachtig breidde Mattel de afzetmarkt uit naar
van Barbie bijvoorbeeld dierenarts, sportvrouw, fotomodel of
Azië en Zuid-Amerika. Nadat eind jaren zestig al Afro-
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Barbie en haar vriendinnen

Amerikaanse
vriendinnen
van Barbie ten tonele waren
gevoerd, verschenen er rond 1985 ook barbiepoppen met
Aziatische en Hispanic gelaatstrekken. De poppen werden
bovendien niet langer in badpak geleverd, maar in een bepaalde kledingstijl. Het gevolg was dat kinderen al snel acht tot
tien verschillende barbiepoppen bezaten. Ook werden er meer
verschillende poppen ontwikkeld, aangepast aan de leefstijl
en dromen van kinderen van verschillende leeftijden en verschillende etnische groepen. Een geheel nieuwe - en winstgevende - doelgroep werden de volwassen verzamelaars.
Deze marketingstrategie
gebaseerd op differentiatie
was
wederom ontsproten aan het brein van een zakenvrouw: Jill
Elikann Barad (1955). Zij zorgde in de jaren tachtig voor een
groeiende afzet van barbiepoppen; in 1997 werd ze presidentdirecteur van Mattel.
Rumoer
rond Barbie
In Nederland kwam Barbie in 1964 op de markt. Ook hier
vroegen volwassenen zich af of de pop met borsten wel
geschikt was als kinderspeelgoed. In Nederland werd tevens
gediscussieerd over de vraag of Barbie niet te Amerikaans
was met haar consumptieve en oppervlakkige leefstijl van
winkelen en uitgaan. Toch werd Barbie ook geapprecieerd als
educatief verantwoord speelgoed; meisjes leerden zelf kleertjes voor hun pop te naaien. Onder de doelgroep, meisjes van
9, bestond grote belangstelling voor de barbiepop. Nederland
was in 1964 zelfs het land waar Mattel relatief de hoogste
omzet met barbiepoppen haalde.
Eind jaren zestig kwam Barbie onder vuur van feministen die
het rolbevestigende speel gedrag van kinderen bekritiseerden.
Dat leidde ertoe dat sommige meisjes in plaats van een pop
een timmerset kregen en sommige jongens een pop. Echter,
geen barbiepop want die werd gekwalificeerd als een lustobject in miniatuurformaat,
een symbool van vrouwenonderdrukking. Nadat deze discussie verstomde, was er lange tijd
geen kritiek op Barbie te horen. Ze werd langzamerhand
beschouwd als een 'gewone' pop. Eind jaren tachtig ontstond
er opnieuw rumoer rond Barbie. Barads marketingstrategie
om de pop steeds andere rollen te laten spelen, leidde tot een
klein debat over het materialisme en het pronken met uiterlijkheden die Barbie zou representeren. In de jaren negentig
werd juist het uiterlijk van Barbie weer onderwerp van discussie. Volgens Amerikaanse critici zou de pop met de ideale
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door de jaren heen . Foto: Hélène Winkelmal1.

maten kleine meisjes aanzetten tot anorexia nervosa. In
Nederland heeft deze kwestie de gemoederen nauwelijks verhit.
Om de kritiek op de materialistische, vrouwonvriendelijke
poppen te pareren, brachten diverse fabrikanten wel 'alternatieve' barbiepoppen op de markt. De Europese Bodyshop lanceerde in 1997 bijvoorbeeld Ruby, een mollige pop die meisjes en vrouwen een realistischer lichaam ten voorbeeld moest
stellen. In Australië kwam in 1998 Feral Cheryl op de markt,
een pop - met schaamhaar en een tatoeage - die was gemaakt
van beter afbreekbaar plastic. Ook Mattel paste zich aan. De
bedrijfsfilosofie vereiste dat elk kind een pop moest kunnen
kopen, waarin ze zich herkende. Met Dolls of the World ontwikkelde Mattel daarom een serie poppen die alle culturen ter
wereld representeerden . Althans, als men de kleding
beschouwt. Het lijf van de wereldpoppen was weliswaar van
verschillende kleuren plastic, maar bleef qua bouw hetzelfde .
Eén pop kreeg andere, negroïde, gelaatstrekken: Shani. In
1997 kwam Barbies vriendin Becky op de markt, de eerste
barbiepop in een rolstoel. Pas in 2000 veranderde het lijf van
Barbie zelf. Dat jaar kreeg zij een iets breder middel en een
buik van zachter plastic, met daarin een navel.
Barbie:
heldin
Sinds 1959 zijn er wereldwijd meer dan een miljard barbiepoppen van Mattel verkocht, een aantal dat met een factor tien
kan worden vermenigvuldigd
als de goedkope neppers en
poppen van andere merken worden meegerekend. Overal ter
wereld is Barbie bekend en nog steeds spelen meisjes met
barbiepoppen . Het liefst met de originele ll-inchpop
met
borsten, die nog steeds het meest wordt verkocht. Daar veranderen de discussies over haar materialisme, haar uiterlijk of
oppervlakkige leven niets aan. Bovendien worden barbiepoppen steeds meer gewaardeerd door volwassenen. Zo ziet de
generatie Grrls de barbiepop als geëmancipeerde
heldin.
Goed beschouwd was Barbie vanaf het begin geëmancipeerd:
ongebonden, zelfstandig en haar eigen kost verdienend als
werkend meisje. Met hun barbiepop leerden meisjes zodoende spelenderwijs keuzes te maken, voor een beroep of een
leefstijl. Tegenwoordig is Barbie echter meer dan speelgoed.
Volwassen verzamelaars leggen al gauw tweehonderd euro
neer voor een oud type barbiepop. Barbie is voorts onderwerp
geweest van meer dan driehonderd tentoonstellingen
in
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luwe! Bw-bie, mei navel.

Foto: Hélène WinkeI11la!1.
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2000 .
Karl-Heinz Gessat, Het Barbie-verzamelboek.
De Bilt,
1994.
Ruth Handler en Jacqueline Shannon, Dream doll . The
Ruth Handier story. Stamford, 1994 .
Marie-Francoise
Hanquez-Maincent,
Barbie: poupee
totem. Entre mère et fille, lien ou rupture. Paris, 1998 .
M .G . Lord, Voor altijd je Barbie . De officieuze biografie
van een echte pop . Amsterdam/Leuven,
1995.
Delhi,
Mary F. Rogers, Barbie culture . London/New
1999 .
Sarah Strohmeyer en Geoff Hansen, Barbie unbound. A
parody ofthe Barbie obsession. Norwich, 1997.
Wunderlich, Kunstier und Designer gestalten für und um.
Barbie. Reinbek be i Hamburg, 1994.
Graig Yoe, The art of Barbie. Artists celebrate the
world 's favourite doll. New York, 1994 .

Richtlijnen
Een artikel

*
*

Barbie met haar boezemvriend;'] Midge (links) . F% : Hélène winkelman .

*

*
*

*
*

*

voor auteurs

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 Euy, Liefde is heel het leven niet. Henriette Roland
Holst 1869-1952 . Meppel, 1992.
Tite lbeschrijving artikel:
R. Dekker, 'Vrouwen in middeleeuws en vroegmodern
Nederland', in: G. Dubyen M. Perrot, Geschiedenis van de
vrouw 111
. Van Renaisscone tot de moderne tijd. Ams terdam ,
1992. pp. 415-443.
géén noten
en ige personalia van de auteur (een of twee zinnen, met daarin o.a. vermeld naam, functie) en het adres van de auteur
en ige illust r ati es met onderschr iften, én bronverme lding (per
pagina een illust rat ie); digitaal aangeleverde illustraties bij
voorkeur wegschr ijven als tiff- of eps-bestand
de officië le spelling (volgens het Groene Boekje)
een artikel van drie pagina's bevat maximaal 2300 woorden;
een twee pagina's tellend art ikel 1500 w o o r de n, een recens ie
(een pagina) 800 woorden
citaten staan tussen dubbele aanhalingstekens (" en "), in
andere gevallen worden e nke le aanha lingstekens (' en ')
gebru ikt .

Aanlevering
van kopij:
* de kopij wo rdt naar het redactieadres gestuurd op flop, vergezeld me t een uitdraai. G ebruik WP 51 of Word, en vermeld
we lk tekstverwerkingsprogramma
is gebruikt.
Deadlines:
februar inummer : I oktober
jun inummer: I februar i
oktobernummer:
I juni
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Vr o u -we n ' in de stedel

ijke

ruimte
Renger de Bruin

Zo'n
kwart
eeuw geleden
waren
vrouwengeschiedenis
en stadsgeschiedenis
subdisciplines
die het historisch
métier
vernieuwden.
Inmiddels zijn beide richtingen
geïnstitutionaliseerd
met eigen tijdschriften en bijzonder
hoogleraarschappen.
Het 22ste Jaarboek voor Vrouwijdt dit jaar een themanummer
aan stadsgeschiedewengeschiedenis
nis onder de titel Sekse en de city, vrouwen en de stad in de negentiende

eeuw.
De nieuwe stads geschiedenis onderscheidde
zich van voorlopers en van door amateurs
bedreven lokale geschiedenis door een casestudy-aanpak. Juist door de beperkte schaal
kon deze aanpak inzicht geven in processen,
waardoor het algemene beeld scherper werd en
nieuwe inzichten konden ontstaan. Op dit punt
valt echter nog heel wat te doen. In zijn inleiding op het jaarboek haalt Paul van de Laar de
bekende Amerikaanse historicus Charles Tilly
aan, die een tekort aan probleemgericht onderzoek in de stads geschiedenis hekelt. Van de
Laar ziet in het themanummer Sekse en de city
een opvulling van dit manco. Rond het onderwerp gender, lang verwaarloosd in de stadsge schiedenis, zijn hier een aantal studies opgenomen die de
positie van vrouwen in de stedelijke ruimte tekenen . Dat voor
de stedelijke ruimte als uitgangspunt is gekozen, past goed bij
ontwikkelingen in de discipline stadsgeschiedenis.
De verschillende bijdragen bestrijken een breed scala aan
onderwerpen. Jan Hein Furnée gaat de effecten na van het
winkelen op de ruimtelijke bewegingsvrijheid van vrouwen
aan de hand van een onderzoek naar de Haagse consumptiecultuur in de tweede helft van de negentiende eeuw. Hij interpreteert de toenemende uithuizigheid van vrouwen door het
bezoek aan winkels en warenhuizen als een vorm van emancipatie, naar de auteur zelf constateert een achteraf-constructie. Na deze sociaal-economische
studie volgen twee cultuurhistorische bijdragen van Margrith Wilke en J anke Klok.
Wilke analyseert in de verrassende bijdrage 'Van dienstmeiden en burgerdames' de stadstaferelen van Breitner. Haar valt
op dat de schilder volksvrouwen plaatst op ondefinieerbare
locaties, terwijl hij burgerdames schildert tegen herkenbare
achtergronden als het Rokin. Daarmee maakt hij de sociale
segregatie zichtbaar die zich op dat moment in de stedelijke
ruimte aan het voltrekken was. Klok onderzoekt welke rol de
stad speelt in de romans van twee Noorse en twee
Nederlandse schrijfsters uit de periode 1885-1927 . De romanpersonages leven in stedelijke samenlevingen die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat ze sterk in beweging zijn. Ze
nemen ook nadrukkelijk deel aan dit moderniseringsproces,
"ze nemen nieuwe stedelijke ruimten in gebruik".
Boudien de Vries behandelt een voor de stadsgeschiedenis
vertrouwd
thema, de sociabiliteit . Aan de hand van
Haarlemse voorbeelden laat ze zien welke rol vrouwen in het
negentiende-eeuwse verenigingsleven speelden . Dames uit de
betere standen konden alleen actief zijn in charitatieve verenigingen, die in feite een verlengstuk vormden van hun
huiselijke bezigheden. Bij andersoortige verenigingen is er
hoogstens beperkte participatie van vrouwen mogelijk. Op
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lagere treden van de maatschappelijke ladder is de scheiding tussen mannen en vrouwen op verenigingsgebied veel kleiner, bijvoorbeeld bij gemengde koren.
Gaat het artikel van De Vries niet zo zeer
over de stedelijke ruimte, deze staat geheel
centraal
in de bijdrage
van Liesbeth
Bervoets over woningtoezicht en de verbetering van het stedelijk woonmilieu. De
auteur relateert het denken over hygiënisch
wonen aan de idealen over huiselijkheid. Zij
koppelt die idealen aan feministische visies
op huiselijkheid
en de aanpak van het
woningvraagstuk.
Met
name
Hélène
Mercier krijgt de aandacht; deze vroege
feministe verzamelde materiaal over woontoestanden in verschillende landen en riep vrouwen uit meer bevoorrechte
kringen op om als woningopzichteressen
de huisvesting van
arbeiders te verbeteren.
De artikelenrij wordt gesloten door een beeldimpressie van
Kirsten Notten en Lidewij Tummers . Hun bijdrage, 'Bouw in
beeld; makers en gebruikers (m/v)', staat los van de rest door
de datering van het materiaal: de tweede helft van de twintigste eeuw . Het redactionele argument dat deze impressie een
brug slaat naar de vaste rubrieken 'Portret' (een necrologie
van Heleen Sancisi-Weerdenburg
door Josine Blok) en
'Forum' (Joke van der Leeuw-Roord over vrouwengeschiede nis en de commissie-De Rooy) is weinig overtuigend, omdat
met deze twee bijdragen geen verband te ontdekken is. Dat
vaste rubrieken/in een periodiek los staan van een specifiek
thema is geen probleem, maar dan moet zo'n gekunstelde
brugfunctie achterwege blijven. Nu blijft er een wat diffuse
indruk bestaan. Enerzijds een heel strak thema (vrouwen in
de stedelijke ruimte gedurende de negentiende eeuw), anderzijds artikelen die daar qua thematiek of periode buiten vallen
zoals de beeldimpressie, maar ook het - overigens uitstekende - artikel van Boudien de Vries. Dat is jammer, want de
goed gedocumenteerde
en originele opstellen vormen een
belangrijke bijdrage aan de kennis over de negentiende-eeuwse stad en laten zien hoe vruchtbaar het is dat historische sub disciplines elkaars terrein betreden.

Renger de Bruin is conservator stadsgeschiedenis bij het
Centraal Museum te Utrecht en bijzonder hoogleraar
Utrecht Studies aan de Universiteit Utrecht .
Marga Altena e.a. (red.), Sekse en de city. Vrouwen en de
stad in de negentiende eeuw. Jaarboek voor vrouwengeschiedenis 22. Aksan t, 2002, 184 blz . ISBN 90 5260 035 X,
€I7 ,50.
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Dierbaar

ding

Stenen
N ellek e Noordervliet
Ik hecht niet erg aan dingen. Ik ben
geen verzamelaar. Souvenirs heb ik
nog nooit gekocht. Vakantiefoto's vergeet ik te laten afdrukken. Zijn ze
afgedrukt, dan vergeet ik ze in te plakken. Zijn ze ingeplakt, dan bekijk ik
ze nooit meer. Mijn herinneringen
hang ik niet op aan concrete voorwerpen of afbeeldingen. Ik kan het wel af
met mijn geheugen en mijn fantasie.
Dat neemt niet weg. dat sommige dingen je onopvallend vergezellen op je
tocht door de tijd en van huis tot huis,
dingen die hun vaste plaatsje hebben

veroverd en daar zichzelf liggen te
zijn, dragers van een bijna vergeten
verhaal, of gewoon maar symbool van
iets onzegbaars, een voorwerp als een
ongeschreven gedicht. Voor mij zijn
dat vier stenen, alle vier ovaal, die op
de vensterbank bij mijn werktafel liggen. Ik heb ze altijd binnen blikbereik. Waarom dat zo is, weet ik niet.
Het is gewoon zo. Hun contouren vertonen de werking van de trage tijd, het
slijpende en slijtende water, de wind.
Een ervan is op de lagere school
beschilderd door mijn jongste dochter.
Het is oorspronkelijk - dat zie je aan
de onderkant - een harde, vrij dikke
vuursteen. Er hoort geen vertederende
anekdote bij. Het is gewoon een
beschilderde steen, waarschijnlijk een
presse-papier als moederdagcadeau.
De steen vertelt de onaanzienlijke
geschiedenis van mij en mijn gezin.
Daarnaast liggen twee stenen die ik
heb opgeraapt van de oprijlaan naar
Coppet, het man oir van Gerrnaine de
Stael aan het meer van Geneve. Via
die dode, geduldige stenen raak ik het
verre verleden aan, de verhalen van
levende mensen. De laatste steen
kreeg ik van een vriendin uit ZuidAfrika. Hij komt uit de weidse
Arniston Bay, waar dit so011 stenen
als eieren in een nest van rots liggen.
De oceaan spoelt erin en eruit, slijpt
ze gladder en ronder en platter. Die
steen geeft me de geschiedenis van de
planeet.
Nu weet ik pas waarom die vier stenen daar liggen.

Nelleke Noordervliet is schrijfster. Van
haar verschenen onder meer de
romans Tine of De dalen waar het
leven woont en Pelican Bay

Hybride
Esther

trol

Captain

Het is verleidelijk om de ring van mijn
grootvader als een dierbaar ding te duiden. Het is een olivijnsteen gezet in
goud. De eerste keer dat ik de ring om
mijn vinger schoof, verschenen er een
soort radiogolven voor mijn ogen. Deze
frequenties in mijn blikveld hielden een
paar minuten aan. Destijds legde ik het
verband met de zachtgroene steen in
mijn ring nog niet. Totdat ik de ring per
ongeluk in een vakantiehuisje in
Frankrijk achterliet en 'rn pas na enkele
weken terugkreeg. Zodra ik het sieraad
omschoof gebeurde het weer: de golven
en een wat duizelig gevoel daarna. Kort
daarop moest ik voor de jaarlijkse controle naar de opticien. Voor het eerst in
mijn leven bleken mijn ogen niet achteruit, maar vóóruit te zijn gegaan. Ik was
hoogst verwonderd. De verbazing verdween toen ik later van vrienden over de
geneeskrachtige werking van stenen
hoorde. Daarom was mijn ring
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niet massief, maar open aan de binnenkant: opdat de steen rechtstreeks
op de huid inwerkte . En de olivijnsteen bleek onder andere goed voor de
ogen - iets dat ik kon beamen.
De ring van mijn grootvader is eigenlijk een mannenring . Het is een van de
weinig tastbare objecten die vanuit
Indonesië naar Nederland zijn meegekomen en daarom een dierbaar kleinood. Toch is mijn ring misschien een
té voor de hand liggend voorbeeld van
materiële cultuur. 'Materie anno 2002'
zie ik namelijk ook als alles wat
samenhangt met consumeren, het kunnen kopen. Mijn ring heb ik niet gekocht, maar uit familiebezit verkregen.
Daarom kies ik als dierbaar ding een
object dat is gekocht, en wel in België
in de eerste vrije week nadat ik mijn
proefschrift had ingeleverd . Het is
keramiek; in mijn ogen een kruising
tussen een trol, duiveltje, buddha en
een sumoworstelaar. Dat dit eigenzinnige persoontje geen eenduidig type
is, spreekt mij zeer aan . Deze trol is
niet zomaar een boswezen , want heeft
als extra accessoires duivelshoorntjes
en Batmanvleugels. De hoorntjes
maken van hem een gevallen engel.
Zijn zwaarlijvigheid lijkt in tegenspraak met de vleugeltjes op zijn rug.
Hij oogt onverstoorbaar, een beetje
verongelijkt zelfs, maar is wel zo
vriendelijk om voor mij een brandend
wierookstaafje op te houden. Deze
hybride trol is me dierbaar omdat ik
hem mooi vind en omdat het als voorwerp de tijd ná mijn proefschrift mar keert.
Esther Captain is historica en is
werkzaam bij het Indische Huis.

...J_

+

Het c:lowntje van mijn
vader
Ineke Stronken
Bij de dierbaarste voorwerpen die ik
heb, hoort het clowntje dat ik als kind
heb gehad van mijn vader. Ik heb een
paar dierbaarste voorwerpen, ook iets
van mijn moeder. Ze herinneren me
niet alleen aan iemand van wie ik veel
hou, maar ze staan ook symbool voor
een stukje van mijn identiteit. Het
clowntje is een schemerlampje
van
porselein. Er zit een lampje in en als je
het aandoet, stralen zijn ogen en lijkt
het alsof hij aan het optreden is in het
circus. Op zich een gewuun uud kinderlampje . Je moet het verhaal er achter kennen om de waarde voor mij te
begrijpen .
Mijn vader heeft het gewonnen toen hij
eerste werd bij een wielerwedstrijd in
Belfort
(Limburg),
vlakbij
mijn
geboorteplaats Tegelen. Hij was toen
acht of negen jaar en het zal in 1926
zijn geweest. Mijn vaders vader, mijn
grootvader, was fanatiek wielrenner.
Hij was lid van de wielerclub De Valk
in Blerick. Wielrennen was een soort
familiehobby.
De broers van mijn
grootvader - hij kwam uit een gezin
met zeven jongens - waren ook grote
liefhebbers.
Mijn vader kreeg zijn
racefiets, een luxe voor zo'n klein jon getje, van een van die broers, Ome
Hein, toen deze naar Canada emigreer de. Toen Ome Hein met zijn spullen op
een kar langskwam om afscheid te
nemen, gaf hij papa de fiets . "Die is
voor jou ." Mijn vader heeft op die fiets
het clowntje gewonnen . Het is niet de
enige keer geweest dat hij wat won,
maar deze prijs heeft hij altijd gekoes terd. Als hij het clowntje ziet, moet hij
denken aan zijn ouderlijk huis.
Voor mij vertelt het clowntje een stukje geschiedenis over het verleden van
mijn vader. Het geeft mij een blik in
zijn jeugd, in waar hij vandaan komt.
Het is een stukje geschiedenis dat nooit
opgeschreven is . Ik weet het, omdat hij
het mij verteld heeft. Mijn vader komt
uit een eenvoudig milieu van hardwerkende kleine boeren en mensen die in
de mijnen of op de fabriek werkten.
Zelf had hij graag piloot willen worden
of automonteur. Maar het was geen
gewoonte dat iemand doorleerde en
opa en oma hadden het geld hard
nodig . Op veertienjarige leeftijd moest
hij daarom met zijn vader mee naar de
dakpannenfabriek.
Samen met mijn
moeder hebben ze er alles aan gedaan
om hun kinderen te laten studeren.
Het clowntje staat bij mij in een vitri-
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nek ast samen met andere dingen, die
we-liswaar mooier en kostbaarder zijn,
maar die voor mij minder betekenen
dan dat ene schemerlampje van mijn
vader. Want het lampje staat symbool
voor mijn roots en de moeite die mijn
ouders zich hebben getroost zodat ik
mij nu met zo'n fijn vak - volkscultuur
- kan bezighouden .
Ineke Strouken
Nederlands
Volkscultuur.
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Theelepeltje

_

met ol ifant

Joh ann a M ari a van Winter

Mijn naam is Johanna Mari a va n
Winter , in de wandeling M ari etj e ,
gebore n in 1927 en sind s 1989 met
VUT en vervolgens pensioen als hoog ler a ar
in
de
Middeleeuw se
Ge sch iedenis aan de Univ ersit e it
Utr echt. Een van mijn speciali smen en
tev ens liefhebberijen is de ges chi ed eni s van voeding en voedsel in de
Middel eeuwen , met praktische toep assing in de vorm van midd eleeuw s
kok en . Ee n voorwerp dat ik ond er
andere in da t kader koeste r, is een zilvere n theelep eltje met een recht e stee l
e n als knop ee n stevige olifant. Ik heb
het oo it van mijn oud er s als verjaar da gscadeau gekr egen, omdat ik in de
famili ekrin g al s olifant bekend sta
weg ens mijn soms wa t onbesuis d
ge drag. Aan de andere kant draag ik
deze ge uze nna am graa g, want olifanten zij n stevige beesten die tegen een
stoo tje kunn en en die bov endi en in de
emblema tiek van de Ren aissance symbool ware n van de ' rnagnanimitas ', de
groot moedig heid .
Ied ere dag ge bru ik ik dit theel epeltj e
min sten s eenmaal, en het gaa t ook
stee ds mee op reis. Niet dat ik er mijn
thee mee roer, want ik drink the e zonder melk en suiker; maar ik neem er
mijn stuifmeelkorrels en mijn eier sch alenk alk mee, die mij dagelijks als voedin gssupplementen dienen: on geveer
anderha lve theelepel korrels en een
kw art theelep el kalk , weliswa ar doorges lik t met thee , maar niet daar in
opgelos t. Di e stuifmeelkorr el s zijn '
mij n leven seli xer, want de poll en d ie
er in z itte n en die door de bijen wo rde n
verzam eld als krachtvoe r voor de bijenko ning in, blijken ook voor mij ee n
soo rt van krachtvoer te bevatten , nu al
een j aar of tien bij het oud er worde n.
De eie rsc hale nkalk nuttig ik nog maar
ongeveer ee n j aar , tegen afbra ak van
het kr aakb een in mijn knie ën, eve nee ns
ee n ouderdom sver schijn sel ; maar het
mag oo k wee r niet te veel kalk worde n,
wa nt dan dreigt er aderverkalking .
Vand a ar als com pro mis ee n kw art
theel epeltj e per dag, en het helpt mij
geweldig. Die kalk bereid ik zelf door
de scha len van de eieren die ik bij het
koken ge bruik, van hun vli ezen te ontdo en en dan in de koffiemolen te
m alen . A angezien ik geen koffi e drink
en die koffi em olen daarvoor dus niet
nodig heb , kan ik dit instrum ent voor
ande re maalsels gebruiken. zoals eier scha len en spec er ij e n.
Daarm ee kom ik op de ander e toep as-
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sing van mijn the elep eltj e : het do seren
van spec erije n in middel eeuw se
gerechten. De studente n die mij daarmee vroeger hielp en , thui s in mijn
eigen keuken, even als de gasten die ik
nu nog steeds ond erw erp aan middeleeuwse experim en ten, kreg en en krijgen in een besliss end stadium van de
bereiding een zilveren theelepel in de
hand gedrukt om te p roeven of we al'
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aa n de maat zijn met de toe voe ging van
sp ece r ije n ,
zoals
ge m berpo e de r,
kan eel , pep er, kruidnagel, nootmu skaat, ga langa en kardemom . Dat gaat
met gro tere en kleinere scheutj es (uit
de losse h and , niet met een weegschaa l) en da arb ij moet zor gvuldi g
wo rde n geke urd of de sma ak al 'ro nd'
is. Mijn ga sten krij gen altijd een gewone theelepel, ee n uit een doz ijn , m aar
ik gebr uik mijn olifantenlepeltje . D at is
voor mij du s een karakteristiek vo orwerp.
Joh ann a Maria van Winter is em eritu s
hoo gl eraar Middeleeuwse
Ges chi edenis.

Vers
Boeken
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Nel van der Heijden-Rogier

vader tewerkge steld aa n de Birm aspoorw eg . Z ijze lf

Regina Coeli. Kloo ster en meisjesp ensionaat in

komt met haar m oed er en broertjes in ee n j app en-

Anna Achmatov a

Vught, 1903-1971

ka mp terecht. In haar memoires beschrij ft ze het

De echte twintigst e ee uw

Valkh of Pers, 2002,

A rbeiderspe rs, 2002 ,

€ 24, 95.

€

20,-.

lev e n en lijden in dat kam p.

Uit Fr ankrijk verd reven k anunnike ssen ves tigden

In de se rie Pri vé-do mein ver sch een het auto biogra -

z ich in 1903 in Vught . waa r zij het de ftige mei sj es-

M aria Riva

fisch proz a va n de Russ isc he d ich teres A nna Ach-

pe nsio naa t " Regi na Coe li" op ric htte n. In 1935

Di etrich , mijn mo eder

€

mate va ( 1889- 1966) . Z ij beschrijft haar j eu gd in de

wer d deze in stell ing als Mi dd elb are M eisj essch ool

Lui ting h-Sijthoff, 2002,

omgev ing va n O dessa, ve rte lt ove r he t S int -P eter s-

erken d. Op den duur lieten de reli gieu zen het

In 2002 is het ee n eeuw ge le de n dat Mari en e

burg van het fin de s iècie, ha ar vrien dsc ha p met de

onde rw ijs ove r aa n leken e n wijd de n ze z ich aan

D ietri ch we rd ge bo ren. Haa r docht er schree f ee n

sch ilder Modi gli ani e n de dicht er es M ar ina Tsve ta-

a nde re taken . I n I 963 bego nne n ze bijvoo rbee ld

biografi e ove r haar moeder, de laat ste gro te film -

jeva, en over haar gevoe lens va n vero ntwaa rdig ing

met een Talenpr acti c um " Regina Coel i" , da t lande-

ste r.

e n machteloosh ei d tege nover het so vje tsys tee m ,

lijk bekend is gewor de n als "Bij de nonn en van
Vu ght".

Adri Albert de la Bruhèze

25,-.

Maria Rosseis

en

Dood vun een non

€

Onno de Wil

F r a n cis King

Hou tekiet, 2002.

De productie van consumptie. D e bemidd elde

WOllderell

In de ja re n vijftig en zes tig van de twinti gste ee uw

ontwikkeling

At las, 2002,

VU il

de Ne derla n dse

€ 44,50.

17, 10.

was M aria R o sseJs (19 16) ee n contr ove rsië le e n

con su mp ties ame n le ving

In 1860 ma akt e de Haagse Alexa nd rine Tin ne met

ema ncipa torisc he fig uur in Vl aa nde re n. In vele a rti-

€ 13,50.

haar m oed er en tant e een g roo t aa nt al reizen door

kele n agee rde ze tegen de dogmati sch e leers tell ig-

Verloren, 2002,

Het Tijdschr ift voor Soc iale Geschiedenis besteedt

Noor d -Afr ika . Di t histori sche gegeve n geb ruik te

he id van de kat ho liek e ke rk e n hiel d ze een hart s-

in het tweed e nu m mer va n de jaa rga ng 200 2 aa n-

Fra nc e s King voor ee n roman ove r de d rie vro uwe n

toc hte lijk pl eid ooi voor de ind ividuel e vrij hei d van
de katholiek. In de autobiog rafisc he rom an Doo d

dacht aan de wo rd ing van de N ed erl and se con-

e n hun ontmo etin ge n met Europe se avo nt urie rs,

sumptiesam en leving. Naast bijdrag en over de in-

Arabische

burgering van de a uto en de mark etin g van Philips

hoo fde n.

slav enh andelar en en Afrik aan se stam -

van een nOI1, oors pronk elijk verschenen

in 1961,

vert elt ze over haar opvoe ding , haar intr ede in het

en U nilever , beva t het tijds chr ift een art ike l van

k looste r en haar religi euze cris is,

Liesbeth Be rvoet s e n Ruth Ol de nzie l over vro u-

Inger Leeman s

we no rga nisa ties , burgersch ap en co ns ump tie tussen

H et woord is aan de ond erk an t. Radi cale ideeën in

M arl een de Vries

1880 en 19 80 , en een art ike I va n M arj a Berend sen

Ne derla ndse porno grafisch e roman s 16 70-1 700

B eschaven! Lett erkun dige gellootsch appe n

€

en A n neke va n O tte rloo ove r hu isv ro uwe n en de

Vantilt, 20 02,

modern e , ra tione le ke uke n tusse n 1890 e n 1950 .

Aan het eind van de zeve ntie nde eeuw ve rsc heen in

vantilt. 2002,

Nede rla nd een aa nta l porn ografi sch e ro ma ns waa r-

Op bas is van u itputt en d arc hie f- en bibl iotheek on-

in Ne derla nd 1750 -1800

20, -.

€

20,-.

E s th e r Captain

in hoeren, ge sjee sd e stude n te n en sc hel men ve rte l-

de rzoek vertelt M arl een de Vries het ver haa l va n de

Achter het kawat was Ne dorland. Indische

len over hun lev en a an de onderkan t van de maat-

ve le letterkundige

oorlogservaring en en -herinneringen

sc hap pij . Met deze verh alen werd teven s kritiek op

mi dd en van de achtti end e ee uw actief waren. Z ij

Kok, 2002.

€

1942-1995

19,90.

de bur gerlijke

ge noo tsc happe n die va naf het

m ora al en maat sch appij gegeve n .

beschri j ft w a aru it de ge noo tsc happe lij ke idealen

Wat doet oo rlog met me nse n e n wa t doen z ij

Jnge r Leem an s o nderzoc ht waaro m jui st aa n het

bes tonde n e n hoe deze in de prakt ij k we rde n

e rmee? De ze vraag bea ntwoo rd t Esthe r Ca ptain in

e inde va n de zeve ntie nde ee uw intere sse ontstond

geb rac ht, o m vervolge ns in te gaa n op de re lig ieuze

haa r proe fschr ift aa n de hand va n ka mpd agboeken

voo r pornogr afi e. wie de a uteurs wa re n en w at ze

en po litie ke voo rke ure n va n de ge nootscha ppe n.

en -rne moi res va n gewone mann en e n v rouwen e n

w ilde n verte llen ,

va n

(la te r)

be ken de sc h rijve rs

a ls E lisa be th

Mar grith Wilke

" Voor den Opbou w va" Dr enthe".

Kee si ng, Rud y Kou sbr oek en Bep Vuyk . Te ven s

Cynthia

on de rzoe k t C apt ai n we lke plaat s oo rlogse rva ringe n

Slavernij en de m emorie

Vrollwe", maatschappelijk

e n - herinner inge n van Nederland er s uit Indië had-

Conse rve. 2002, € 14,-.

modernisering

den in de nao orl ogse N ederlands e sa me nle ving .

A a n de hand van archi e fstukken en de We stindische

Van Go rcum , 2002, € 22,50.

Pl ak aaten en Ord on anti ën verte lt Cynthi a M cL eod

O ms tree ks 1922 versche ne n er alarm erend e beric h-

he t ve rhaa l van de slave rn ij in Surinam e . In het

ten ove r Dr enth e , de pro vin cie die ' niet bij de tijd '

twee de deel van dit boek is de Nederl an dse ver-

zo u zijn. Om de 'wo nde rlijks te aller provin c ies ' te

Frank

Dam

Beatmei sj es. D e stem m en van de jar en zes tig
LJ. Veel!, 2002,

€ 17,50.

Mcl-eod

werk e"

in Dr enthe 1915-1951

talin g op gen om en van Car el de H aseth s no vell e

mode rn iser e n, werd de Ce ntra le Veren iging voo r

Voo r de acht erp ag ina van N RC H andelsblad inter-

Slaaf en mees ter ( 1988) ove r de slave no ps tand va n

den op bo uw va n D renth e opg e richt. Aan de hand

view de Fr an k D am ee n twinti gtal beken de e n onbe -

17 a ug us tus 1795 op Curaç ao.

van de gesc hiede nis van deze inst anti e verhaa lt

kende Ned erl and se za nge resse n uit de peri od e 1964

M argrith Wi lke ove r moder niseri ng e n se kse , soc ia-

- 196 9. Uit de ve rha len van o nde r a nde re n Tre a

Clara Olink KeUy

Do bbs, Margri et Es huijs , Patricia Paay e n Mariska

De flamboyant,

le zo rg en op bouwwer k.

H erinneringen

vall een kind

Veres ontstaat een lev endig tijdsbe el d va n de jaren

in een jappenkamp

zes tig, toen tien e rmu ziek uitgro eid e tot beat. Elly

L uitingh-Sijth off, 2002.

de Waard sc h reef ee n inl eidend essay bij deze bun-

Voor de oo rlog leidd e het ge zin O link ee n luxe -

del.

leven o p Jav a , A ls C la ra vier j aar is, word t haar

€

HISTORICA

16,95 .

oktober

2002

