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Standho uden

ehzwarte vrouw in een tog a, het
ge' lochten haar onder een bar et , staan
d op het spreekgestoelte van de Nico
laï erk in Utrecht. Dat was het indruk
w kkend beeld op vrijdag 19 april,
t n Gloria Wekk er haar orati e uit sprak .
Z stond op een ' winderige plek' , zoals
zij het zelf zei . De academi e is immers
nog steeds een instituut waar het voor
alle vrouwen wa ait , en voor vrouwen
en mannen van etni sche minderhe ids-

r epen zelfs storm t.
AI hoogleraar Gender en etniciteit aan
de Universiteit Utrecht zal Glo ria
W kker zich bezig (blijven) houd en
m t onderwijs in de multiculturele
sa ienlevln g, Tot nog toe wordt dit
nderwerp voo ral belicht vanuit de

gedachte dat er gewerkt mo et worden
aan de opheffin g van allerlei teko rten
bij 'a l lochtone' leerlin gen en tudent en .
z dat zij hun nderwij a htei rande n
inlopen . Wekker pleitte ervoo r het per-
pe lie f te ve rschuiven en een s grondig

te 'cflcc tere n op belemmering en die het
onde rwij zelf opwerpt voor 'a llochto
nen', bijvoorbe eld in de lespraktijken
en de inhoud van curricula. Ze wees in
da kader op de mani er waar p d hi 
talti che di ciplin e aan Nederls nd. e
universiteiten is georganiseerd : vader
la d g chied ni staat tameli jk los
va l k I nial e gesc hiedenis, terwijl
beid onmisk enb aar met elk aar ver
kno p t zijn. In de andere vorm en van
onderw ijs krijgen leerlingen en studen
t rl evenzeer een eenzij dig wit per spec
ti ef op 'de' ges chiedenis aan geboden,
ne zoals zij ver stoken blijven van
enrg kennis ov er de positie van vrou
Wen in de verschillende historis che
tijd akke n, al smede van de invloed die
g 'oel I' en etniciteit op de con structie
var geschiedeni s hebben .

e se- en kleurenblindheid speelt ook
op andere terrein en van het hi stori sch
be rijf , zoals bijvoorbeeld de productie
vah belangrijk e standaardwerke n als de
I punt en . Daarin is de aand acht voor
VI" uwen , de koloniën en de werking
van gender en etniciteit minim aal,
zoals tijdens de studiedag van 23 maart
j .1. bleek. Het was ontluisterend te zien
en te horen hoe groot de kloo f was tus
sen vrouwen-/genderhistorici en de
redacteuren van de ver schill ende
IJkpunten . Joo st Kloek , co-r ed acteur
van het deel over 1800, weet dat onder
meer aan de 't aal' van vrouw en-/gen
der studies die hem niet zo lag . Anderen
meenden niet aan 'alles ' aand acht te
kunnen bested en , er moeten nu een
maal keuzes gemaakt worden . Het is
echter opvall end hoe vaak die keuzes
uitvallen in het voordeel van degenen
die ook de macht binnen de academi
sche wereld hebben . Het is daarom te
hopen dat vrouwen als Gloria Wekker
op hun 'winde r ige' plekken blijv en
standhouden .
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'Girlpovver' in de oudheid

Vrouwelijke gladiatoren in het Romeinse Rijk (ca. I 1-200 n.C.)

Bastiaan van den Berg

Tegenwoordig is het publiek nog net zo gefascineerd door gladiato
ren als in de oudheid. Denk alleen maar even aan de recente bi
oscoopfilm Gladiator, die volle zalen trok en een handvol Oscars
won. Op de verhalen over gladiatorengevechten valt echter het een
en ander af te dingen. Gevechten eindigden bijvoorbeeld lang niet
altijd met de dood van een van beide protagonisten; daarvoor
waren goed getrainde gladiatoren veel te kostbaar. Minder bekend is
dat niet alleen mannen als gladiatoren vochten, maar ook vrouwen.
Dit fenomeen komt in de historiografie over het algemeen slechts
terloops ter sprake of wordt in zijn geheel naar het rijk der annota
tie verbannen. Voor zover bekend heeft alleen de Franse historicus
Briquel een volledig artikel aan de vrouwelijke gladiatoren gewijd. In
dit artikel voegt Bastiaan van de Berg de verspreide informatie
samen tot een geschiedenis van de vrouwelijke gladiator in de
Romeinse oudheid.

afbeelding 1: grafmonument

In de klassieke literatuur komen al vroeg vrouwen als krijgers
ter sprake. De Griekse geschiedschrijver Herodotus (ca.484
425 v.C.) was gefascineerd door de gedachte aan strijdende
vrouwen getuige zijn beschrijving van de amazones, vrouwen
die in het verre Oosten "dood en verderf" zaaiden. Ook zijn
collega Strabo (ca.64 v.C-23 n.C.) vermeldde de amazones in
zijn werk en net als Herodotus riep hij een schrikbeeld op: bij
mannen, die in deze gemeenschap werden geboren, werden
de achillespezen doorgesneden of de ogen uitgestoken zodat
ze nooit tegen deze amazones in opstand konden komen,
maar wel geschikt bleven als bedienden en als verzekering

voor nageslacht. Beide auteurs gaven hiermee aan hoe de
maatschappij zou verloederen en in een staat van anomie
terecht zou komen als vrouwen aan de macht zouden komen.
Het 'verhaal van de amazones was niet alleen geschiedschrij
ving, maar ook een chartermyth (een mythe als funderende
legitimatie van maatschappelijke gebruiken en instellingen),
bedoeld om de macht van de mannen in de maatschappij te
verklaren en te rechtvaardigen. Vechtende vrouwen hebben in
de oudheid steeds afkeurende reacties opgeroepen. Dat geldt
niet alleen voor de amazones uit de Griekse oudheid, maar
ook voor de minder bekende vrouwelijke gladiatoren uit de
Romeinse keizertijd.

Vrouwelijke gladiatoren beschreven

In een senatus consultum (senaatsbesluit) van 11 n.c. werd
vastgelegd dat vrijgeboren vrouwen onder de twintig jaar oud
voortaan niet meer in de arena mochten optreden. Dit bete
kende dat vrouwelijke gladiatoren en venatoren (jagers op
wilde dieren) al voor dit tijdstip bestonden, anders hoefde het
immers niet verboden te worden. De Romeinse geschied
schrijver Nicolaus van Damascus (64 v.Cv- 7) beschrijft een
man die in zijn testament vast had laten leggen, dat na zijn
dood de mooiste vrouwelijke slaven uit zijn bezit elkaar in de
arena moesten bevechten. De bevolking stond de uitvoering
van dit testament echter niet toe.
De eerste vermelding van vrouwelijke gladiatoren, van wie
we weten dat ze echt hebben bestaan, vinden we onder de
heerschappij van Nero (keizer van 54-68 n.C.). Vanaf die tijd
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afbeelding 2: Marmeren reliëf uit de eerste af tweede eeuw n.c.

afkomstig uit Hallcarnassus in As la M inor, hel huidige Bodrum in Turkije

worden ze regelmatig beschreven door verschillende auteurs.
Ze presenteren de deelname van vrouwen overigens niet als

iets nieuws, waaruit we kunnen opmaken dat vrouwen waar
schijnlijk al eerder vochten als gladiatoren. Onder Nero zijn
er drie voorbeelden bekend. De Griekse geschiedschrijver
Dio Cassius (ca.155-235 n.C.) beschrijft onder andere de

munera die Nero ter ere van zijn moeder Agrippina hield te
Rome in S9 n.c.. Een munera is een verplichting jegens een
dode voorvader, meestal in de vorm van gladiatorenspelen.
Munera werden enige tijd na de begrafenis gehouden en vaak
jaarlijks of vijfjaarlijks herhaald. Dio vond het zeer shocke

rend dat er zowel mannen als vrouwen uit zowel de ridder- als
de senatorenstand aan meededen. Zij speelden fluit, partici
peerden in pantomimes, menden paarden, doodden wilde die
ren en vochten als gladiatoren.

In 63 n.c. waren er wederom vechtende vrouwen te bewon
deren bij gladiatorenspelen in Rome. Volgens de Romeinse
geschiedschrijver Tacitus (ca.5S-U7 n.Ci) waren zij van aris
tocratische komaf. Dit is een opmerkelijk feit, aangezien gla
diatoren in de regel werden gerekruteerd onder criminelen,

slaven en krijgsgevangenen. Er bestonden wel vrijwillige,
vrij geboren gladiatoren, maar dit waren aan lager wal
geraakte mannen, die' hun schulden probeerden te vereffenen

door zich als slaaf voor een bepaalde periode aan een lanista

(trainer/manager van een groep gladiatoren) te onderwerpen.
Door Dio Cassius kennen we tevens een derde gelegenheid,
namelijk in 66 n.c. te Puteoli (het huidige Pozzuoli in Zuid
Italië). Nero pakte hier groots uit om de bezoekende
Armeense koning Tiridates te imponeren. Patrobius, een vrij
gelaten slaaf van Nero, organiseerde spelen waaraan (op één
dag) louter Ethiopiërs meededen. Het bijzondere aan deze
spelen was dat er zowel mannen als vrouwen en kinderen
meevochten.
Naast deze drie gedateerde gebeurtenissen is er nog een drie
tal verwijzingen naar vechtende vrouwen onder Nero. De
Romeinse satire-dichter Juvenalis (late Ie, vroege 2e eeuw
n.c.) parodieerde een vrouw genaamd Mevia, die met een
speer en met een ontblote borst een wildzwijn bevocht. Hier
is dus sprake van een zogenaamde vrouwelijke venator, een
venatrix. Dit waren veelal professionele jagers die in de arena

op (groot) wild joegen ter vermaak van het volk. Opvallend is
dat er verwezen wordt naar de amazones; Mevia 'jaagt'
immers met een ontblote borst. Elders in zijn Saturae maakt
Juvenalis een vrouw belachelijk die als een gladiator traint.
Het wordt echter niet duidelijk of het hier een 'echte' gladi

atrix betreft, of dat ze alleen de training ervan doet. Hoewel
dit satire is en er niet al te veel waarde aan de waarheidsge
trouwheid van het verhaal gehecht kan worden, blijft het feit
dat vrouwen er wel degelijk mee bezig waren en dat dit door
auteurs als een interessant item dan wel verwerpelijke situatie
werd gezien. De derde verwijzing vinden we bij Petronius
(ca.27-66 n.C), een ceremoniemeester aan het hof van Nero.

Petronius verhaalt hoe tijdens een uitgebreide maaltijd van de
schatrijke parvenu Trimalchio een zekere Echion, handelaar
in tweedehands kleren, vertelde over de komende feestelijk
heden. Voor deze spelen waren reeds enkele clowns (dwer
gen?) en een vrouw geregeld die vanaf een strijdwagen zou
den vechten (mulierem essedariam).

De aanwezigheid van vrouwelijke deelnemers aan de spelen
bleef niet beperkt tot de periode van Nero, ook onder de
Flavische keizers Titus (79-81 )en Domitianus (81-96) zijn ze
bekend. In 80 n.C. traden vrouwen op bij de opening van het
Amphitheatrum Flavium, beter bekend als het Colosseum.
Hier ging het waarschijnlijk om een vrouwelijke bestiarius.

Dit was meer een bevechter van wilde dieren en niet zozeer
een jager zoals de venator. Dio haast zich wel te melden dat
dit geen vrouwen van enige allure waren. Suetonius vermeldt
dat Domitianus vrouwen liet vechten bij het licht van fakkels.
Af en toe liet hij ook dwergen en vrouwen tegen elkaar vech
ten. Over een latere periode is een inscriptie bewaard geble
ven uit Ostia, waarin melding wordt gemaakt over spelen die
door de lokale duumvir (hoogste overheidspersoon in muni
cipiën en kolonies) Hostilianus en zijn vrouw zijn gegeven.
De inscriptie is waarschijnlijk uit de tijd van Septimius
Severus (eind 2e eeuw n.Cv). In de inscriptie wordt met trots
vermeld dat Hostilianus de eerste persoon was die vrouwelij
ke zwaardvechters liet optreden ab urbe condita (sinds de
stichting van de stad Rome in 753 v.C.). Dit moet echter niet
te letterlijk genomen worden, het is eerder een mooi stukje
propaganda van Hostilianus dan serieuze historische infor

matie.
De literaire overblijfselen duiden niet op een grote geografi
sche spreiding van het fenomeen van vrouwelijke gladiato
ren. De munera waar ook vrouwen hun deel in hadden kwa

men vooral voor in Rome. Andere bronnen noemen Puteoli
en Ostia. Het valt op dat dit allemaal keizerlijke munera
waren, behalve in het geval van Ostia, waar de spelen door
een lokale duumvir georganiseerd werden. De gedachte hier

achter kan zijn dat het aan de keizer voorbehouden was om de
mooiste, de grootste en de spectaculairste spelen te organise
ren. Nero organiseerde (weliswaar via een van zijn vrijgela

tenen) immers spelen met vrouwelijke gladiatoren om indruk
te maken op een oosterse koning.

Vrouwelijke gladiatoren bekeken
Er zijn slechts weinig afbeeldingen van vrouwelijke gladiato
ren bekend. Onomstreden is de afbeelding op een marmeren
reliëf uit de eerste of tweede eeuw n.c. afkomstig uit
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Hali carn assus in Asia Minor , het hui dige Bo drum in Turkij e
(zie afbee lding 2 en voorzij de Hi storica) . He t reliëf werd
waar schij nlijk gemaa kt om de vrij lati ng van de twee vrouw en
te herdenk en , na da t ze enkel e voor treffe lijke gevec hten had
den laten zien . De afgebeelde vrouwe n zijn gekle ed in een
paan (ee n lendendoek die gedrag en wordt door traditioneel
gekled e nege rs) en hebben een wape ngo rdel om . Dit reli ëf
wer d voor het eers t gepubliceer d door L. Robert in 1940 . De
lin ker vro uw draagt volgens Robert ee n beenp ant ser en heeft
een ontblote borst in amazones tij l. Zij wordt dan ook met de
naam Amazo n aangeduid (link sond er op het reliëf) . Op de
afbe eldin gen is dit echter niet te zie n en lijkt het dus aanne
melijk dat Robert dit erbij gefanta seerd heeft. De rechter
vrouw heet Ac hill ia , genoemd naar de Gri ekse held uit de
Troj aanse oorlog . Zij heeft kniebe scherm ers om in de vorm
van om gewikk elde banden en is opv allen d link shandig. Beide
vrouw en zij n bewapend met een dolk en een scutum (lang 
werpi g vierka nt houten schild me t leer ove rt rokk en dat
gebr uik t werd door Romein se legion airs). Ze dragen geen
helm omda t het pub liek de gezichte n van de vechtende vrou
we n goed wilde kunnen zien. D e ui tru stin g van deze vrouw en
is nagenoeg het zelfde , maar kom t niet helem aal ov ereen met
de bewapenin g van de bekend e typen gladia to ren. Ze lijken
mij nog het meest een mi x tussen de type n gladia toren sen/
tor (le tter lijk : achte rvolger) en Thra ex (' Thrac iër ' ) . Er zijn
twee verkla ringe n te geven voor het feit dat zij geen bestaand
type gladia tor ve rte genw oordig en. De eerste verkl ar ing is dat
ze in het oo ste n van het Rijk voch ten. In het oos ten van het
Romein se Rijk bleven de typen gladiatore n zich namelijk
evolu eren , terwijl in het west en de typen veelal vast lagen (in
ied er geval vanaf ongeveer 100 na Chri stu s). De andere ver
klarin g heeft met het fenomeen van de gladiatrices zelf te
maken: vecht ende vrouwen war en iet s heel ongebruikelijks
en hun wapenuitrusting was daarom ook van een ongewone
sam enstellin g .
Rom ein en waren verzot op dit soort paradoxen. Aan de ene
kant was het volstrekt afkeuren sw aard ig dat er vrouwen
vochten in de arena, aan de andere ka nt was het fascinerend.
Vrou welij ke gladia toren waren erg bij zonder en zeer geliefd
bij het volk omda t zij de puurst e vorm van de vechtk unst lie 
ten zien . In gladiatore ngev echten werd als het wa re de virt us
(dappe rhei d) geïs oleerd van alle ande re deugden . De gladia
toren hadden maar één mogelijkheid om vi rtus te benaderen
en dat was door moedig te vechten . Al s de gladiatoren vrou 
wen wa ren, dan werd de bekwa amh eid ook no g een s van de
mann elijkheid ges cheiden. Voor de toesch ouw er s werd het
gevecht dan ook meer een exper iment waar in de gevechts
kun st van alle andere factoren was ge scheide n. De paradox is
dat ju ist vro uwe n niet werden geacht de mann elijk e deugd en
na te streven en dat zij tegelijk ertijd als vro uwe lij ke gladiat or
wel in staa t werden gesteld om de vir tus te symboliseren als
een ab stracte kwaliteit.
Van sommige afbeeldingen is niet zeke r of er een vrouwelij
ke gladi ator op wordt afgebeeld . Een voorbeeld hiervan is
afbeeld ing I (een grafmonument). De histo ricus Wiedemann
is de enig e die suggereert dat het hier zou kunnen gaan om
een afbeelding van vrouwelijke gladi atoren. De figuren op
het reliëf zijn erg slank en hun wapen uitru stin g lijkt overeen

te ko me n met die van A chilli a en A mazo n. Beide figuren dra
gen we liswaa r een helm , m aar Ju venali s beschreef ook al een
train end e vrou w die een helm droeg. Er is ook wel wat in te
bren gen tegen Wiedemann s visie. Zo is er bekend dat versla
gen gladiato ren niet (meer) als 'ec hte ' mannen gezien wer
den ; op enke le reliëf s werd en ver slag en gladiatoren, die he t
oordee l van de massa afwacht en , afge bee ld met de kni eën
dicht tege n elkaar aan . Gri ek se beeldh ou wer s pas ten dit prin 
cipe al in de Se eeuw V.c. toe om vro uw elijkheid te ben a
dru kken . De aandacht werd zo imme rs op de heupen gerich t
en vrouwelijke heupen hebb en nu eenmaal van nature een
andere vorm dan die van mannen . Het zou hier dus ook om
een ver slagen mannelijke gladiat or kunnen gaan. Maar in dit
relië f staan beide gladiatoren, du s ook de overwinnaar, op een
dergelijk e vrouwelijke wijze afgebeeld. Dit pleit weer voor
de visie dat we hier te maken hebben met twee vrouwelijke
gladia tore n.

Verboden

De vrouwe lijke gladiat oren war en ongetw ijfe ld een ge liefd
onder dee l van de spelen. Jui st omdat ze niet elke keer aan de
spe len meededen , konden zij rekenen op een groot enth ou
siasme bij het publiek als zij op het strij dtoneel verschenen .
Septimiu s Severu s (193- 211 ) ergerd e zich enorm aan de grap
pen die over deze vrouwen we rde n ge ma akt. Ook vond hij het
vrouwe n on waardig dat ze zichze lf belachelijk maakten in
hun zwa re wapenuitru stinge n . Hij trok zij n conclus ies en
maakt e ee n eind aan dit ond erd eel van de gladiatorenspe len
door ze in 200 n.c. te verbie den. Of dit verb od (twee eeuw en
na het eer ste verbod) wel effect ief was, valt moeilijk te zeg
gen . Wel is het zo dat we geen verm eldin gen in literatuur of
afbeeldingen van vrouwelijk e gladiat oren meer aantreffen na
200 n.c.

Ba stiaan van den Berg stude ert oude gesc hiedenis aan de
Universi teit Leiden.
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Visie en inspiro-r.ie

IIn het Belle van Zuylen Instituut praten Selma Leydesdorff (1950) en Margit van der Steen over 'visie en inspi
ratie'. Dit is het laatste deel van een drieluik waarin beoefenaars van vrouwen- en gendergeschiedenis over een
aantal fundamentele vragen spreken.Aan de orde komen kwesties als: 'wat beweegt je om je met dit vakgebied
bezig te houden, hoe geef je vorm aan engagement, wat is je visie op vrouwengeschiedenis en genderstudies en
is er een mooie toekomt voor deze vakgebieden weggelegd?' Na Esther Captain en Stefan Dudink komt nu
een van de pioniers aan het woord: Selma Leydesdorff. Zij is hoogleraar en voorzitter van de Nederlandse
onderzoeksschool Vrouwenstudies. Daarnaast was zij tot voorjaar 2002 directeur van het Belle van Zuylen
Instituut, het Onderzoeksinstituut voor multiculturele en comparatieve genderstudies van de Universiteit van
Amsterdam. Daarnaast is ze voorzitter van de Nederlandse Onderzoeksschool Vrouwenstudies*.

Ik wil de wereld begrijpen. Het leven
begrijpen. De geschiedenis begrijpen

Interview met Selma Leydesdorff

Margit van der Steen

"Verhalen zIJn miJn grote bron van ' inspiratie. Ik vind het heerlijk om
te luisteren. Om te proberen begrijpen wat iemand beweegt. Om
vrouwen een stem te geven. Om te luisteren naar stiltes. Om meer
dere stemmen te laten horen." Selma Leydesdorff luistert graag en
veel naar verhalen. Verhalen van joodse mensen, van vrouwen uit
Amsterdam Noord, van overlevenden van de watersnoodramp in
Zeeland en recentelijk van islamitische vrouwen. Niet voor niets
maakt ze veelvuldig gebruik van oral history.

Toen ik besloot Selma Leydesdorff in de serie 'visie en inspi

ratie' op te nemen, realiseerde ik me terdege dat ik het mijzelf

niet gemakkelijk had gemaakt door een internationaal bekend

oral historian te ondervragen. Ingewikkelder misschien nog

wel was de vraag hoe om te gaan met de verhalen rond haar

eigen persoon, verhalen die haar hebben geschaad en geraakt.
"Ja", zegt ze, "alle vrouwen die het ver schoppen, hebben

daarmee te maken." Gevraagd naar haar visie en naar wat
haar beweegt, merk ik al snel dat andere onderwerpen de

boventoon voeren: "Ik bedenk iedere dag opnieuw wie ik ben

als vrouwen als jodin."

Keuzes

Selma Leydesdorff ging als IS-jarige geschiedenis studeren.

De keuze voor die studie hing samen met de grote thema's in

haar leven. "Mijn belangstelling voor geschiedenis is gewekt
omdat mijn ouders de vreselijkste dingen hadden meege

maakt in de oorlog. Mijn vader heeft in een Japans kamp

gezeten, mijn moeder in een Duits. Ik heb dus vragen over de

slechtheid van de wereld. Er zijn grote vraagtekens in mijn

leven. Waarom zijn de joden uitgemoord? Waarom werd mijn

vader gevangen gezet terwijl hij toch niets tegen de Japanners

had? Ik had drie dingen kunnen gaan doen. Psychiatrie omdat
ik al die slachtoffers om me heen zag. Maar ik was een alfa,

en medicijnen viel af. De theaterschool, maar dat durfde ik

niet. En geschiedenis. Ik denk dat geschiedenis de gemakke

lijkste keuze was." Het werd dus geschiedenis, met indruk

wekkende colleges van Presser die over de sinaasappeljoden

sprak, de sinaasappeljoden waarover haar vader vertelde als

ze met hem naar sjoel liep.

N a haar afstuderen volgden banen als lerares, in Osdorp en
Alkmaar. "De school in Alkmaar was een heel nette school,

heel nette mensen. De kinderen waren enig. Ik vond ze lief.

Ik had ook orde in de klas, goede orde. Maar ik hield het er

niet uit qua benepenheid." Ze nam ontslag, was even werk

loos en werd vervolgens kandidaatsassistent historische peda
gogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna volgden

andere functies bij deze universiteit. In 1992 volgde de

benoeming tot hoogleraar.

Het is niet alleen de oorlog die zo betekenisvol is en is
geweest. "Ik ben geboren in Djakarta en heb mijn vroegste

kindertijd in Suriname doorgebracht. Ik heb mijn eerste

levensjaren in een koloniale cultuur doorgebracht en ben als

meisje naar Nederland gekomen. Ik heb als meisje ook bot

singen gehad met de overgang van de ene cultuur naar de

andere. Specifieke meisjesproblemen. Daardoor ben ik me
altijd bewust van enorme culturele verschillen die bij vrou
wen een andere rol spelen dan bij mannen. Dat is later ook

mijn interesse geworden.
Het feminisme gaf mij een kans om mijn grenzen te verken

nen op een fatsoenlijke manier, die later onfatsoenlijk werd.
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Visie en i ri s-p i r a t i e

Selma Leydesdorff

In die tijd was ik gewoon heel opstandig .

Ik was het ook ongelofelijk eens met Dolle

Mina. Voor mij was het feminisme een ver

breding van mijn eigen levenspad. Ik denk
dat een van mijn motieven voor het femi

nisme de verbijstering over de huisvrou

wen is geweest. Ik heb mijn moeder huis

vrouw zien worden. Ik begreep dat niet.

Hoe kun je nu huisvrouw worden? Ik was

gisteren op een verjaardag van mijn nicht
uit Amerika - mijn familie is over de hele

wereld verspreid - en ik ontdekte daar dat

alle vrouwen uit mijn familie die daar aan
wezig waren werkten. Wij komen uit een

wereld waar vrouwen werkten. Dat is de

joodse traditie, wij vinden het vanzelfspre
kend dat vrouwen werken."

Joods zijn en het feminisme zijn nog op

veel meer manieren verweven in haar leven. "Het feminisme

is voor mij de manier geweest om de grenzen van mijn

bestaan te verkennen . En een van die grenzen waarover ik

iedere dag weer met mijzelf in discussie ben, is wie ik ben als

jodin in deze wereld. Er is niet één soort assimilatie. Ik vorm

mijzelf iedere dag opnieuw. Het feminisme vergeet hoeveel

joodse vrouwen actief waren in de vrouwenbeweging tijdens

de zogenaamde eerste feministische golf. Dat is exact de

periode van de transformatie van het joodse familieleven naar

het geassimileerde leven, een enorme overgang. Feminisme

was een van de manieren waarop de grenzen van het joodse

vrou wenbestaan werden verkend."

Vrouwengeschiedenis

Selma Leydesdorff is vanaf het begin betrokken bij de ont

wikkeling van vrouwengeschiedenis en vrouwenstudies. "Ik

was Dolle Mina. Daar was een geschiedenis van het feminis
me nodig en daar heb ik me mee bezig gehouden. Afgezien

van de schisma's was het een hele leuke periode. Er zijn toen
ongelofelijk veel activiteiten opgezet. Josine Blok en ik heb

ben een vrouwengeschiedenis groep gestart waar later het

Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis uit is voortgekomen."
Inspiratiebronnen waren Annie Romein-Verschoor en

Engeland, waar mentaliteitsgeschiedenis en de geschiedenis

van 'gewone mensen' ontwikkeld werden. Selma

Leydesdorff en Joyce Outs hoorn gingen in Engeland naar de

History Workshops waar door het socialisme geïnspireerde

wetenschappers zich met de emancipatie van arbeiders en
vrouwen bezig hielden . "Als lerares kon ik dat net betalen . De

staf sprak bij wijze van spreken nog geen Engels toen wij al

naar Engelse congressen gingen. Kijk, toen ik begon met

vrouwengeschiedenis wezen ze echt naar hun voorhoofd. Je

was gewoon gek. Dat is nu wel anders." Ik: "Hoe vond je het

om iets te doen waarmee je voor gek werd versleten?" Selma
Leydesdorff: "Dolle Mina was ook gek. Hoe hard ik me ook

tegen de staf heb afgezet, ik heb toch de kans gehad om din 

gen te doen die ik interessant vond. Daar heb ik wel voor

moeten vechten, en ik kreeg nooit een tien. Ik was wel een

buitenbeentje, maar dat was ik als jood sowieso. Ik konme

enorm gaan aanpassen en een net bur

gerlijk meisjes worden. Hoewel, dat

heeft er nooit echt ingezeten."

Niet alleen op het terrein van vrou

wengeschiedenis, maar ook op het

gebied van oral history is ze een pio 

nier . "Zoals ik was opgeleid was

geschiedenis toch een steriel vak. Ik

heb altijd gezegd dat de verhalen over

de geschiedenis op straat liggen. Nu

heb ik het veel gemakkelijker in het

historisch klimaat dan toen ik voor het

eerst met die wonderlijke ideeën

kwam."

Inmiddels heeft ze een respectabele

positie verworven binnen de universi

teit. Dat heeft haar kritische instelling

niet veranderd . Ze zegt ook: "Dat is

het enige dat me niet echt goed afgaat: conformeren. Ik wil

mijn mening houden. Dat is bijna neurotisch." Wat vindt ze

ingewikkeld aan de academie? "Ik vind het storend dat de

academische wereld de deur niet openzet voor andere cultu

ren. De wereld is meer dan Nederland alleen. Ik vind dat

Nederlandse historici voor een niet onbelangrijk deel provin

ciaal zijn. Het benauwende van de academie vind ik de sta

tigheid en het provincialisme. Ik geloof niet in die deftigheid .

Het gaat erom dat je je uit deftigheid niet afsluit voor impul

sen die uit het veld komen, die van jongere mensen komen.

Die kunnen verfrissen. Dat maakt het leven leuker."

Om binnen die academische wereld haar plek te behouden

moet ze als directeur van het Belle van Zuylen Instituut en als

voorzitter van de Onderzoek school Vrouwenstudies geregeld

de strijd aanbinden tegen herstructureringen, bezuinigingen

en andel :e bedreigingen . "Ik kan het gevecht alleen aan als het

ergens over gaat. Zoiets als de verdediging van vrouwenstu

dies is in mijn ogen niet inhoudelijk genoeg. Maar ik maak

me er wel sterk voor dat er meerdere visies op wetenschap

mogelijk zijn, meerdere visies op luisteren, meerdere visies

op vrouwen." Dit heeft onmiskenbaar met haarzelf te maken.

"Ik ben ongelofelijk gespitst op tolerantie. Dat zorgt voor een

grote motivatie en engagement. Ik vind dat al die andere
geluiden aan bod moeten komen."

Diversiteitsdenken

Als ik haar vraag of er een mooie toekomst voor vrouwenge
schiedenis is weggelegd, antwoordt ze: "Ik denk dat het wel

moet. We moeten gewoon doorgaan . Laten blijven zien dat er

ook andere geschiedenissen mogelijk zijn. Er lopen heel veel

nieuwe impulsen via vrouwengeschiedenis. Ik vind ook dat

historici in allerlei posities toch iets doen met het onderwerp

vrouwengeschiedenis. Ik ben daar optimistisch over."
Ieder zichzelf respecterend historicus kan niet meer om vrou

wengeschiedenis heen, maar ook vrouwenstudies heeft nu

een andere positie dan twintig jaar geleden . Selma
Leydesdorff: "Ik denk dat het er ook mee te maken heeft dat

het feminisme, vrouwenstudies, zich is gaan bezinnen op zal

ik maar zeggen het hoge vegetarismegehalte, het imago. Het
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Visie en i n s p t r a t.i e

Reacties op dit interview zijn welkom:
margit. vandersteen@worldonline.nl

* Dit interview werd gehouden toen Selma Leydesdorff nog directeur van het

Belle van Zuylen Instituut was

Ora nienbu rger Strasse in Be rlijn,

het hart van de oude Joodse wijk.

Middelpunt is de gedecimeerde

synagoge me! zijn onlangs met

bladgoud bedekte

uivorm ige koepels.

de 1900-1940, volgde een groot project over

de Zeeuwse watersnoodramp. Ook hier gaat

het over trauma's. "Die aandacht voor trau

ma's heeft te maken met mijn afkomst; ik ben

opgegroeid in een getraumatiseerde wereld.

Maar ook identiteitsvorming interesseert me.

Hoe geven mensen vorm aan hun leven? Er is

een verband tussen de belevingswereld van de

joodse vrouwen van mijn en de vorige gene
ratie en de vrouwen achter de sluiers van mijn

islamproject. Die vrouwen verkennen hun

grenzen en proberen ze naar hun hand te zet

ten."

Margit van der Steen is directeur van AETAS. Bureau voor

leeftijdsvraagstukken. gender en diversiteit. Eerder was zij

directeur van het Nederlandse Genootschap

Vrouwenstudies.

Als ik haar bel om een afspraak te maken voor

dit interview, vraag ik Selma Leydesdorff naar

een plek die haar inspireert. Onmiddellijk zegt

ze "de straat". Later komt ze erop terug. "De

straat als plek klopt niet. De straat is de uit

komst van mijn interesse in verhalen, want

verhalen fascineren me. Ik heb natuurlijk ver

halen over de oorlog gehoord, maar ik wil het

je niet aandoen om je mee te nemen naar de

oorlog." In zekere zin gebeurt het toch, is het

onvermijdelijk . Ze neemt mij in gedachten
mee naar een straat waar we allebei gelopen

hebben. De Oranienburger Strasse in Berlijn,

het hart van de oude joodse wijk. Middelpunt

is de gedecimeerde synagoge met zijn onlangs
met bladgoud bedekte uivormige koepels.

Berlijn zal zien dat de joodse gemeenschap

aanwezig is. Slechts een fractie van het oor

spronkelijke gebouw staat nog overeind. Hier

worden de verhalen over de wijk verteld: wat

er was, wat er nog is, wat verloren ging. Het

gedeelte van de synagoge dat vernietigd werd,

is een grote open plek gebleven. Op die
manier vertelt de tentoongestelde leegte het

meest indringende verhaal. Wie over de
Oranienburger Strasse loopt, ziet dat dit

gebouw streng bewaakt moet worden.
Ook Selma Leydesdorff moet de strijd aanbin

den om haar plek in de universitaire wereld te

bewaken. Als ze het gevecht aangaat, moet ze
aandacht afdwingen voor haar visie, maar als

ze naar verhalen luistert, moet ze zich juist

openstellen voor anderen, voor andere verha-
len. Dat doet ze graag, zegt ze, want "ik denk dat de echte

Selma de Selma is die luistert."

Verhalen
In haar werk hecht ze eraan om zich open te

stellen voor andere manieren van denken.

"Ik wist dat de formele geschiedschrijving

niet klopte. Ik was me ervan bewust dat

vrouwen er niet in voorkwamen. Ik heb
natuurlijk de verhalen van vrouwen over de

oorlog gehoord, van vrouwen die in kampen hebben gezeten.

En ik wist dus dat die verhalen over het kamp niet klopten.
Dat er een specifieke vrouwelijke ervaring was van overleven

in kampen. Ik ben heel vroeg bezig gegaan met joodse

geschiedenis en ik ben op een andere rol van vrouwen gestuit.

Het was onontkoombaar dat ik me met joodse geschiedenis

bezig zou gaan houden. Ik kwam uit een stad waar nog maar
dertienhonderd joodse kinderen woonden. Maar het is me

heel erg verweten vanuit vrouwengeschiedenis. Ik zei: ik

schrijf ook geschiedenis over vrouwen. Ik heb vrouwen altijd

zo goed mogelijk proberen te integreren."
Na haar proefschrift over het Joodse proletariaat in de perio-

feminisme is nu veel meer glamorous, Als ik

die studenten nu zie, die doen hartstikke

goede dingen. Vraagstellingen zijn verlegd

naar gender en disciplinering van sekse. Dat

vind ik allemaal fantastisch. Qua studenten
zit het goed. Maar ook met de aio's en de

postdocs gaat het hier naar verhouding rela

tief goed. Voor de generatie die nu met het

vak verder wil is de onderzoekschool erg

belangrijk." Ze onderschrijft dat de genera

ties die na haar met vrouwenstudies verder

wilden het moeilijk hebben en hebben

gehad, vanwege de slechte arbeidsmarktper

spectieven die de universiteit bood. "Dat

heeft niets met vrou wengeschiedenis te
maken, dat is een breder probleem."

Hoe de toekomst van het Belle van Zuylen

Instituut eruit ziet is onduidelijk. "We wor

den nu weer getransformeerd. Misschien

wordt het een instituut of een centrum of een

programma. In ieder geval hoop ik dat de

universiteiten iets in tact laten van de

bestaande infrastructuur in deze kommer-en

kwel-tijd."

Het diversiteitsdenken spreekt haar het

meeste aan. "Vaak is diversiteitsdenken een

soort kreet om niet werkelijk te hoeven lui

steren naar een andere manier van denken.

Ik zou daar heel graag iets aan willen doen.

De toekomst voor vrouwengeschiedenis en

vrouwenstudies is diversiteitsdenken maar

dan niet op een gemakzuchtige manier." Dat

betekent dat we ons moeten openstellen voor

andere waarden en normen. "Ik vind vrou

wenstudies ongelofelijk westers, christelijk.

We moeten echt luisteren, niet moralistisch

zijn. En niet alleen aan Europa en de

Verenigde Staten denken."
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Reputatie
Tot dusver hebben de meeste onderzoekers Philips' vertaling
beschouwd in de context van de politieke verhoudingen aan
het Engelse hof rond 1663. Zij brengen Philips' keuze om
Corneilles stuk te vertalen in verband met haar royalistische

___________ IZIIIII

"My ambition ... is checkt"
Katherine Philips, de eerste Engelse schrijfster op het publieke toneel

Marguérite Corporaal

In een tijd dat het voor vrouwen ongepast werd geacht hun stem te
laten horen en schrijfsters werden beschouwd als lichtekooien, was
Katherine Philips (I 632- I 664) een van de weinige dames die de pen
ter hand nam. Momenteel geniet ze vooral nog bekendheid vanwege
haar gedichten over vrouwelijke vriendschap, maar in haar eigen tijd
verwierf ze vooral roem als toneelschrijfster. Haar vertaling uit het
Frans van Pierre Corneilles Pompée werd op 10 februari I 663 opge
voerd in het Smock Alley theater in Dublin en was daarmee het
eerste stuk van een Engelse vrouw dat op het publieke toneel ver
scheen.

Pompée is gebaseerd op historische fei- sympathieën. Het is echter ook moge-
ten rondom de moord door de lijk dat Philips Pompée vertaalde van-
Egyptische koning Ptolomeus op de wege de positieve representatie van de
heldhaftige strijder en oud-consul van verbaal assertieve en politiek ambitieu-
Rome, Pompeius. Ptolomeus, een ze vrouw die er in optreedt.Philips ver-
zwakke vorst die de speelbal is van zijn sterkte namelijk het positieve beeld van
immorele raadslieden, laat zich overha- de Egyptische koningin Cleopatra door
len Pompeius te doden en zijn hoofd haar woordkeuze in haar vertaling.
aan Caesar te presenteren. Zo wil hij bij In eerste instantie scheen Philips niet
deze nieuwe machthebber van Rome in van plan het hele stuk te vertalen . Rond
een goed blaadje komen en een moge- december 1660 was ze begonnen met
lijk verlies van zijn eigen troon vermij- een scène uit de derde acte van het stuk,

den. Cleopatra, Ptolomeus' zuster die waarschijnlijk om de gunst van de
door hem van haar aandeel in het toenmalige koning Charles 11 en zijn
konings schap beroofd is, probeert hem familie te vragen. Eerder, tijdens de
tevergeefs duidelijk te maken dat het Engelse burgeroorlog (1642-1651), had

geen pas geeft om Pompeius te verra- Sir Charles Cotterell door William Dobson. Philips' echtgenoot de kant van de anti-
den. Deze heeft zich eerder namelijk Bron: Philip Webster Souers, The match/ess Orinda. royalisten gekozen, waardoor hij bij het
verdienstelijk voor hun familie Cambridge . 1931. herstel van de koninklijke macht in

gemaakt. Haar broer laat zich echter niet tegenhouden. 1660 zijn hoge politieke positie was kwijtgeraakt. Philips
Doordat er sprake is van liefde tussen Cleopatra en Caesar wist dat de koning en zijn hofhouding gesteld waren op het
weet zij hem, nadat hij in woede is ontstoken door Franse toneel. Door een scène uit een Frans toneelstuk te ver-

Ptolomeus' moord op Pompeius, ervan te weerhouden haar talen waarin het idee van gratie centraal stond, hoopte ze dat
broer om te brengen. Die sterft vervolgens alsnog op het slag- haar echtgenoot in ere hersteld zou worden als ze de tekst aan
veld. Het stuk eindigt met Caesars kroning van Cleopatra tot iemand van het koninklijk huis zou aanbieden.
koningin van Egypte. Eindelijk neemt ze plaats op de troon In de adellijke kringen waarin Philips verkeerde, was het in
die haar door haar vader in zijn testament deels was toege- die tijd gebruikelijk dat vertalingen, poëzie of andere teksten

kendo in manuscript circuleerden en zo door velen gelezen werden.
Als onderdeel van deze zogenaamde coterie-literatuur kwam
Philips' vertaling van de scène uit Pompée in handen van de
Earl van Orrery, een in Dublin zeer invloedrijke figuur die
zelf ook toneelstukken vervaardigde. Orrery was zo onder de
indruk van Philips' vertaling, dat hij er bij haar op aandrong
om de rest van de acte te vertalen, en ten slotte het hele stuk.
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Toneel

Katherine Philips door Jsaa c Becket .

Bron : Philip Webster Souers,

The matchless Orlnda . Cambridge. 1931 .

Katherine Philips door een onbekende schilder.

Bron: Philip Webster Souers,

The match/ess Orinda . Cambridge. 1931 .

een toneelstuk voor het publieke theater.

Immers, dan zou haar stem in de publieke

arena van het theater te horen zijn en zou

dat haar het imago kunnen bezorgen van

de zedeloze publieke vrouw. Er was, door

de invoering van actrices op het Engelse

toneel ter vervanging van de jongens die

tot dan toe vrouwenrollen vertolkt hadden,

wel sprake van een toenemende tolerantie

tegenover de sprekende vrouw in het

theater. Aan de andere kant werden deze

actrices beschouwd als bandeloze vrou

wen en lag de uiting van de vrouwelijke

stem in het theater nog erg gevoelig.

Omdat publicatie van teksten door vrou

wen ook nog steeds in verband werd

gebracht met seksuele zedeloosheid, is het

begrijpelijk dat Philips haar zorg uitte over

de publieke vormen waarin haar vertaling

beschikbaar was.

Bij het verschijnen van haar tekst in druk maakte Philips ech

ter gebruik van handige strategieën om haar voor een vrouw

ongebruikelijke en ongepaste zelfexpressie te verdoezelen .

Ze liet haar vertaling voorafgaan door een opdracht aan de
gravin van Cork, waarin ze deze vroeg om haar en haar tekst

te beschermen tegen kritiek van buitenaf, "to proteet the pers

on you expose" . Door de relatie tussen zichzelf en haar lite

raire beschermvrouwe te representeren als die van een moe

der en dochter, en te suggereren dat haar tekst speciaal

geschreven was voor een vrouwelijke lezer - namelijk de gra

vin - creëerde Philips de illusie dat haar tekst circuleerde in

een huiselijke sfeer tussen een moeder- en dochterfiguur; ze

deed zo geen inbreuk op de openbare mannenwereld van het

theater en de literaire roem. Terwijl Philips in haar opdracht

de rol van de moeder toekent aan de gravin van Cork, identi

ficeert ze ook zichzelf met de moederfiguur, namelijk in haar

rol als toneelschrijfster. In het lied dat na de eerste acte gepre

senteerd werd, heeft Philips het over de

taak van toneelauteurs om hun vorsten

afleiding te bezorgen, zodat deze hun zor

gen even kunnen vergeten en troost krij

gen voor eventueel verdriet: "Since the

business of Kings is angry and rough,

Their intervals ought to be soft To our
Monarch we owe, whatsoever we

enjoy..... To contribute to his repose."
Door toneelschrijvers deze verzorgende,

moederlijke rol toe te bedelen, suggereer

de Philips dat zij, de vertaalster van het
toneelstuk, als een soort moederfiguur de

lasten en angsten van haar koning diende
te verlichten. Door zichzelf als toneel

schrijfster zo met het moederschap te
associëren, kon Philips tevens haar onge

paste zelfexpressie rechtvaardigen.

Aangezien de moederrol als passend voor

vrouwen werd gezien, kon Philips haar
'onvrouwelijke' schrijfsterschap door de

Philips had haar vertaling binnen

enkele weken voltooid en zond de

tekst naar Orrery. Toen de schrijfster

bemerkte dat haar bewerking in
steeds grotere kringen rond ging,

was ze echter ontzet. In een brief van

3 december 1662 schreef ze aan haar

vriend Charles Cotterell: "There are,

tho' much against my Will, more

Copies of it abroad that I would have

imagin'd; but the Dutchess of

Ormond would not be refus' d one,

and she and Philaster have permitted

several Persons to take Copies from

theirs." Aangezien publieke vrouwe

lijke zelfexpressie destijds vaak in

verband werd gebracht met losban

digheid, is het mogelijk dat ze vrees

de dat haar reputatie op het spel

kwam te staan als haar werk in te brede kring bekend werd.

Philips' vertaling zou spoedig een nog grotere bekendheid

genieten. Orrery had er zijn zinnen op gezet om haar Pompey

op het toneel te krijgen in Dublin. Hij nam zelf de regie in

handen en zorgde voor de financiële sponsoring om de

toneel-uitvoering in het Smock Alley theater te realiseren.

Een week voor de beoogde première op 10 februari 1663

voelde Philips zich blijkbaar niet gerust over de opvoering.

Ze schreef aan Cotterell dat het voor het publiek een "penan

ce of seeing it play' d", een martelgang om te zien zou zijn,

omdat in haar ogen haar vertaling beneden de maat was. De

eerste uitvoering van Pompey was echter een groot succes en

de tekst verscheen dan ook kort daarna in druk.

Problematisch schrijfsterschap
Dat Philips zich onzeker toonde over het feit dat haar tekst in

brede kring gelezen en ten tonele gevoerd werd, is niet ver

wonderlijk. Het was tot die tijd ongebruikelijk dat toneel 

teksten door vrouwen in het publieke

theater werden opgevoerd. Vrouwen

zoals Elizabeth Cary, Lady Mary

Wroth en Margaret Cavendish had

den zich in de jaren ervoor wel met

het schrijven van toneelstukken

beziggehouden, maar hadden vooral

closet dramas gemaakt. Die stukken

waren niet bedoeld om op het toneel

gebracht te worden, maar om in stil

te of in kleine groepjes gelezen te

worden. Gezien het feit dat het maat

schappelijk geestesgoed lil het

Engeland van de zeventiende eeuw

beheerst werd door de gedachte dat

"it suits not with her honour for a

woman to be prolocutor", zoals

Richard Brathwaite het verwoordde

in The English Gentlewoman (1631),
was het ondenkbaar dat een vrouw

zich zou wagen aan het schrijven van
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uitb eeldin g van zich zelf als ee n moederfiguur verbloemen.
H aar keu ze voo r het schrij fs tersc hap lee k legiti em , omdat ze
daarm ee tevens het door de maatsch appij opgelegde ideaal
van de moe der kon vervullen.

Een assertieve prinses

In het toneels tuk wordt Cleop atra afgebe eld als een vrouw die
we lsprekend, welbes praakt en ve rbaa l assertief is . Ze aarzel t
niet om ope nlijk haar kritiek op Ptolom eus' be leid te uiten en
la at zic h niet onderbreken door de raadsm an Ph otin , die ze
gebi edt te wachten totdat het ha ar beli eft met hem te spreken:
"'T is the King, Photin, I discour se with now ; Stay then till I
deseend to talk to you" . Bovendi en wordt ze door de andere
kar akt ers in het stuk beschreven als een vrouw met een grote
ov err edin gskr acht en spitsvondige tong , een "busy Wit ".
Ondank s haa r sterke aanwezigheid vold oet Cleopatra niet aan
het in die tijd s tereotiepe beeld van de welb espra akte, onkui
se vrou w. Ze hecht gro te waard e aan haar eerb aarh eid die ze
nooit za l opof fere n voor de passie die ze voe lt voor Cae sar :
"The Love I che rish no di shonour kno ws . . . honour still the
Vict ory wiJl have." Ze verbindt haar ve rbale ass er tiviteit met
het begrip "Virtu e" , dat niet alleen voo r morele goedheid ,
maar ook voo r kui sheid kan staa n. Ph ilip s ben adrukt bo ven
dien Cleo pa tra 's zedigheid meer dan Corneille door
Cl eop atra een passie vere rol toe te wijze n in de verov ering
van Caesars affec ties. Corneill es zin "César en fut épri s .. .
j 'eu s la gloire" (Caes ar raakt e in de b an va n mij , ik had de
overw inning op hem ) wekt de sugges tie dat Cl eopatr a be wu st
Caesar probeerde te versieren. Ph ilip s ' daa rentegen impli 
ce ert met de vertaling van de zin, "Caesar recei v 'd , or els e
pretende d love And by his Action s would hi s Passion pro ve"
(C aesar ontving mijn liefdesuitingen, en lie t door zijn daden
zijn passie voor mij zien), dat Caesar de mee st actieve ro l ver 
vuld e in het tot stand komen van de affa ire. Door Cleopa tra
zo te di ssoci ëren van de rol van de verleidster, versterkt
Philip s de repr esentatie van Cleop atra als zedig en eerbaar in
het stuk.
Deze voorstellin g van Cleopatra als kuis en eerbaar , doch
welb espraakt en welsprekend , was vrij unie k aangezien de
Cleop atr a-fi guur over het algem een als ee n verle idende wel
lu steling werd voorgesteld in lit er atuur uit de zestiende en
zeve ntie nde eeuw. Shakespeare s Cleo pa tra in het stuk Anto ny
and Cleopa tra (1607) bij voorb eeld is een vrouw die haar
rapp e ton g gebru ikt om Antony in te p almen en te manipule
ren ; ze gedra agt zich als een "str umpe t", ee n hoer , door met
verscheid ene ge tro uwde mannen het bed te delen . Dat Philips
jui st een stuk ove r Cleopatra ver taa ld he eft wa arin het in die
tijd co nve ntio nele idee dat spraa kzame vro uwe n onzedig zijn
wordt ontm anteld , is releva nt. Aan gezien zij ze lf , als vertaal
ster van werk voor het publieke theater , bloot stond aan
mo gelijk e beschuldigingen van lo sband igh eid, zou men kun
nen ste llen dat Philips zich aang etr okken voelde tot dit stuk ,
omd at de positieve representatie van de vro uwelij ke stem erin
het haar mo gelijk zou maken om implici et haar eigen zelfex 
pres sie , en de vrouwel ijk e zelfexpres sie in het algem een te
legitimer en .
In Pom p ey beweert Cleopatra dat haar ambit ie "confined ...
check t" is, dat wil zeggen, beperkt en binn en de perken .

Hoewel Cleop atra zich besch eid en ops telt wat betreft het ver
krij gen van politieke invlo ed en macht , verkrijgt ze aan het
einde van de plot wel de troon ov er Egy pte, en wordt sterk
ben adru kt dat ze recht heeft op politi eke inspraak . Niet alleen
heeft haar vader ha ar het erf rec ht op de troon toebedeeld ,
maar ook wordt Cleopatra 's politieke betrokk enheid verbo n
den met het vro uwelij ke ideaal van seksuele puurheid .
C leo pat ra zegt dat haar verl ang en naar politi eke inspraa k een
passie is die ze zonder schaa mte kan toeg even: "And ' tis this
nobl e passion sure, or non e, A Prin ce ss may without a ble
mi sh own ." Het woord "blemish " werd vaak gebruikt in rel a
tie tot de seksuele eer van vrouw en, zodat Cleopatra haar
politi eke ambities met seksu ele eerba arheid verbi ndt, en daar
mee haar vrouwel ijkheid in de mann elijke rol van politicus
ben adrukt. Daarbij komt dat de repr esentatie van Cleopatra' s
poli tieke macht in termen van vrouw elijk e zedigheid vrou
welijk e politieke ambitie lijk t te rechtvaa rdigen .
Men kan spreke n van een sterk ver band tussen Cleopatra en
Philip s als schrij fster. Net als de Egypti sch e prin ses koe ster
de Phil ip s ook ambities die de positie van vrouwen te boven
ging en wilde zij haar gedac hten en ge voelens in bred ere
kring kenb aar maken . Door te kieze n voor een stuk waarin
he t vrouw elijke per sona ge zow el zedig als assertief is, en
door het conventionele idee van de spreke nde, lo sbandi ge
vro uw verder te ondermijn en in haar verta ling , stelde Philip s
haar eige n zelfexpress ie ve ilig van mogelijke veroordelingen.
Bovendi en pleitte ze zo voor een gro tere vrijheid van
menin gsuiting voor vrouwen in he t alge meen.

Margu érit e Corporaal we rkt aan een proefschrift over
tragedieschrijfsters in het En geland van de zestiende en
zeve ntiende eeuw. Begin 200 3 hoopt zij te promoveren aan
de R ijksuniversiteit Groning en.
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Römelingh en co
De eerste vrouwenuitgeverij

Inge de Wilde

Het is geen toeval dat juist de Groningse universiteit in de persoon
van Aletta Jacobs in 1871 de eerste vrouwelijke student in
Nederland verwelkomde. En evenmin is het verwonderlijk dat in
Groningen in 1897 een door een vrouw geleide uitgeverij werd
opgericht, die deel uitmaakte van een netwerk van vrouwenorgani
saties. Groningen werd rond de eeuwwisseling gekenmerkt door
een progressief liberaal klimaat, wat onder meer tot uiting kwam in
een positieve houding tegenover vrouwenemancipatie. De
Groningse Vrouwenbond behoorde tot de eerste feministische ver
enigingen in ons land en de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht had
al vroeg een Groningse afdeling. Myriam Everard en Maria Grever
schreven al eerder over de vrouwenuitgeverij van Geertruida
Römelingh. Inge de Wilde verdiepte zich in de achtergronden van
Geertruida Römelingh en vroeg zich af hoe haar carrière precies is
verlopen en welke plaats zij innam in de Nederlandse vrouwen
beweging.

Geertruida Römelingh (1850-1944) had
haar uitgevers aspiraties niet van een
vreemde. Haar grootvader Joannes
Römelingh (1781-1857) begon in 1806
een boekhandel in de Groningse binnen
stad , die zozeer floreerde dat hij zich
vanaf 1827 op de Groote Markt kon ves
tigen . Daarnaast was hij , zoals veel voor
aan staande boekhandelaren in de neg en
tiende eeuw , actief als uitgever. Alleen al
in 1846 had hij 120 titels in de aanbie
ding , vooral proefschriften, maar ook
theologische werken en kinderboeken .
Twee zonen van Römelingh traden in het
voet spoor van hun vader, van wie de oud
ste, Joannes (1820-1892) zich vestigde in
de Heere straat. Hij trouwde met Aukje
Kranenburg (1823-1901) en werd vader
van Geertruida, die na zijn dood in 1892
samen met Aukje de leiding van de boek
winkel op zich nam. Heel uitzonderlijk
was dit niet; het kwam vaker voor dat
weduwen, soms samen met een of meer
kinderen, het bedrijf van hun echtgenoot
voortzetten. Bijzonder was wel dat drie

lC~ój~~~~~~,
Beeld merk va n G. Röm eli ngh en Co. Ont werp

van Corne lia van der Hart

(18 51 -194 0). B ron: Coll ectie lnge de Wilde.

jaar later (de weduwe werd oud en
Geertruida ontwikkelde andere plan
nen), een vrouw die niet tot de familie
behoorde, de 47-jarige Imke Toens
(1853-1929), de bedrijfsleiding ging
voeren. Na vijf jaar maakte zij plaats
voor opnieuw een vrouw, He1ena Mint je
Veen (1876-1940) , slechts 24 jaar oud .
Met haar deed de familie een goede
keuze, want bijna haar hele werkz ame
leven, tot 1924, bleef Helena Veen in de
winkel in de Heerestraat en lange tijd
was zij een van de weinige vrouwen die
zelfstandig een boekhandel dreven .

Geniaal oog
Het progres sieve Groningen van rond
1900 kende veel vrouwen die een voor
trekkersrol in de vrouwenbeweging ver
vulden. Onder hen bevond zich Annette
Versluys-Poelman, die vanaf 1894 mee
werkte in de uitgeverij van haar echtge
noot, Willem Versluys. Geertruida kende
haar en ha ar werk ongetwijfeld en
bovendien was ze van huis uit vertrouwd
met het uitgeversvak. Dit heeft haar in
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1897 waarschij nlijk doen besluiten afsche id te nemen van de
boekh andel en in het voetspoor va n haar grootva der en va der
oo k zelf uit gever te wor den. Well ich t werd zij ges tim uleerd
door ee n beri ch t in het tijd schr ift B elan g en Recht in juli va n
datzel fde jaa r wa arin wer d ges te ld dat Ne derla nd behoeft e
h ad aan vro uwe lijke uitge ver s, beoord elaars en recensenten ,
omda t mann en vaa k "een ge niaa l oog" en "ee n artist iek , fijn
ontwikke ld ge voel vo or het schoo ne " mis sen om de letter
kundige voortbren gselen van vro uwe n op waar de te scha tten.

B ovendi en werd in 1897 in de Gron ingse vereniging De
Vr ouw en bond , waar Geertruid a bestuur slid van was, het idee
geb oren voor een Nationale Ten toon stellin g van Vrouwen
arb eid, die het jaar daar op plaats vond in Den Haag. De eer
ste uit gave van Geer truida Römel ingh bet rof de rede uit 1897
van de vice-pr esidente van de voorb ereidingscommissie,
Mari e Jun giu s, waarin deze de ten toon stellin gsplannen ont
vouwd e. Geertruid a raakte zeer betro kken bij de organisatie
van de H aagse expos itie en richtt e er ee n boekh andel in , di e
onde r de dagelijk se leidin g stond va n de uit Win schoten
afk oms tige Sophi e Tre sling ( 1873- 1942) en waar onder meer
ee n door Geer tru ida zelf sa me nges te lde en uit ge ge ven
Ca talogus te koop was va n boeken die vanaf 1850 door
Ne derla ndse vro uw en w are n gesc hreve n . Voora l de ' verkl a
rend e lij st van pseudoniemen ' di e oo k in de Catalog us w as
opge no me n is voo r hi storici en lit eratuu rweten sch apper s no g
stee ds van groo t nut.
In de daarop volge nde de cenni a ontw ikke lde Geertruida
Röm elin gh zich als uit geefster bij u itstek va n de vro uw enbe
weging, waa r ze langzame rh and een netwe rk va n conta cten
opbo uw de. In de Vrou wenbond ontmoe tte ze Anna S. Polak
(1 874-1 943 ), Gro nings hoogler aar sdocht er en later directrice

van het Bur eau voor Vrouwen arb eid, dat als re sultante van de
Nati on ale Tentoonstelling werd opg ericht. Van haar ver
sch een in 1902 bij Römelingh het boek Vrouwen werk in

N ederl an d. Werk voo r vr ouwen , dat gi ng, zoals uit de
sam en stellin g van haar fonds bleek , Gee rtruida het meest aan
het h art en dat verklaart ook haar in ten se bemo eienis met de
Nati on ale Tento on stelling. Ge ertru id a had daar kenni s
ge maakt met Johanna Nab er (185 9- 1941 ), ee n cru cia le ont

moetin g wa nt N ab er zou haar meest succesvo lle auteur wor
den . En goe de verko opc ijfers kon zij we l ge bru iken, want niet
alles wat z ij onde rn am wa s ges laag d . Het tijd schrift L ent e,

een tam elijk bra af blad zond er veel fem inis tisc he bedoelin
ge n, nam zij in 1903 over va n H .J .W. Be cht met de intenti e

het noodlijd end e periodiek nieu w leven in te bl azen. Op zich
al een hach elijk e ondernemin g, m aar bovendien wild e
Geertruid a Lent e continueren op coö pera tieve gronds lag . Zij
was daart oe ong etw ij feld ge ï ns pire erd door M argareth a

M eyb oom , die als redactri ce aan het blad verbo nden was .
M eyb oom had in 190 I de Coöp erati eve Vereeniging 'De
Wekk er ' opge richt. De win st zo u worden verdeeld tussen
red actie, med ew erkers en admini str atie . Ee n nobel streven ,
m aar er rez en al gauw problemen tu ssen med ewerkers en uit

ge efster en eind 1904 ve rscheen het la atste nummer.
Mis sch ien wa s de zakel ijke kant van de uit geverij in het alge

meen niet Ge ertruida Rö m elingh s ster ks te punt en was dat de
red en dat zij van af 1909 haar bed rijf voort zette samen met
Cath arin a 1. (' Ca to ' ) Lubach (1852 -1942 ). D eze dochter van

Bo~kband~1.

De nie uwste en meest gezochte werk en van
Nederlandsche Vrouwelijke Auteurs,
zijn voor ha nden in de

Afdeeling: "BOEKHANDEL"

van de Nationale Tentoonstelling van
Vrouwenarbeid.

CONGRESZAAL, ,
hij het hitmenkomen .,links".

... Men vrage den CATALOGUS!!

Ad ver tentie van de Boe khan del van Geertru ida R ome ling li op de Nation ale

Tento ons te lling van Vrouwenarbeid in het tijds chr ift Vrouwenarbeid (18 98) ,

B ron: Coll ecti e lnge de Wilde,

de bek end e art s en hygiëni st D ouw e Lub ach ( 18 15- 1902) was
onge twijfe ld de jui ste comp agn on voor Geertruida , want zij
was energiek , breed geor iëntee rd en had verstand van boek 
houden . Ze assisteerde bij de inr ich tin g , wijdde zich aan cata
logi ser en en was penn ingme esteres van de tentoon stellin gs
comm issie . De vrou wen zaak dr oeg ze een warm hart toe en
net als Geertruida wa s ze lid va n de Vereeniging voo r
Vrouw enkie srecht en de Gronin gse Vrouwenbond. Bij de
Na tiona le Tentoonstellin g va n Vrou wenarb eid had ze bov en
dien als hoofdopzicht ster gewe rkt ,

In ee n pro spe ctu s maakt en beid e dame s bekend dat ze zich als
de vennoo tschap 'firm a Röm elin gh en Co ' zouden toele ggen
op uitg aven op het terrein van "vro uw enarbeid in den ruim
sten zin , van vakopleidin g, kind eropv oedin g en het daarm ee
sa me nha ngend vereeniging sleven ". Aa n de uiterlijke verzor
ging van al het drukwerk dat de uitgev erij verliet werd veel
aa ndacht bestee d . Cor nelia van der Hart (1851-1940) , bekend
ontwe rp ster van boekb anden van bijvoorbeeld het werk van
Top N aeff, werd aangetrokk en om het vignet van de firma en
het brie fp apier te ontwerpen en zij ve rzo rg de tevens veel illu 
stra ties en bandontwerpen . Joh ann a N aber was bereid advi e

ze n te ge ve n over aangeb od en manu scripten en zij behoorde
oo k to t de ' belangstellende n ' die genegen waren geld in de
firma te in vesteren . Zij had aa nde len in de vennootscha p en
haar boek Wegb ereidst ers (190 9), met port retten van pioni er
sters in de vro uwenbew eg ing , ve rsc he en bij de dam es.
St erker nog, Naber verkoc ht de rechten van dit boek aan de

uit geve-rij , het wa s snel uitverk ocht en dat betekende een
ex tra fina nc ië le steun . En er ver sch een vee l meer van Joh ann a
N ab er , zoa ls een herdenkin gsboek 'N a tien jaren' ( 1908) van
de Nati on ale Tentoon stellin g va n Vrouw enarbeid en een In

m em ori am Fl oren ce Ni ghtin gal e 182 0-1 910 (19 10) .

Het va lt niet meer na te gaa n we lke boek en wel of geen kas 
succ esse n waren , omd at de boekhoud ing van de uitg ev erij
niet bewa ard is gebleven. M aar dat R öm el ingh en Co ja arlijk s
ee n 'K inder-week -k alender ' uit gaf , samengesteld door

Agatha Snellen (1862-194 8), en ee n 'Scheurkal ender voor
het Vrij zinnig Go dsdienstig Gezin' , gebeur de zek er ook met
het oo g op de te verwachten rev enu en . Daarnaast zagen veel
kind erb oek en bij de uitgev erij het licht , onder andere H et

p etekind (1909) van de Du itse schrij fster Mar the Ren ate
Fisc her in de vertaling van venn oot Cato Lubach.
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Geen gehoor
Na het debacle van het tijd schrift Lent e probeerde Geertruida
in 1912 opnieuw een serie-werk te starten . Geen tijdschri ft
ditmaal , maar een Nederland sch e Vrouwen-Almanak.

Ge ertruid a schreef zelf het voorwoord voor deze eerste editie
wa arin ze verwees naar vroeger e alm an akken voor de vrouw ,
maar natuurlijk niet naar de concurrer ende almanak , het
Vrouwenjaarbo ekje voor N ederland , dat al vanaf 1905 ver

scheen en sterk leek op haar eigen uitgave. Beide almanakken
bev atten allerhande adressen die de moderne vrouw bij de
hand moest hebben, zij het dat het Vrouwenjaarboekje veel
pl aats inruimde voor academische beroepen en studentenver
enigingen, terwijl in Römelinghs uitg ave (geheel in lijn met
haar eigen interesses) het accent lag op 'inrichtingen tot
opleiding voor handel' en 'industrie-, vak- en vrouwen ar
beid sscholen' . Römelinghs boek bev atte ook citaten van ster
auteur Johanna Naber en van Helene Mercier (1839-1910),
die in Nederland aan de wieg had ge staan van het maatschap
pelijk werk , maar overigens niet bij Geertruida haar werk uit

gaf. Er stond tevens een artikel in ov er een Utrechtse lager e
school met individueel onderwij s en een korte schooldag,
opgeri cht door Agatha Snellen. Met hoeveel elan Römelingh
en Co ook aan deze nieuwe onderneming was begonnen , de
uitg ave werd niet gecontinueerd en na 1912 verscheen de
alm anak niet meer.

Vijftien ja ar na de Nationale Tentoon stelling voor Vrouwen
arbeid vond in 1913 opnieuw een groot evenement plaats , de
Tentoon stelling "D e Vrouw 1813 -1913", ditmaal in

Am sterdam . Het deed Geertruida Römelingh besluiten tot de
uitgave Van vrouwenleven 1813-191 3. Ontwikkelingsgang van het

leven en werken der vrouw in N ederland en de koloniën, samen
gesteld door Anna van Hogendorp . Het liefst had Geertruida
dit boek als officiële uitgave van de tentoonstelling gepubli

ceerd , maar toen ze na een gesprek met bestuurspresidente
Mia Boissevain niets meer van Boissevain vernam, besloot ze

het boek zelfstandig uit te geven. Deze keer slaagde
Geertruida er echter niet in een centrale rol te vervullen, zoals

zij bij de Tentoonstelling van 1898 had gedaan. Aan alle
Subcommissies van de Tentoon stelling richtte ze het verzoek
hun catalogu s te mogen uitgeven, maar alleen bij de
Subcommissie Koloniën vond ze gehoor, wat resulteerde in

de Catal ogus van de afdeelin g koloni ën Oost- en West-Indi ë.

Zond er strubbelingen verliep deze samen werking niet.
Tijden s de besprekingen met de Subcommissie bleek dat de
ruzie s bij het tijdschrift Lent e Geertruid a na bijna tien jaar
nog steeds de naam bezorgden dat zij slecht met geld kon
omg aan. De Subcommissie kreeg van advocaten aanvankelijk
dan ook het advies geen contract met Römelingh te tekenen
omdat ze te hoge kosten zou bereken en en er onvoldoende
controle was op de inkomsten .
Aan de uitgeversactiviteiten van Römelingh en Co kwam een
eind in 1914, Geertruida was toen bijna 65 jaar. Een van de
laatste boeken, die bij de uitgeverij verschenen, was het
pro efschrift van Etine I. Smid (1885-1960), de eerste vrou
welijke doctor in de sterrenkunde in Nederland, die haar
proef schrift verdedigde bij de Groningse J.e. Kapteyn (1851
1922) . Toen Geertruida met pensioen ging, kon zij terugzien
op een fonds van in totaal 36 titels , variërend van boeken en

pamfletten over en van de vrouwenbeweging, kalender s,
prentenboeken tot een boek ov er een tuberculose-patiënte ,
alles uitgegeven tussen 1897 en 1914.
Haar hele leven had Geertruida in Groningen doorgebracht ,
maar kort na de Eerste Wereldoorlog verhuisde ze naar
Blaricum. Naar de reden daarvoor kan men alleen raden . In
ieder geval oefende het Gooi aan het begin van de eeuw grote
aantrekk ingskr acht uit op wereldverbeteraars van divers
pluimage: pacifisten, veg etari ërs, theosofen, spiritisten en
vele anderen. Cato Lubach, die niet naar Blaricum verhuisde,

was sinds jaren voor de theosofie gewonnen en mogelijk
voelde ook Geertruida zich aangetrokken tot een of andere
geestelijke stroming. Uit een lezing die ze op 15 januari 1920
in Blaricum hield, bleek in ieder geval dat ze diepgelovig
was, hoewel het eigenlijke onderwerp van haal' lezing niet de
godsdienst betrof, maar 'De vrouw in het boekvak' . Met veel
omhaal van woorden betoogde ze dat de vrouw daarin een
goede werkkring kon vinden , samen met de man, "al is deze
mi sschien in z'n wezen verschillend".

Geertruida Römelingh ov erleed op 15 rnaart 1944, 93 jaar oud ,
in de Willem Arntszhoeve in Den Dolder, waar ze een we ek

voor haar dood was opgenomen. Cato Lubach was twee jaar
daarvoor overleden , 90 jaar oud , in een rusthuis in Den Haa g.

Srniles' gedachten
Op de opening van de tentoon stelling over de familie
Römelingh op 24 april 2001 kreeg ik van Jan de Groot , oud
directeur van Wolters-Noordho ff , een uitgave van Geertruid a
Römelingh die hij eens bij een antiquaar had gevonden en die
in geen bibliotheek in Ned erland meel' te vinden is. Het
ge schenk kwam te laat om in de 'Lijst van uitgaven van
Geertruida Römelingh' in mijn boek op te nemen, maar is op
tijd om in dit artikel te vermelden: Sophie Tresling (bewer
king), "Smiles' gedachten". Ken u zelven, Help U zeiven.

Pli cht . Motto-Album (Groningen. G. Römelingh z.j.). Het
bo ekje bevat 188 pagina's met spreuken voor elke dag van het
jaar . Voor 8 januari luidt de spreuk: "De sterke mensch en de
waterval banen zich hun eigen weg" . En dit gold zeker voor
Geertruida Römelingh.

Ing e de Wilde is romani ste en histori ca en is aan de

Rijk suniversiteit Gronin g en verbond en als beleids

medew erkster voor culturel e zaken. Zij schreef over geleerde

N ed erlandse vrouwen rond 1900 en verzorgde brieven

uitgav en van Jan Willem Albard a, Aletta H. Jacobs en Mina

Krus eman. Op dit mom ent bereidt ze een boekje voor over

de Haa gsefamilie Broes e van Groenou.
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Om de ereposit:ie van de vrouw

De ARP en de veranderingen in de positie van de vrouwen 1918-1940

Jan P.Stoop

De Antirevolutionaire Partij, een in 1879 gevormde orthodox-prote
stantse politieke partij, was tijdens het Interbellum - met ongeveer
I 3 procent van de stemmen - binnen het politieke krachtenveld de
derde partij in grootte. Desondanks zaten in alle tien kabinetten in
de periode 1918 tot 1940 antirevolutionaire ministers. Vijf van deze
kabinetten stonden onder leiding van de antirevolutionaire voorman
H . Colijn . De partij had daardoor in deze periode grote invloed op
het te voeren beleid. In dit artikel geeft Jan P. Stoop een schets van
het standpunt dat de partij in het Interbellum innam ten opzichte
van ontwikkelingen die, onder andere door de invloed van de eerste
feministische golf, zich in de samenleving voltrokken. Vooral gold dit
het streven naar kiesrecht voor vrouwen en de kritiek die naar
voren kwam op de huweli jkswetgeving.

Voor de rechten der Vrouw.

De vrouw is nog niet v old oend e poliUek ontwikkeld .

Bron: De Houten Pomp , A.R . Caricaturistiscb Weekblad 1

(19 22 -1923) n r: 29, p, 245.

namelij k pr im air in het gezin en
zeke r ni et op politiek terrein. De
antirevo lutio na iren keerden zich
tegen het - wat zij noemden 
at o mi sti sch -indi v idu ali s tisch
kiesrech t dat in hun ogen niet in
overe enstemming was met het
orga nis ch karakter van de
same nle ving. Zij bepleitten het
huis ma nkie srecht of gezinsho of
denkiesrec ht, een kie srecht dat
ui tslu itend mocht worden uit ge
oefe nd door ho ofden van gez in
nen of doo r degenen die daar
mee kond en worden gelijk ge
steld, zoa ls een weduwe die na
het ove rlij de n van ha ar man
bel ast was met de zor g voor het
gez in.

lIIJM'" Omd at bij de grondw etshe rzie -
"-- .--1 ning van 1917 de onderw ij spaci-

ficati e werd gekoppeld aan de
oplossing van de kiesrechtkw es
tie stemde de antirevolutionair e
Tw eed e-Kamerfractie in haar

geheel , en ct Eer te-Kam erf racti e op e n na voo r de \10 01'

' teil n l I gr ndwet wijziging. ondanks de grote bezwaren
legen het atomistisc h-in tividuali tlsc h kiesrecht. Voortaan
zo u het actie f kiesrecht wo rden uiigeoefend door a lle 1l1Un nC-

De gron dwetswijzigi ng va n 1917
maakte een ein d aan twee bel angrijke
kwesties die jar enlang het politi eke
leven hadd en beheerst. Allereer st open
de deze herziening van de grondw et de
mo ge lij kh eid tot de financiël e gelij k
stellin g tussen het openbaar en bij zon
der onde rwijs, waardoor er een einde
zou ko men aan de schools trijd . Vooral
de confessio ne le polit ieke partij en had
den zic h daarvoor al j are n ingeze t . In de
tweed e plaat s we rd do or dez e gro nd
we tswijzigi ng de weg geb aand naar de
invoering va n het algemeen kiesrec ht ,
wat door de nie t-con fe ssionelen werd
nagestreefd. De oploss ing van de kies
rech tkwe stie en de beëindi gin g van de
schoo lstrijd wa ren dan ook een gevo lg
van een co mpro mis tussen con fe ssione 
len en niet -conf essionelen .
Vooral de antirev olution aire n wa ren
aanva nkelijk tegen stander s van alge 
me en kiesrecht . Een samenle vin g was
in hun oge n geen optelsom van losse
individu en , maar een levend organi sm e,
waarvan hel geain de kern orm Ie. Deze visie had belangrij 
ke con. equenties 0 <;>1'de arui rev Intionalre pvau ing over
het kies r cht in bel alge meen, en d maat chapp l ij ke taak
van de l'OUW in het bijzond er. Die taak van de vro uw la g
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lijke Nederlanders van 25 jaar of ouder. Bovendien gaf het
nieuwe artikel 80 van de grondwet de mogelijkheid dat de
leden van de Tweede Kamer voortaan ook gekozen konden
worden "door de vrouwelijke ingezetenen ( ...) indien en voor
zoover de wet haar (...) kiesbevoegd verklaart". Als gevolg
van de grondwetswijziging kregen vrouwen van 30 jaar en
ouder wel meteen het passief kiesrecht. Daardoor kon na de
verkiezingen van 1918 Suze Groeneweg (SDAP), als eerste
vrouw, een plaats in de Kamer innemen.

Verdeeldheid
Het eerste kabinet -Ruij s de Beerenbrouck (1918-1922), dat

steunde op een coalitie van RKSP, ARP en CHU, gaf in de
Troonrede van 1918 te kennen niet van plan te zijn om met
een voorstel tot invoering van het actief vrouwenkiesrecht te
komen. Voor het vrijzinnig-democratische Kamerlid mr. H.P.
Marchant was dit in september 1918 aanleiding om een voor
stel in te dienen dat beoogde ook aan vrouwen het actief kies
recht te verlenen .
Binnen de Antirevolutionaire Partij waren de meningen over
dit initiatiefvoorstel verdeeld. Duidelijk kwam dit in januari
1919 naar voren in een partijbijeenkomst waarop het actief
vrouwenkiesrecht een belangrijk punt van discussie was. De
meerderheid van de aanwezigen schaarde zich achter de
mening van het antirevolutionaire Tweede-Kamerlid mr . dr.
E.I. Beumer dat er vanuit antirevolutionair standpunt gezien
grote bezwaren bestonden tegen vrouwenkiesrecht. Deze
bezwaren waren ontleend "zoowel aan de natuur der vrouw,
als ook aan hare verhouding tot man en gezin, tot maatschap
pij en staat". Het Eerste-Kamerlid dr. H. Bavinck, hoogleraar
aan de Vrije Universiteit, nam met zijn opvatting dat het "noch
noodzakelijk, noch wenselijk" was dat de ARP zich tegen het
vrouwenkiesrecht verzette, een minderheidsstandpunt in.
Die verdeeldheid kwam ook duidelijk naar voren bij de eind
stemming over Marchants voorstel in de Tweede en Eerste
Kamer . In de Tweede Kamer stemden op 9 mei 1919 van de
dertien leden tellende fractie, twee antirevolutionairen (name
lijk de Kamerleden C. Smeenk en V.H. Rutgers) voor en
zeven tegen, terwijl er op die dag vier antirevolutionaire
Kamerleden niet aanwezig waren. In de Eerste Kamer had de
ARP destijds negen van de vijftig zetels. Drie antirevolutio
nairen (onder wie Bavinck) stemden op 10 juli 1919 voor,
drie stemden tegen. Van de fractie waren drie leden afwezig:
C. Lucasse, H. Colijn (wegens verblijf in het buitenland) en
A. Kuyper (wegens ziekte) .

Resolutie
Met de invoering van zowel het passief als actief kiesrecht
kwam er binnen de ARP nog geen einde aan de discussies. De
partij kwam namelijk voor een moeilijk dilemma te staan.
Zouden de antirevolutionaire vrouwen bij de stembus mas
saal thuisblijven, dan was het gevaar aanwezig dat de niet
confessionele partijen - in de woorden van het antirevolutio
naire dagblad De Standaard - "op geheel het politieke terrein
beslag leggen". Om dit te voorkomen werden de antirevolu
tionaire vrouwen dan ook opgeroepen om aan de verkiezin
gen deel te nemen, ondanks de grote bezwaren die er in brede
kringen van de partij leefden tegen de uitoefening van het

vrouwenkiesrecht.
Bij de verkiezingen moesten de antirevolutionaire vrouwen
dus niet thuisblijven, maar hun stem gaan uitbrengen. Zij
konden echter niet op een antirevolutionaire lijst kandidaat
worden gesteld, als gevolg van een besluit in oktober 1921
van de Deputatenvergadering, het belangrijkste partijorgaan
bestaande uit de afgevaardigden van de kiesverenigingen. In
verband met het passief kiesrecht sprak deze vergadering uit,
dat de kiesverenigingen geen vrouwen kandidaat mochten
stellen "voor Staten en Raden ( ... ) zoolang de Anti

Revolutionaire Partij niet in haar wettige vergadering van een
tegenovergesteld gevoelen blijk geeft" . Gedurende het gehe
le Interbellum is deze resolutie voor de ARP beleidsbepalend
geweest. Het zou tot 1963 duren voordat het eerste vrouwe
lijke antirevolutionaire Kamerlid, in de persoon van mr.
Jacqueline Rutgers (een dochter van de bovengenoemde mr.
V.H. Rutgers) werd geïnstalleerd.
Niet iedereen in de partij was met deze resolutie zo gelukkig.
Vrouwen als A.C. Diepenhorst-de Gaay Fortman en Gesina
van der Molen hebben, zij het vergeefs, nog pogingen onder
nomen om het partij besluit ongedaan te maken. A. Anema,
hoogleraar aan de Vrije Universiteit en opvolger van Bavinck
als Eerste-Kamerlid voor de ARP, vreesde in verband met dit
besluit dat de partij "binnen tien jaar in een moeras van con
servatisme terecht zou komen" . Toch heeft Anema zich bij het
partij besluit neergelegd, blijkbaar omdat hij niet bereid was

om tegen de stroom op te roeien.
De invloed van de resolutie van 1921 is niet alleen groot
geweest op de kwestie van het passief vrouwenkiesrecht.
Indirect speelde zij ook een rol bij het stemgedrag van de
antirevolutionaire Kamerleden tijdens het debat over de her
ziening van de Gemeentewet onder het derde kabinet-Ruijs
de Beerenbrouck (1929-1933) . De Tweede Kamer nam toen
een amendement aan van het liberale Kamerlid Johanna
Westerman dat de mogelijkheid opende om vrouwen te
benoemen tot burgemeester, gemeentesecretaris of ambtenaar
van de Burgerlijke Stand. De antirevolutionairen stemden
tegen dit amendement vanuit het motief dat vooral het burge
meesterschap voor een vrouw geen geschikte functie was,
omdat de burgemeester als hoofd van de politie ook verant
woordelijk was voor het handhaven van de openbare orde.
Een taak die in antirevolutionaire ogen alleen een man op

goede wijze kon uitoefenen .
Op grond van het besluit uit 1921 meende het antirevolutio
naire partijbestuur zelfs in 1939 nog aan antirevolutionaire
leden van de Provinciale Staten en gemeenteraden het advies
te moeten geven om bij de verkiezing van gedeputeerden of
wethouders zich van stemming te onthouden als andere par
tijen voor deze functies vrouwen naar voren schoven. Volgens
het partijbestuur verzette "het antirevolutionair beginsel zich
tegen het uitbrengen van de stem op een vrouwelijke kandi

daat".

Huwelijk en gezin
De visie van de antirevolutionairen op het vrouwenkiesrecht
en op de positie van vrouwen in de samenleving in het alge
meen hing dus nauw samen met hun maatschappijbeschou
wing waarbij huwelijk en gezin een cruciale rol vervulden.
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Het huwelijk was, naar antirevolutionaire opvatting, geen
civiel contract tussen twee partijen zoals sommigen in het
Interbellum beweerden, maar een instelling van God waar
binnen trouwen liefde de kernwoorden vormden.
Echtscheiding in het algemeen achtten de antirevolutionairen
in strijd met de essentie van het huwelijk, dat "naar zijn
wezen onontbindbaar was" . Zij keerden zich dan ook fel
tegen pogingen in die tijd om de bestaande echtscheidingsre
geling te verruimen, zodat huwelijken ontbonden konden
worden op grond van onderling goedvinden. Echtscheiding
op deze grond zou volgens de antirevolutionairen in de prak
tijk leiden tot "ontwrichting van het gezinsleven, booze
geboortebeperking, verwaarloozing van kinderen" . De antire
volutionairen bepleitten daarom in de jaren twintig geen ver
ruiming, maar beperking van de mogelijkheden tot echtschei
ding . Zij wilden een einde maken aan de praktijk van "de
grote leugen". Zo sprak het verkiezingsprogram van 1929
zich uit voor beteugeling van "de leugenachtige praktijk, om
met behulp eener niet -weersproken beschuldiging van een
der beide echtgenooten, te geraken tot huwelijksontbinding
met wederzijdsch goedvinden".

In die tijd kwam ook de discussie op gang over herziening
van de artikelen 160, 161 en 163 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 160 bepaalde dat de man "het hoofd der echtvereeni
ging" was en volgens artikel 161 was een getrouwde vrouw
"aan haren man gehoorzaamheid verschuldigd". Een vrouw
die in het huwelijk trad kon voortaan, aldus artikel 163, "niets
geven, vervreemden of verpanden" zonder "bijstand of schrif
telijke toestemming van den man" . Vooral door deze laatste
bepaling werd een getrouwde vrouw zeer beperkt in haar han
delingsbevoegdheid en stond zij, juridisch gezien, op één lijn
met minderjarigen en andere handelingsonbekwamen, zoals

patiënten in psychiatrische inrichtingen of mensen die onder
curatele waren gesteld.
Kritiek op deze artikelen in het Burgerlijk Wetboek kwam er
al in het parlementaire jaar 1922-1923, toen bij de behande
ling van de begroting voor Justitie, van de antirevolutionaire
minister mr. Th. Heemskerk, het vrijzinnig-democratische
Kamerlid mr. Betsy Bakker-Nort een pleidooi voerde voor
modernisering van het vigerende huwelijksrecht op basis van

"het beginsel van gelijkgerechtigheid". Herziening van het
huwelijksrecht in deze geest zou in de praktijk betekenen dat
er een einde kwam aan de maritale macht van de man. Dit
laatste stuitte in antirevolutionaire kring op fel verzet .
Hoewel sommige antirevolutionairen er wel oog voor hadden

dat er mannen waren die ten opzichte van hun vrouwen kin
deren soms" schromelijk misbruik maakten van de hun in de
meeste wetgevingen toegekende macht", meenden zij toch
dat de maritale macht niet ter discussie gesteld mocht wor
den. De antirevolutionairen beriepen zich daarbij op het bij
belwoord dat de man "het hoofd is van de vrouw", zoals
Christus "het hoofd is van de gemeente", de kerk.

Opheffing van de maritale macht zou leiden tot "ontwrichting
van het huwelijk", omdat de man door de maritale macht die
hij op grond van de wet bezat, werd gewezen op zijn verant
woordelijkheden. Als zodanig was de maritale macht, in de
ogen van de antirevolutionairen, een bescherming van de
vrouw. In landen waar de maritale macht uit de wet was

gelicht - gedacht werd vooral aan de toenmalige Sovjet -Unie
met zijn aanvankelijk zeer liberale huwelijkswetgeving 
dreigde de vrouw haar "hooge eerepositie, waartoe zij door het
christendom was verheven" te verliezen en werd de deur open
gezet voor een moderne vorm van slavernij en onderdrukking.
Het antirevolutionaire dagblad De Standaard riep dan ook in
september 1928 zijn lezers op tot verzet "tegen alle streven de
eenheid van het huwelijk, uitkomend in het gezag van den
man, te verzwakken". Het verwijt dat de partij met dit stand
punt niet meeging met de tijd, maakte geen indruk. Volgens
partijleider Colijn moesten de antirevolutionairen niet bang
zijn om "tegen den geest der eeuw" bezwaren aan te voeren.
Mede door deze opstelling van de ARP zou het tot het midden

van de jaren vijftig duren voordat een begin werd gemaakt met
een ingrijpende wijziging van de huwelijkswetgeving.
Als gevolg van de Tweede Wereldoorlog kwamen er belang

rijke veranderingen in de maatschappelijke positie van de
vrouwen. Vooral binnen de confessionele KVP vond onder
andere hierdoor een belangrijke koerswijziging plaats, die er
toe leidde dat in 1956 een meerderheid van de Tweede Kamer
zich uitsprak voor een wetsvoorstel dat getrouwde vrouwen
in juridische zin handelingsbekwaam verklaarde. In 1971
werden de echtscheidingsgronden ingrijpend herzien . Daaruit
kan worden geconcludeerd dat uiteindelijk de niet-confessio
nele partijen hun ideeën over huwelijk en echtscheiding heb
ben verwerkelijkt.

J.P. Stoop is oud-docent geschiedenis aan een

Scholengemeenschap voor MAVO, HA va en VWO in

Amsterdam. In september 2001 promoveerde hij op het
proefschrift 'Om het volvoeren van een christelijke staatkun

de '. De Anti-Revolutionaire Partij in het Interbellum .
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Onderbelicht:
Cultureel erfgoed van emancipatiebewegingen

Annette Mevis

In 2002 bestaat het openbaar archiefwezen tweehonderd jaar.
Gemeente- en rijksarchieven verzamelden in de loop van die tijd
allerlei materiaal dat gezamenlijk 'ons' cultureel erfgoed vormt. Er
worden echter vraagtekens gesteld bij de mate waarin dat erfgoed
recht doet aan de verschillende groepen mensen (m/v) die tot onze
samenleving behoren. In oktober 200 I werd daarom door DIVA, de
koepel voor het archiefwezen, een studiedag gehouden over archie
ven en het cultuurgoed van migranten. Annette Mevis, archivaris van
het IIA\/, sprak daar over de informatieverzorging op het terrein van
zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen.

Informatie is een belangrijk en integraal onderdeel van eman

cipatiebewegingen. Dat blijkt alleen al uit de oprichting van
vele 'eigen' archieven, documentatiecentra en musea, zoals in
Nederland het Internationaal Archief voor de Vrouwenbewe
ging (1935), het Katholiek Documentatie Centrum (1969) en
het Moluks Historisch Museum (1986). Zich emanciperende
groepen startten deze instellingen veelal uit bittere noodzaak;
in de gemeente- en rijksarchieven was over hun situatie en
geschiedenis simpelweg geen informatie aanwezig. Wanneer
de informatie wel aanwezig was, maakten de gehanteerde ont
sluitingssystemen het vrijwel onmogelijk die te vinden. Een
derde reden om een eigen archief of museum te beginnen, was
dat de archieven die personen of organisaties van de emanci
patiebewegingen vormden, niet welkom waren in de openba
re archieven en dus verloren dreigden te gaan.
De laatste decennia lijkt het tij enigszins te keren. Sinds de
Discussienota archiefbeleid in 1985 verscheen, erkent het

openbaar archiefwezen het belang van particuliere archieven.
Het verzamelbeleid beperkt zich in de meeste gevallen echter
nog tot een aanvulling op de overheidsarchieven, bijvoor

beeld de persoonsarchieven van ministers. Wat het erfgoed
van migranten, minderheden en allochtonen betreft zijn ar

chiefinstellingen zich met name sinds 1999 actiever gaan
opstellen. In dat jaar bracht staatssecretaris Van der Ploeg
namelijk de nota's Ruim baan voor culturele diversiteit en
Cultuur als confrontatie. Een ondernemende cultuur uit. In
middels is er op het gebied van het verzamelen, bewaren en
toegankelijk maken van cultureel erfgoed van migranten en
minderheden veel tot stand gebracht. Dat bleek bijvoorbeeld
tijdens de drukbezochte studiedag 'Archieven en het cultuur
goed van migranten', die op 11 oktober 2001 door de koepel
voor het archiefwezen werd georganiseerd.

Problematisering

Het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de
Vrouwenbeweging (IIAV) heeft de afgelopen tien jaar veel

gedaan op het gebied van informatie van en over zmv-vrou
wen: zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen. De term
'zmv-vrouwen' is het resultaat van een ontwikkeling binnen
de vrouwenbeweging. Aanvankelijk werd er enkel gesproken
over 'zwarte vrouwen', waarbij 'zwart' als politieke bena
ming verwees naar het gemeenschappelijk belang van vrou
wen die vanwege hun etnische afkomst gediscrimineerd wor
den of zich gediscrimineerd voelen.
Omdat met name Turkse en Marokkaanse vrouwen zich niet
konden identificeren met de term 'zwart', werd er steeds meer
gesproken over zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen.
Met deze uitgebreide terminologie verschoof binnen vrou
wenbeweging en vrouwenstudies het perspectief van 'zwarte
vrouwen' naar alle vrouwen die naar Nederland zijn gekomen,
door arbeidsmigratie, als vluchteling of uit de ex-koloniën,

alsmede hun vrouwelijke nakomelingen, voorzover zij zich in
termen van etniciteit of afkomst benoemen of organiseren.
Tot begin jaren tachtig hadden vrouwenbeweging en vrou
wenstudies in Nederland een ongeproblematiseerd wit en
middenklasse-karakter. Dat gold ook voor het beleid, de col

lectie en de activiteiten van het IIAV. Maar in 1983 verander
de er iets. Toen stelde een groep zich 'zwart' noemende vrou
wen de vanzelfsprekende dominantie van de witte belevings
wereld aan de kaak tijdens de Winteruniversiteit
Vrouwenstudies. De opkomst van post-koloniale studies in de
loop van de jaren tachtig heeft eveneens grote invloed gehad

op de problematisering van vanzelfsprekendheden binnen de
vrouwenbeweging en vrouwenstudies. Het inzicht groeide dat
koloniale verhoudingen het westerse denken hebben doorde
semd, als het ware aan de basis staan van 'ons' denken over
'het westen' en 'de anderen'. In dat proces heeft het boek
Orientalism (1978) van Edward Said een belangrijke rol
gespeeld.

Projectwerk
De kritiek die zwarte vrouwen tijdens de Winteruniversiteit
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Uitgave bij de tentoons tell ing Ond erb eli cht . A. Roepma n (red.),

Ond erbelicht. Zwarte migranten vlu cht elin g envro uwen in Nederland ,

informatie-uitwisselin g in p erspe ctief llAV, 1996.

van 1983 uitten , betrof onder andere de afwezigheid en
onvindbaarheid van informatie van en over zmv-vrouwen. In
1985 werd daarom Flamboyant opgericht , een landelijk cen
trum voor zwarte en migrantenvrouwen . Daar hoorde uitdruk
kelijk ee n bibliotheek en documentatiec entrum bij en de vrou
wen startten een bibliografieproject. D at werd door de Directie
Coördinatie Emancipatiebeleid (D CE) van het ministerie van
Soci ale Zak en en Werkgelegenheid gesub sidieerd . In 1991
stopte DC E echter de financiering van het bibliografieproject ;
ze wilde dat het IIAV deze taak voort zette . Dat wilde het IIAV
uite raard ook, vanuit de ambitie om er voor en over alle vrou
wenbewegingen te zijn en dus een collectie te vormen die een
afspiegeling van de multiculturele samenleving. Anderzijds
vond het IIAV het heel legitiem dat Fl amboy ant bestond, dat

zwart e vrouwen een eigen documentatiec entrum hadden. DCE
besli ste evenwel dat Flamboyant
geen subsidie meer kreeg voor haar
project en dat het IIAV tijdelijk meer
geld zou krijgen om de informatie

verzorging op het terrein van zmv
vrou wen van de grond te krijgen. Er
is toen be sloten in nauwe samenwer
king met de zmv-vrouwenbeweging
te werk en aan de opzet van een goed
project .

Eind 1992 trad de eerste zmv-pr o
jectmedewerk ster in dien st, en tot
juni 1998 zijn er verschillende deel 
projecten uitgevoerd. In 1995 we r
den bijvoorbeeld een tentoonstelling
en lezin gencyclus georganiseerd ,
die lieten zien hoe zmv-vrouwen
zich in de voorgaande decennia had

den georganiseerd om hun positie te
verbeteren. Verder werd er onder
meer gewerkt aan een database
ww .iia .n llz mv), waardoor zmv

informatie direct zichtbaar werd in
een ap art bestand.

Ont:sluit:en en verwerven

Sinds juni 1998 worden de zmv-werkzaamheden voortgezet
als onderdeel van het reguliere werk. Een informatiecentrum
en archief dat beoogt de vrouwenbeweging in al haar facetten

te documenter en, kan zich immer s niet beperken tot de wes
ter se ge schiedenis en visie of tot lo sse zmv-projecten.
Alle reerst werd daarom de bibliotheekcollectie geanalyseerd
en onder zocht op de aanwezigheid van informatie van en over
zmv-vr ouwen . Uit dit onderzoek bleek dat met name grijze

literatuur en tijdschriftartikelen gemi st werden.
Een intere ssante ontdekking was ov erigens dat de tijdschrif
ten en bundels waarin relevante artikelen stonden wél aanwe
zig waren in de bibliotheek , maar dat ze onvoldoende waren
ontsloten . Er zijn toen nieuwe criteria opgesteld voor het ont
sluiten en annoteren van artikelen met zmv-informatie.
Tevens is besloten de begin jaren tachtig ontwikkelde 'vrou
wenthesaurus' zodanig te herzien dat zmv-informatie een
integraal onderdeel van het IIAV-ont sluitingssysteem zou

worden . Omdat informatie over zmv-vrouwen vaak 'verstopt '
zit in algemene boeken, zijn ten slott e de criteria voor de
acquisitie van nieuwe bibliothe ekboeken verruimd.
Voor de verwerving van archi even en beeldmateriaal is 'zmv '
even een s een zwaartepunt geword en . Om te voorkomen dat
archieven van belangrijke zmv-organisaties en -personen ver
loren gaan , is in 1994 een brief gestuurd aan vijftig potenti ële
archiefschenkers. Sindsdien he eft het IIAV daadwerkelijk
enkele archieven geacquireerd, zo als het archief van de
Landelijke Vereniging van Alleenst aande Arabische vrouwen .
Het IIAV bepaalt op dit moment welke archieven van welke
org anisaties en personen het graag wil hebben. Daarna zal met
de betreffende organisaties enlof personen contact worden
gelegd, om hulp te bieden bij de archiefvorming en afspraken
te maken over de overdracht van hun archief (inclusief publi
caties en beeldmateriaal) in de toekomst.

Impuls

De opri chtsters van het IIAV,
Johanna Naber (1859-1941) ,
Ro sa Manus (1881-1943) en
Willemijn Post-humus-van der
Goot (1897-1989) , wilden een
eigen archief en bibliotheek. Zij
hadden gemerkt dat bestaande
instellingen niet erg geïntere s
see rd waren in de publicatie s en
archieven van en over vrouwen
en vrouwenorganisaties . In 1935

openden zij de deuren van hun
Internationaal Archief voor de
Vrouwenbeweging. Het doel
was enerzijds het erfgoed van
vrouwen en de vrouwenbewe 
ging te bewaren en beheren,
anderzijds het wetenschappelijk
ond erzoek naar de geschiedenis
van vrouwen en hun beweging te

stimuleren en te publiceren .
Bijna zeventig jaar later vrezen veel zmv-vrouwen hetzelfde

als de drie IAV-oprichtsters. Zij hebben nu behoefte aan infor
matie over 'vorige generatie s ' en zijn bang dat die verloren
zal gaan omdat de geschiedeni ssen niet of schaars gedocu
menteerd en onderzocht zijn. Groot belang wordt daarom
gehecht aan een systemati sche vorm van oral histor y. Het

llAV heeft nog niet zelf het initiatief genomen tot zo'n pro 
je ct , wel wordt geprobeerd het m ateriaal dat elders is gemaakt
of verzameld te verwerven . Inmidd els is bovendien een be
langrijke impuls aan het weten schappel ijk onderzoek naar
zmv-vrouwen gegeven. Vanwege het IIAV en de Universiteit

Utrecht is Gloria Wekker per 1 september 2001 tot bijzonder
hoogleraar Gender en etniciteit benoemd. Haar werkterrein
bestrijkt de geschiedenis en soci ale positie van zmv-vrouwen
in Nederland, alsmede het verz amelen en toegankelijk maken
van informatie hierover.

Ann ette Mevis is archivari s van het Internationaal Infor

ma tiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IlAV).

HISTORICA jun i 2002 11



- '---- - - - - - - - -
Voor vrouwen, door vrouwen

Annelies de Jeu

Viva, OpZij, Margriet, Libelle, en zo zijn er nog veel meer: vrouwentijd
schriften. Ze zijn niet meer weg te denken uit de kiosken. Maar sinds
wanneer bestaan ze al? Werden ze vroeger vooral gevuld door vrou
wen. of waren er ook mannen die voor deze bladen schreven? En
vrouwelijke journalisten. richtten die zich vroeger vooral tot seksege
noten of tot een breder publiek? Dergelijke kwesties komen uitvoerig
aan bod in twee onlangs verschenen boeken die de moeite van het
lezen waard zijn: 'Bi] uitsluiting voor de vrouwelijke sekse geschikt'. Vrou
wentijdschriften en journalistes in Nederland in de achttiende en negentien
de eeuw van Lotte Jensen en Emmy j. Belinfante 1875-1 944. Tussen rook,
alcohol en mannen van Joost Divendal en Henriëtte Lakmaker.

Jen sen bespreekt in haar proefschrift het ontstaan van vrou
wentijdschriften in Nederland vanaf de vroegste uitgaven in
de achttiende eeuw tot en met 1870 . In dat jaar werden Ons
Str ev en en Onze Roeping opgericht, tijd schriften die tot nog
toe werden gezien als de eerste emancipatorische bladen.
Jen sen laat echter overtuigend zien dat deze bladen niet radi
caal ver schilden van hun voorgangers in onderwerpskeuze ,
toonz etting en doelstelling ; ze staan in een historische tradi
tie waarin vrouwen zich inzetten voor verbetering van hun
positie . Centraal in het onderzoek staat de rol van het vrou
wentijdschrift als actieve kracht in de publieke beeldvorming .
In deze visie zijn tijdschriften dus niet alleen passieve ver
slaggevers, maar fungeren ze als motor achter bepaalde
gebeurtenissen, bijvoorbeeld de opkomst van het vrouwelijk
schrijverschap en de ontwikkeling van de vrouwenbeweging
in Nederland.
Tot 1821 verschenen er weinig vrouwentijdschriften, maar
ook toen waren er al duidelijke verschillen met bladen voor
een algemeen publiek. Politiek werd bijvoorbeeld bewust
vermeden, juist omdat dat gezien werd als exclusief mannen
terrein . Tussen 1821 en 1835 was het meest toonaangevende
tijdschrift Penélopé of maandwerk aan het vrouwelijk

geslac ht toegewijd van veelschrijf ster Anna Barbara van
Meerten-Schilperoort. Hierin werden handwerken en lectuur
op succesvolle wijze gecombineerd . Mannelijke recensenten
prezen de manier waarop Van Meerten-Schilperoort haar
werk inzette ten behoeve van de opvoeding van jonge vrou
wen tot echtgenotes en moeders en daarmee de bevordering
van het gezinsgeluk en het welzijn van de natie. In de perio 
de 1830-1869 was het genre volop in ontwikkeling en werd
het aanbod van vrouwenbladen gevarieerder. Het ene sloot
meer aan bij literaire almanakken, het andere bij godsdiensti
ge periodieken. Ook de doelgroepen die men hoopte te berei
ken, liepen uiteen . Zo richtte Euphrosyne zich met zijn stre
ven om een nationale mode in te voeren tot de meest welge
stelde vrouwen en was Maria en Martha met een sterk religi
euze boodschap bedoeld voor christelijke moeders. Rond
1870 zochten vrouwen als Reynoudina de Goeje en Bet sy
Perk voor hun tijdschriften On s Streven en Onze Roeping
contact met buitenlandse vrouwen die pionierswerk op het
gebi ed van vrouwenemancipatie verrichten .
Een kwestie die veel nadruk krijgt, is het ambigue karakter
van de bladen. De onderzoekst er betoogt dat er enerzijds een
hui selijkheidsideologie werd gepropageerd , die vrouwen een
leven in dienst van het gezin voorhield . Anderzijds werden de
tijdschriften ook gebruikt om vernieuwende vrouwbeelden te
cre ëren, bijvoorbeeld door lezeressen aan te zetten tot buiten
hui selijke activiteiten zoals gevangenenbezoek en armenzorg.
Juist door deze invalshoek wordt de historische traditie waar
in latere emancipatorische tijd schriften staan duidelijk.
Overigens werden vrouwentijd schriften zowel door mannen
als door vrouwen geredigeerd en gevuld . Jensen constateert
echter een duidelijk verschil tussen de redacties : mannelijke
redacties waren behoudender dan vrouwelijke. Zo sporen de
eersten bijvoorbeeld hun lezeressen minder aan om de pen ter
hand te nemen. Al lezend rees bij mij de vraag of de sekse van
de redactie vaker bepalend was voor de boodschap die uitge
dragen werd . Helaas is dit geen invalshoek die Jensen syste
matisch in haar analyse meeneemt.

Journalistes
Op diverse plaatsen brengt de onderzoekster het vrouwentijd
schrift in verband met het vrouwelijk schrijverschap, in het
bijzonder met vrouwelijke journalisten. Uit haar studie blijkt
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dat die dus al vanaf de achttiende eeuw actief waren.
Tegenwoordig kennen wij vooral journalistes uit latere tijden.
Zo staat Emmy J. Belinfante (1875-1944) nog steeds bekend
als een van de eerste vrouwelijke journalisten. Divendal en
Lakmaker presenteren Belinfante in hun biografie als de eer
ste journaliste van enig belang. Haar carrière verliep niet
altijd even voorspoedig. En alhoewel er dus meer vrouwen
actief waren in de journalistiek, was haar sekse hierbij van
doorslaggevend belang. Toen ze bijvoorbeeld in 1905 sollici
teerde bij Het Vaderland werd ze afgewezen omdat ze een
vrouw was. Zelf zei ze over dit voorval: 'Dit feit gaf mij den
eerste stoot tot feministe!' Ze zou later dan ook een gedreven
voorvechtster van vrouwenemancipatie worden.
Succesvollere tijden maakte ze mee bij de Nieuwe Courant.
Daar ontwikkelde ze zich van 1908 tot 1928 tot een veelzij
dig journaliste. Ze vulde de vrouwenrubriek, werd een
bekend strijdster voor vrouwenrechten en deed van bijeen
komsten van de vrouwenbeweging uitvoerig verslag in de
krant. Maar ze schreef niet alleen over vrouwenzaken, ze was
ook algemeen verslaggeefster en noteerde bijvoorbeeld haar
belevenissen in het buitenland. Naar het zich laat aanzien had
ze bij deze krant dus behoorlijk wat mogelijkheden. Toch had
ze niet dezelfde rechten als haar mannelijke collega's. Zo
mocht ze bijvoorbeeld wel meedraaien in de nachtdiensten 
iets wat op een krant bijna onvermijdelijk is, maar destijds
voor vrouwen ongebruikelijk - maar verdiende ze minder dan
zij. De grootste klap kreeg ze te verduren na twintig jaar
trouwe dienst: de redactie probeerde haar toen buiten spel te
zetten door haar steeds minder rubrieken te laten vullen.
Aanvankelijk liet men haar alleen nog over vrouwenkwesties
schrijven, maar vervolgens was de redactie niet meer geïnte
resseerd in die onderwerpen. Ze nam daarop zelf ontslag en
werd freelancer voor verschillende kranten en tijdschriften.
In verband met de naderende oorlog kon Belinfante haar werk
niet meer lang doen. Vanaf het moment dat de Duitsers

Nederland binnenvielen komt haar naam nog maar spora
disch voor in de kranten. Vooral dit deel van het boek is boei
end geschreven en goed gedocumenteerd. Centraal staat
Belinfantes joods-Portugese afkomst en haar pogingen om
tijdens de Tweede Wereldoorlog deportatie door de Duitsers
tegen te gaan. Haar joodse achtergrond was voor haar nooit
zo belangrijk geweest, maar juist hierom werd ze door de
bezetter vervolgd. Ze deed, samen met haar zussen, van alles
om uit Duitse handen te blijven. Op een formulier van het
bevolkingsregister vulde ze in dat ze niet tot een joods-kerke
lijke gemeente behoorde, ze sloot zich aan bij de doopsgezin
de gemeente en ze liet advocaten verklaren dat haar familie
zo geassimileerd was in de Haagse samenleving dat ze 'niets
met Joden van doen hadden'. Dit alles mocht niet baten.
Belinfantes leven eindigde in juli 1944 op 69-jarige leeftijd in
Auschwitz, waar haar meeste familieleden om het leven wer
den gebracht.

Annelies de Jeu schreef een proefschrift over netwerken en

publicatiemogelijkheden van vrouwelijke auteurs in Neder

land in de periode 1600-1750. Ze is redacteur van Historica.

Lotte Jensen, 'Bij uitsluiting voor de vrouwelijke sekse
geschikt'. Vrouwentijdschriften en journalistes in
Nederland in de achttiende en negentiende eeuw,
Verloren, 2001, 304 blz. ISBN 90 6550 665 9, € 23, -.

Joost Divendal en Henriëtte Lakmaker, Emmy J. BeZinfante
1875-1944. Tussen rook, alcohol en mannen,
Balans, 2001, 298 blz . ISBN 90 5018 463 4, € 20,42.
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De ijkpunt:en geijkt:

Vrouwen, gender en het historisch bedrijf

Marloes Hülsken en Anna Tijsseling

Op vrijdag 22 maart j.1. verzamelden zich zo'n zeventig mensen voor
de studiedag 'De ijkpunten geijkt', georganiseerd door het Centrum
voor Gender en Diversiteit van de Universiteit Maastricht, de
Vereniging voor Vrouwengeschiedenis en de Stichting
Vrouwengeschiedenis van de Vroegmoderne Tijd.Aan de orde was
een evaluatie van het NWO-programma 'Nederlandse cultuur in
Europese context', oftewel het 'IJkpuntenprogramma'. Het bleek niet
best gesteld: noch met de integratie vrouwen in de organisatie van
dit programma, noch met de integratie van gender in de overzichts
werken die hieruit voortkwamen.

Vele monografieën en dissertaties leverde het elf jaar geleden
begonnen NWO-project 'Nederlandse cultuur in Europese
context' op. Die studies zijn inmiddels door enkele vooraan 
staande historici en verwante vakgenoten verwerkt tot vier
vuistdikke overzichtswerken, de 'ijkpunten' 1650, 1800,
1900 en 1950. In november 2001 verscheen bovendien een
deel waarin 'rekenschap' werd afgelegd. Maar hoe is het
gesteld met de manier waarop gender en vrouwen zijn geïn
tegreerd in de inhoud en de organisatie van dit NWO-pro
gramma?
Uit de inleiding van Mineke Bosch (UM) over de organisatie

van het NWO-programma werd duidelijk dat de inbreng van
vrouwen nogal matig is geweest. Er was bijvoorbeeld slechts
één vrouwelijke redacteur: Marijke Spies (VU). Zij was
samen met Willem Frijhoff verantwoordelijk voor het ijkpunt
1650. Al snel bleek echter dat een vrouwelijke redacteur nog
geen 'seksebewust' boek oplevert.
In hun reacties op het ijkpunt 1650 merkten Marijke Meijer
Drees (UU) en Ariadne Schmidt (IISG) op dat Frijhoff en
Spies weliswaar aandacht hebben besteed aan vrouwen in de
openbare sfeer, maar dat het in dit boek ontbreekt aan een
genderperspectief op die publieke ruimte. Daardoor werd vol
gens de referenten ten onrechte de suggestie gewekt dat vrou 
wen als vanzelfsprekend meedraaiden in de publieke ruimte
van de Nederlandse maatschappij rond 1650. In haar reactie
op de referenten bleek Spies niet blind voor haar eigen 'sek
seblindheid'. Zij had daar geen duidelijke verklaring voor en
verzuchtte ten slotte: 'Ik heb het niet gedaan, sorry'.

Taalkwestie
Die reactie kwam meer voor . Verontschuldigingen voor sek
seblindheid en andere tekortkomingen vlogen het publiek om
de oren. Dat leidde al snel tot gemor: waarom worden de
resultaten van genderhistorisch onderzoek niet opgepikt,
waarom wordt er door de academische wereld geen serieus
belang gehecht aan een genderperspectief? De kritiek betrof
niet in het minst de 'segregatie' van vrouwen in aparte para
grafen en hoofdstukken binnen de verschillende ijkpunten. In
dit opzicht kwam het ijkpunt 1800 er redelijk vanaf.
Stefan Dudink (KUN) toonde zich verheugd over het feit dat
de redacteuren, Joost Kloek en Wijnand Mijnhardt, sekse als
analytische categorie serieus hebben genomen. Sekse kwam
in dit deel namelijk aan de orde als categorie die op meer
betrekking heeft dan op reële mannen en vrouwen. Kritiek

Mieke Aerts reageert vanuit de zaal op Jan Bank, hoogleraar vaderlandsche

geschiedenis aan de RUL en mede-redacteu r van ijkpunt 1900 .

Foto: llse van Lamoen.
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had hij ec hter op het verdw ij ne n van deze aanpak in het
hoofd stuk 'D e natie : vrouwe n en het vo lk '. Dudin k stelde dat
sekse in de ac htti ende eeu w ee n con sti tue rend e factor in het
denk en over (on)g ew ens te maatsch appelij ke ontw ikk eling en
was . Hij verwees bijvoorbeeld naar de 'verw ij fde man ' die bij
uit stek 'de m aat sch appij in ve rva l' sy mbo liseer de .
Red acteur Joost Kloek (UU) gafin zij n reac tie aan de ta al van
Dudin k niet helem aal te 've rs taa n ', hij ze i voor ts dat con 
st ructivis me en gere prese ntee r hem 'gewoo n' niet zo liggen .
Els Kl oek (UU) , de tweede referent , vie l hem hierin bij . Ook
zij hou dt het lieve r bij ges chi edeni s ove r vro uw en, en in haar
reactie roe mde zij de ruime aa ndach t die in dit ijkpunt aan
vrouw en is besteed . Vrou wen spelen ee n rol en passeren
regelm ati g de revue . De doo r Joost Kl oek en Stefan Dud ink
aangero erde ' taalkwestie ' was echter nog niet van tafel.

Segregatie
Ee rst richtte Frances Gouda (UvA ) zich in haar commentaar
op ij kpunt 1900 evenwel op het fe it dat vrou wen en gender in
ee n ap art hoofd stuk waren ge zet. Z ij vro eg zich af waarom de
Nederl and se aca de m ische wereld , in tege ns te lli ng tot bij
voorbe eld de Am erik aans e , is bl ij ven steke n in het simpelw eg
' toevoegen' van hoof dstuk ken over vrou we n. Ter wijl er toch
ge noeg moge lijk heden tot int egr ati e zij n . Zij noemde de kolo
niale ve rho udinge n met en in Ned erl and s-Indi ë , w aarin gen
der ee n co nst rue rende fact or va n belan g was. Ook op het
ge bie d va n de kun st en literatuur lagen er kan sen . In het fin
de siècle we rden vrouwenfigur en imm er s vee lv uld ig verbo n
den met (angs ten voor) socia le degen erati e en cultur ele de ca
de ntie .
Jan Bank (RU L), met Maart en va n Buuren re dac teur va n ijk 
punt 1900 , reageer de door te s telle n dat alle auteurs op een
bepaalde mani er zijn gev or md . Hi erdoor zijn ze dik wijl s niet
in staat va nuit ee n genderp er specti ef te analyse re n . Teven s
zo u er nog te weinig materi aal voo rha nden z ijn, bijv oo rbeeld
op het terr ein van onderw ijs en de gesc h iede nis van reli g ieu 
ze vrouwe n. D aardoor w as het niet dir ect zijn schuld dat het
in ijk pu nt 1900 aan aandacht voor vro uwen en gender ont 
br ak. Hi erop volgde felle kriti ek ui t de zaa l en er werd ver
wezen naar allerlei studies die jui st ove r deze onderwerpen
zij n versch enen . De vraag rees opn ieuw : waarom neemt men
geen ke nnis van de resultaten en inzi cht en u it die studies?

Keuzes maken
D at pun t kwa m weer aan de or de b ij de bespr ekin g van ijk 
punt 1950. In haar reactie stelde M aaike M eij er (U M) dat dit
boek eerder ee n repro d uc tie van de same nlevi ng rond 1950
bied t dan ee n bisto riserin g . D at lag vo lgens haar aa n de ver
doorgedre ven sche id ing tu ssen de pr ivate en publi eke ruimt e ,
waa rb ij door de redac teur en niet is gepro blematis eerd dat de
ope nbare sfee r toentertijd het terrein va n m ann en was. Het
ont breken va n ee n genderpers pec tief op de publieke ruimt e
en de ee nzij dige ge richtheid op di e ruim te hebb en er du s voo r
gezorg d da t vro uwen in dit overz ichtswerk vrijw el volle dig
onz icht baa r zijn gew orden .
Beh alve in de illu stratie s, zo vulde Ruth Old enzi el (UvA)
aan . Z ij hekeld e voo rts het feit dat de re dacte ure n de gender
bias uit vee l va n de gebrui k te literatuur heb ben ov ergenome n.
Daard oor gaan zij bij voorbeeld in hu n tekst ov er nieu we tec h
nologie totaal voo rb ij aan een terrein waar zich toen gro te
veran der ingen voordeden : de hui sh ou dte chn ologie .
Ed Tavern e (RUG), samen met Kees Sc huyt verantwoordelijk
voor ijkpunt 1950, herkende zich gee nsz ins in de kritiek . Hij
stelde da t ge nder wel degelijk ee n them a was, maar hij bena 
dru kte dat in zo ' n overzichtsw erk ni et all es aandacht kan krij 
gen en dat er keuzes gemaakt mo eten w ord en.

Tolken
He t is zo rge lijk en teleurstellend dat de ijkpunt -red acteuren in
hun reac ties op de kritieken ni et ver der kw am en dan het toe-

Marijke Spies . emeri tus hoog leraa r aan de VU en mede -redacte ur van Ijkpunt

1650. Fa/a: Ilse VGn Lam oen.

geve n van hiat en in hun werk , het beloven van beter sch ap en
het ben adrukken van gebrek aan ke nnis op het gebi ed va n
ge ndergesc h iedenis. Waarom n éérnt men toch gee n kenn is
van ge nde rges chiedenis, vroeg M arj an Sch we gman (UU)
z ich in de slot besc ho uw ing daarom opnieuw af. And ere ver 
nie uwi nge n vinden na enige tij d vaak we l een ingan g in het
reguli ere hi stori sche bedri j f , in het geval van genderge schi e
de nis lijkt er echter meer aa n de hand te zij n .
Er bestaat weliswaar en ige goede wil om 'ie ts met vro uwe n
te doen' , maar deze studi ed ag m aakte duidelijk dat er nog een
enorme kloof bestaat tuss en vro uwe n-/genderhistor ic i en
ande re historisch onderzo ek ers. Dat had volgens de redact eu
ren onder andere te maken met het feit dat vrouwen-/gende r
hi storici ee n andere 'taal' spreke n. Het is da arom extra tel eur 
stelle nd dat het in de organi sati e van het NWO-progr amm a
ontbrak aan genderbewus te vrou wen en mannen, die zoud en
kunn en 'to lken ' . Voor alsn og blij ven uit wi sselin gen zo als in
M aast richt dan oo k hard nodi g, op dat ge nder- en ande re hi s
to rici e lkaa r beter ler en ' verstaan '.

Ma r/oes Hül sken en Anna Tij sseling zijn beid en bestu urslid
van de Verenigi ng voor Vrouwengeschie den is.

Literatuur
Wille m Frijhoff & M arij ke Spies ,
1650 : Bevocht en een drac ht .
Joost Kl oek & Wijnand Mijnh ardt ,
1800: B lauwdrukk en voor een same nlevi ng.
Jan Bank & M aar ten va n Buu ren ,
1900 : H oogtij van burgerlijke cultuur.
Kees Schu yt & Ed Tavern e,
1950: Welvaart in zwa rt-w it.
Douwe Fokkema & Fr an s Grijzenh out,
Rekenschap.

Alle delen zijn verschenen bij Uitg everij SDU in Den H aag .
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De t:aaiheid van seksesegregat:ie

Marian van der Klein

Gertj an de Groot, Fabricage van verschillen. Mannenwerk,
vrouwenwerk in de Nederlandse industrie (1850-1950).

Mari an van der Klein is verb onden aan het IISG en schrijft
een p roef schrift over vrouw en en soc iale verzekeringen in
Neder land, 1890-1940.

De Gro ot laat dit spanni ngsv eld niet liggen ,
maar hij beh and elt het alleen per case, dus
binn en de bran che of het
bedri j f. Daard oor moe t de lez er zelf het alge 
me ne plaa tje per periode bij elk aa r puzzele n .
En dat is ni et een voudi g bij een eeu w eco no
mische op- en neergan g . Het enige alge mee n
gelde nde patro on dat de Groot ont wa art is die
en e vo or vro uwe n wat deprim erend e regel dat
econ omi sch e motieven de be staand e seksese 
gregatie zelden ko nden aa ntas ten. In de loop
van zijn boek gaa t De Groot de taaih eid va n
seks es eg rega tie stee ds vake r benadrukk en en
uite ind elijk eind ig t h ij de ac tuele epil oog er
zelfs me e . Een bee tje ee n domper voor de
hede ndaagse p ositie ve- ac tie- str ijde rs en
bo vendi en gaat hij daarm ee voorbij aan het
bestaan van zijn eige n boek: zoal s De Gr oot

ze lf stelt wa s het lange tijd onde nkbaar dat een man een boek
over sekse segregatie zou schrij ve n.
Ond anks de interessante them atie k , is Fabricage van ver 
schi llen bij tijd en wijl e ee n beetj e saa i . Dat komt alleree rst
door de herha lingen, het lijkt wel of het boek elk hoo fd stuk
opnieuw begint. En verde r ontbree kt het aan de ambiti e
groots en meeslepend te denk en . Gedisciplineerd gaat De
Groot de br anches een voor ee n af, m aar de pagin a 's die
ge wijd zij n aan deb at met andere we tensc h appers zijn op ee n
hand te tellen in deze dikk e pil. En als er een menin gsve rschil
is, dan ve rdw ijnt dat soms oo k nog jam me rlijk naar de noot
(b ijvoor bee ld met Pl ant enga noot 131, p . 206 ) Het ver kla 
ringsmo del in de concl usie - waari n de lokal e arb eid sm arkt
over ige ns ontbreekt - komt als ee n verrass ing ... wa re n wij
daarn aar op zoek dan ? En hoe ver ho udt het zich tot andere
ve rklari ngs modellen?
Ni ettem in zal dit bo ek nog vee l gebrui kt wor den . Beh alve
zeer conc re te informati e, b iedt het boek prachti ge fo to's
waarva n iedereen die geï nter ess eerd is in de verbeeld ing van
ar bei d zal smullen. Bovendi en zal het boek in de aanloo p naar
he t ce ntraa l schri ftelijk gesc hiede nis-ei ndexa men in 2004 uit
gevers en mi ddelba re schoo lle rar en goe d van dien st kunne n
zij n. De Gro ots beschri jv ing va n katoe n in Twent e biedt vele
aank nopings punten vo or ee n verge lij ki ng met katoen in
Lanc ashi re , het einde xam en onde rwe rp in 2004. Alle en ja m
mer voor de belanghebb end en dat het boek geen re gi ster
bev at .

Pielemannen, cassettendraagsters, plukdrolsters, opstekers, aanlap
pers, pompsters ... Beroepen die maar een enkeling kan duiden. In
het proefschrift Fabricage van verschillen kun je opzoeken wat al deze
mensen deden en vooral of het mannen- of vrouwenberoepen
waren. De auteur, Gertjan de Groot, onderzoekt namelijk zeer con
creet en gedetailleerd seksesegregatie in het industriële arbeidspro
ces in Nederland tussen 1850 en 1940.

1

Het gaa t De Groot om de steeds wee r opnieuw
geco ns truee rde scheiding tussen ma nne n- en
vrou wen werk. Wat en wie hield en deze sche i
din g in sta nd? Hoe kon er vera nder ing in
kome n? En wat voor gevo lge n had de seksese
gregatie voo r beloning, lo opb aan en arbe ids 
verloo p van vro uw en en m ann en ? Om die vra
ge n te beant woorden onde rzocht hij vie r
bedr ijven en vier bedrijf stakk en , die hij enigs 
zins sc hoo ls, m aar degelijk achter e lkaa r
beh and elt . De sigar enindus trie, de kle dingin
dustr ie, de schoenindus trie en de tex tie lindus 
trie zijn de branche s die onder de loe p wo rden
genome n. De aardew erkfa briek De Sph inx, de
Kon inklijke Nederland se Papi erfab riek, de
Ned erl and se Katoenspinner ij en Phil ip s gloeilampen en
radi of abriek zijn de onderneming en die centraal staan.
Fabr icage van verschillen bi edt inzicht in allerlei elementen
die een ro l speelden bij de bepaling van vrouwen- en m an
nenwerk: het tempo van de mech an iser ing, de opvattingen
van buit enl andse experts die de nieuw e m achines introdu
ceerd en , de samenstell ing van de lok ale arbe idsmarkt, de con
currentiepos itie van het bedrij f en niet te vergeten de al
bestaande seks esegregatie . De aute ur spreek t van de polari
teiten waa rin 'h et eeu wige ve rsc hil' voor de betrokkenen
vorm kreeg: fysiek zwaa r (m) teg enover fysiek licht werk (v) ,
gesc hoo ld (m) tegenov er ongesc hoo ld (v), arbeids intensief
(v) tegenover arbeidsex tens ief wer k (m) , en kern werkzaa m 
heden (m) tegeno ver ond ersteun end e werkza amh ede n (v).
Gek genoeg ko men goed en slec ht betaald werk hier niet in
voo r, maar dat terzijde. D e Groot ste lt uitdrukkelijk dat het
ni et zo was dat vro uw en in de pr aktijk nooit zwaa r,
gesc hoo ld, arbeidsextens ief of hoofd werk deden . Maar gro s
so mod o was dit de ideeën we reld waa rmee de seks esgreg atie
- en alle belonin gs- en sta tusv ersc hillen vandien - in stand
ge ho uden wer d.
M aar af en toe is er een kan s dat de bestaand e seks esegrega
tie vera ndert, laat De Groot zien. Per soonlijk was ik in dat
verband het meest geïnte re sse erd in de ja ren dertig, want toen
brak er een spannende period e aan. En er zijd s zou de econo 
mi sch e crisis werkgevers kunn en verlei den tot het aannemen
van vrouw en voor mannenwer k. Vrouw en waren immer s
goedkopere arbeidskrachten , And erzijds trachtten de confes 
sione le overheid en de socialisti sch e vakbeweging in deze
tijd de werkg elegenheid van m ann en ju ist veilig te stellen.
D aar werd en zij een beetje bij geh olp en door de komst van de
Ziekte wet in 1930. Die maakt e namelij k vooral gehuwde
vrouw en duurder voor de we rkg ever s omdat ze haar door
moesten be tale n tijdens het verpl ich te zwa ngersc hapsverlof.
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Trojaanse oorlog

Maaike Romijn

u r s r e x r se u « It Q M /t, H , U IT lV i "'" O'H$'. ".
MYI<EN 'E

Aksant Amsterdam, 2001, 585 blz.
ISBN 90 5260 011 2.
€27,50.
Jacqueline Zirkzee vertelt in haar
historische roman Mykene het
verhaal van de Trojaanse oorlog.
Mykene volgt in grote lijnen het
Homerische epos, maar geeft een
geheel nieuw en eigen perspectief.
Het verhaal van Mykene voert terug
naar de vete tussen de broers
Thyestes en Atreus die om de troon
van Mykene strijden. Als Thyestes
uiteindelijk overwint en Atreus
doodt, vluchten zijn zonen
Agamemnon en Menelaos naar
Sparta. De dochters van de
Spartaanse koning, Helena en
Klytemnestra, worden aan hen uit
gehuwd. Helena kiest uit vele vrij
ers Menelaos, maar de andere vrij
ers beloven hun trouw. Zij was eer
der geschaakt door een onbekende
krijger van wie ze een dochter
kreeg: Ifigenia. Zus Klytemnestra
ontfermt zich over het kind en adop
teert haar. Klytemnestra was al
getrouwd, maar Agamemnon brengt
haar echtgenoot en hun zoontje om
het leven om haar te kunnen huwen.
Ze weet echter niet dat ze de moor
denaar van haar gezin trouwt. Met
de steun van Sparta en haar bondge
noten weet Agamemnon de troon in
Mykene te heroveren en
Klytemnestra en hij krijgen daar twee kinderen: Orestes en
Elektra.
Zirkzee begint haar verhaal bij het einde van de gebeurtenis
sen, met de komst van Orestes die de moord op zijn vader
Agamemnon komt wreken. Maar voordat dat gebeurt vertel
len de drie hoofdpersonen Helena, Klytemnestra en
Agamemnon op meeslepende wijze ieder hun eigen verhaal.
Ze doen alledrie vanuit eigen oogpunt verslag van de drama
tische gebeurtenissen die voorafgingen aan de oorlog, en van
wat plaatsvond tijdens het beleg en gedurende de jaren na de
val van Troje.
De godin Afrodite gaf indirect aanleiding tot oorlog door de
Trojaanse prins Paris de mooiste vrouw ter wereld te beloven:
Helena. Paris bezocht Sparta en schaakte Helena. In Mykene
speelt Helena hierin echter een veel actievere rol dan in de
Ilias wordt gesuggereerd. Om Helena te bevrijden verzame
len Menelaos en Agamemnon een groot leger en gaan ze op
weg naar Troje. In Aulis kan de oorlogsvloot echter niet uit
varen vanwege een langdurige windstilte, veroorzaakt door
de godin Artemis. In de antieke bronnen vergt de godin dan
een mensenoffer en Agamemnon zou zijn dochter Ifigenia
hebben geofferd. Zirkzee kiest ervoor om Agamemnon zijn
dochter op dramatische wijze, onder invloed van drank en
bedwelmende kruiden, te laten verkrachten en te doden. De
priester Kalehas zorgt ervoor dat de manschappen geen ach
terdocht krijgen en doet de moord voorkomen als een men
senoffer. Na deze ingrijpende gebeurtenis steekt de wind

weer op en kan de vloot uitvaren
naar Troje.
Klytemnestra verneemt van de
speelkameraad van lfigenia de brute
dood van haar dochter. Bovendien
komt haar ter ore dat Ifigenia in haar
laatste woorden Agamemnon gecon
fronteerd heeft met zijn moord op
het gezin van Klytemnestra. Nadat
Klytemnestra dit rampzalige nieuws
heeft vernomen bereidt ze, vol wroe
ging en verdriet, haar wraak voor op
Agamemnon. Op deze wijze wordt
de moord op Agamemnon begrijpe
lijk gemaakt en in het voordeel van
Klytemnestra uitgelegd. Zo krijgt ze
een sympathieker karakter dan in de
Odyssee wordt beschreven.
Agamemnon wordt bij terugkomst,
na tien jaar oorlogvoeren, vermoord
door Klytemnestra en Aigisthos, die
inmiddels behalve haar boezem
vriend ook haar minnaar is gewor
den en naast haar op de troon zit.
Op sobere, maar indringende wijze
laat Zirkzee haar drie hoofdpersonen
in de ik-vorm hun eigen dramatische
verhaal vertellen. De lezer zal onge
twijfeld gegrepen worden en de tijd
van weleer komt ineens heel dicht
bij. De auteur maakt van vage histo
rische personages mensen van vlees
en bloed en geeft zo haar eigen draai
aan de gebeurtenissen rond de val
van Troje, hetgeen velen in de oud

heid al niet onberoerd liet. Auteurs als Homerus, Aischylos,
Stesichorus en Pindaros werden ook door het verhaal gegre
pen.
Na zoveel bladzijden leesplezier is het echter ontnuchterend
dat Zirkzee in het nawoord stelt dat "haar historische roman
wellicht 'correcter' zou zijn dan de verhalen van Homerus en
anderen, wier 'geschiedenissen' uitsluitend op mondelinge
overlevering gebaseerd zijn" (p.555). Zij baseert zich name
lijk op antieke mythen en schriftelijke en archeologische
bronnen. Een historica als Zirkzee zou beter moeten weten.
Een historische roman zonder voetnoten of andere literatuur
verwijzingen, gebaseerd op antieke bronnen, maar met een
eigen invulling van gebeurtenissen zou niet meer moeten pre
tenderen. Het is juist verfrissend om ondanks alle weten
schappelijke discussies over Homerus en de opgravingen
rond Troje (want daar is het laatste woord zeker nog niet over
gesproken) eens onbekommerd mee te kunnen leven met de
personages waar het allemaal om draaide. Niet vaak komen
historische personages uit de verre oudheid zo nabij en kan er,
zonder schuldgevoel over wetenschappelijke correctheid,
worden meegeleefd. Door de sobere stijl en een knappe men
geling van feiten en fictie, blijft het verhaal tot de laatste blad
zijde boeien.

Maaike Romijn studeert Geschiedenis van de Oudheid en
Antieke Cultuur aan de Universiteit Utrecht.
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Onder de loep

Meisjesonderwijs •In beeld
Het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de
Vrouwenbeweging (IIAV) verzamelt en bewaart het culturele erfgoed
van en over vrouwen. Het beeldarchief heeft een kleine, maar bijzon
dere collectie foto's, affiches en ander beelmateriaal. In de rubriek
Onder de Loep laat het IIAV deze keer foto's zien over
meisjesonderwijs.

J. Zirkzee, Mykene . Uitgeverij Conserve, 2001, 567 blz.
ISBN 90 5429 1435, € 22 ,67.

Oproep
Wij doen hierbij een oproep aan een ieder die zelf foto's

2002jun i

Wassen op de werk- en leerschool

in de Amsterdamse Lepe/straal,

1913, uit het beeldarchiefvan het IIAV

Lagere meisjesschool in Scheveningen,

circa 7900, uit het archief van A. E. Ribbius Peletier.

Schoolfoto C. U.J. r.pl.l Nederlands-Indië],

1931, uit het archief van Betsy Thung.

HISTORICA

Het IIAV bezit uit verschillende perioden klassenfoto's, foto's

van schoolfeesten, vakantiekampen enzovoort. Het IIAV zou

haar collectie foto's van meisjesonderwijs graag aan

vullen, want gescheiden onderwijs is welhaast verle

den tijd.

Samenstelling: Heleen Massee en Lizzy Jongma
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over boeken en schrijfstersDe Vereniging voor Vrouwengeschiedenis

online sur lus
24 uur per dag, 7 dagen per week vrouwengeschiedenis.
Artikelen, oproepen, links, publicaties, activiteiten en
informatie over de Vereniging voor Vrouwengeschiedenis .

Lichte zeden

LOSSE NUMMERS € 4,25; JAARABONNEMENT (6 NRS.) € 24. SURPLUS IS

EEN UITGAVE VAN STICHTING SURPLUS EN BIBLION UITGEVERIJ.

VERKRIJGBAAR IN DE BETERE BOEKHANDEL OF BIJ BIBLION UITGEVERIJ,

AFD. KLANTENSERVICE, POSTBUS 43026, 2504 AA DEN HAAG, TEL. 070

3090300, FAX 070-3090400.

Surf naar Http://www.vrouwengeschiedenis.nl
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Interview met Xaviera Hollander

Het geheime dagboek van Catherine M, Catherine

Millet

Wetenschap: Sian Rees Het schip van lichte zeden

Commentaar op de stelling 'Vrouwen in literatuur

zijn hoer of heilig'

Verder

Interview met .de Zuid-Afrikaanse dichteres Antjie

Krach

Anne Tyler Toen wij volwassen waren

Debuut van Sasja Jansen Oe Kamerling

Rachel Richler Gek zusje

Een artikel voor Historica bevat:

Rich t lijn en voor aute urs

Deadlines:
februarinummer: I oktober
juninummer: I februari
oktobernummer: I juni

= Herinneringen aan Sister=
I- Outsider

= Import bruidegommen....

C ~ ~
Het monsterverbond tussen
mannelijke en nationale
dominantie

I~
Cultuurpolitiek aan de
universiteit....
Zigeunerisme in Europa

a::

::- fen nummerondergastredactievan
0 hoogleraarGloriaWekker
l-

a:: LOVERis een kwartaaluitgave van het Internationaal

= Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbewe-....ging(IIAV).Te koop in de boekhandelà €5,99. Abonne-

0::::>
mentsprijzen:studenten € 13I particulieren€22 en orga-
nisaties €29. Telefoon: 020-6651318. Informatie over

I-
LOVERisook te vinden'cp Internet www.iiav.nl/lover

ê2002~--------,

et::::~ Ge,nder
; en etni 'citeit

L.&...I~ Over intersectioneel denken
a::

een titel, ondertitel, een korte lead (pakkende introductie die
aan het artikel voorafgaat) en enige tussenkopjes
een korte literatuuropgave (van ten hoogste tien titels).

Titelbeschrijving boek:
Elsbeth Etty, Liefde is heel het leven niet. Henriette Roland
Holst 1869-/952. Meppel, 1992.
Titelbeschrijving artikel:
R. Dekker, 'Vrouwen in middeleeuws en vroegmodern
Nederland', in: G. Dubyen M. Perrot, Geschiedenis van de
vrouw 11I.Van Renaisscane tot de moderne tijd. Amsterdam,
1992, pp. 415-443.

géén noten
enige personalia van de auteur (een of twee zinnen, met daar
in o.a. vermeld naam, functie) en het adres van de auteur
enige illustraties met onderschriften, én bronvermelding (per
pagina een illustratie); digitaal aangeleverde illustraties bij
voorkeur wegschrijven als tiff- of eps-bestand
de officiële spelling (volgens het Groene Boekje)
een artikel van drie pagina's bevat maximaal 2300 woorden;
een twee pagina's tellend artikel 1500 woorden, een recensie
(een pagina) 800 woorden
citaten staan tussen dubbele aanhalingstekens (" en "), in
andere gevallen worden enkele aanhalingstekens (' en ')
gebruikt.

*

*

*

*

*

*

Aanlevering van kopij:
* de ko pij wordt naar het redact ieadres gestuurd op flop, ver 

gezeld met een uitdraai. Gebruik WP 51 of Word, en vermeld
welk tekstverwerkingsprogramma is gebruikt.

*
*
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heeft, of weet waar materiaal te vinden
is, contact op te ne-men met het IIAV,

Heleen Massee, Obiplein 4, 1094 RB
Amsterdam, e-mail: beeld@iiav.nl.

Bijgaand drie voorbeelden.

Congressen

• Jaren vijftig
In Glasgow zal op 6 en 7 september
een internationale conferentie plaats
vinden over de geschiedenis van vrou
wen in de jaren tussen 1946 en 1960.
Met de conferentie wordt gepoogd
een tegenwicht te bieden, want tot nog
toe wordt het onderzoek naar de posi

tie van vrouwen in de twintigste eeuw
gedomineerd door twee onderwerpen:
de Tweede Wereldoorlog en de bloei
van de vrouwenbeweging in de jaren
zestig en zeventig. In Glasgow zullen
sprekers uit Italië, Groot-Brittannië en

Amerika ingaan op het huiselijk leven
in de jaren vijftig, vrouwen en werk,

de katholieke kerk en het openbare
leven. Voorts zal er aandacht zijn voor
representaties van vrouwen in film,
literatuur, advertenties en op televisie.
Informatie:
P .Morr js @it aliun .arts ,gla.ac .uk

• Co-educatie
Van 9 tot 14 september vindt aan de
Universiteit Marc Bloch van
Straatsburg een (franstalige) Europese

Summer School plaats over de
geschiedenis en sociologie van co

ecucatie. De organisatie is in handen
van Française Thébaud (Universiteit
van Avignon) en Michelle Zancarini
Fournel (Universiteit van Lyon) .

Wetenschappers en studenten uit
Europa, Rusland en Noord-Amerika

zullen aanwezig zijn, zodat op grote
schaal onderzoeksresultaten betreffen

de onderwijsgeschiedenis uitgewisseld
kunnen worden.
Informatie:

ww w.sri .unj vavjg non.fr/univers ite ere
of e-mail: claudia.btHlsls@ univ-avig
non.fr

• Culturele bagage
Waarom worden sommige gebeurte
nissen uit de geschiedenis natiebreed

en officieel herinnerd? Waarom zijn
andere voorvallen en personen aan de
vergetelheid overgeleverd? Wie heb
ben eigenlijk de macht over het
gemeenschappelijk herinneren, en wie
dragen de last van die herinnering? En
hoe kan collectieve herinnering ruimte
bieden aan een veelvoud aan ervarin
gen?

Hoe gemeenschappelijk onze herinne
ringen zijn, zal onderzocht worden tij

dens het congres Culturele bagage.

Over gender en etniciteit in de collec

tieve herinnering. Ook zullen er vra
gen worden gesteld bij de diversiteit
van 'ons' cultureel erfgoed. Wat de
één als pronkstuk uit zijn of haar cul
turele bagage beschouwt, kan voor de
ander immers problematische kanten
hebben, zoals bijvoorbeeld bleek uit
recente discussies over de omgang
met het slavernij verleden en de vie
ring van 400 jaar VOc.
Het congres wordt georganiseerd door
de VVG, de SVVT en het Historisch
Platform. Het programma wordt
samengesteld voor een breed publiek
van mensen werkzaam of geïnteres
seerd in geschiedenis, kunstgeschiede
nis, literatuurwetenschap, museologie,
onderwijs enzovoorts. Naast een aan
tal plenaire bijdragen van onder ande
ren Nelleke Noordervliet, Maria
Grever en Cynthia McLeod, zijn er
workshops over onder andere herinne
ringen aan het feminisme, slavernij,
erfgoedonderwijs, musea en de bete
kenis van ICT voor het bewaren en
uitdragen van culturele bagage.
Datum: 11 en 12 oktober 2002.

Plaats: Museum Catharijneconvent te

Utrecht en nader bekend te maken

lokaties.

Informatie: Marieke Hellevoort

(mh ell evo (,i9illlew/ .ne t) of Barbara
van den Broek

(barb am vdb@va hoo. co .uk) .

• Werk

Aan de Leeds Metropolitan University
zal op 2 en 3 november een congres
plaatsvinden over vrouwen en arbeid
tussen 1850 en 1950. Sprekers als
Giscla Bock, Mary Eaglcton, Daniel
Walkowitz en Rosemary O'Day zullen
ingaan op de vragen hoe vrouwen
professionele identiteiten hebben

gecreëerd, hoe betaalde arbeid al dan
niet is geïntegreerd met huishoudelij
ke verantwoordelijkheden en identitei
ten, en hoe het werk van vrouwen bin
nen breder cultureel verband is
geconstrueerd en gerepresenteerd.

Informatie: Leeds Metropolitan

University, Krista Cowman en Louise

Jackson, Calverley Street, Leeds, LSI

3 HE, K. CoWl/ltlll @/tIJII.aç.uk ,

L..Iacks(m @/mu .ac.llk of

www.lmu.ac.uklces/cs

• Réveil

Op vrijdag 15 november organiseert
de Stichting Het Réveilarchief aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam een
studiedag over 'De vrouw in het

Réveil'. Dr. P. de Vries zal spreken
over 'Feministen met de Bijbel:

Marianne en Anna van Hogendorp in
de strijd tegen de zonde'; Drs. M.

Janssen over 'Réveilvrouwen en de
strijd voor de afschaffing van de sla
vernij (1840-1863)', en Ds. P.L.J.
Wagenaar over 'Een bekende en een

onbekende vrouw uit Tiel' .
Vooraanmeldingen: S.Clercq (,i9wxs.nl ;

informatie: hg ns/oHsje l'ersc hureda co 

S U l (,i9cQmm rserve.co /JI

• Oost-Europa

Van 8 tot 10 november 2002 zal in
Berkely (VS) een internationaal con

gres worden gehouden over macht en
machtsverhoudingen in de politiek en
samenleving van Oost-Europa en de
voormalige Sovjet-Unie, dat voorna

melijk is bedoeld voor jonge onder
zoekers en wetenschappers op het ter
rein van de geestes- en sociale weten
schappen. Gezamenlijk zullen zij dis
cussiëren over het vraagstuk 'macht'
in de turbulente geschiedenis van
Oost-Europa, en proberen nieuwe aan
pakken en hypotheses te lanceren. Er
zal aandacht zijn voor de werking van
macht op het terrein van internationa
le verhoudingen, literatuur en kunst,
economie, sociologie, politieke theo
rie, filosofie, religie enzovoorts.
Informatie: Jatnes Krapfl en Maria

Stoilkova, Graduate Research
Conference, 260 Stephens Hall #2304,

University of California, Berkely, CA
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94720-2304, USA. E-mail: po werçOIl 

ference @post, cz

Tentoonstei lingen

• Tsarina's
In het Museum Catharijneconvent te
Utrecht zijn vanaf 8 juni topstukken
uit het Novodevici-klooster in
Moskou te zien. Sinds de bouw van
dit klooster in 1524 bestond er een
bijzondere band met het vorstenhuis.
De tsaar Ivan de Verschrikkelijke liet
hier bijvoorbeeld zijn dochter Anna
dopen. Overigens werd dit klooster
bevolkt door vrouwen van zeer hoge
afkomst. Deze dames legden het
klooster geen windeieren: ze brachten
onder meer geld, schitterende iconen,
fraaie juwelen en rijk viersierde boek 
banden mee naar het klooster.
Bovendien maakten zij zelf prachtige
kerkelijke kleding en kregen zij van
hun familieleden geregeld kostbare
geschenken. Hierdoor werd het kloos
ter al gauw het rijkste van Moskou.
De tentoonstelling van de kunstschat 
ten uit het Novodevici-klooster laat
onder meer een aantal graf-iconosta
ten zien. Dit zijn speciale schilderijen
wanden, samengesteld uit iconen die
in de privé-vertrekken van de adelijk
ke dames hingen en die na hun dood
rond hun graf werden geplaatst.
Waar: Museum Catharijneconvent,
Lange Nieuwstraat 38 te Utrecht
Wanneer: 8 juni tlm 22 september
Informatie: 030-2317296, tl'wlII, çm l1a
rii ll eCouw!I'It .l1[ ,

• Leven? Of theater?
Nadat de joodse Charlotte Salomon in
1939 uit Berlijn was gevlucht en bij
haar grootouders in Zuid-Frankrijk
was gaan wonen, had ze de wens
'etwas ganz verrückt besonderes zu
unternehmen'. Ze maakte een autobio
grafisch verhaal in 800 waterverf-,
tekst- en muziekfragmenten, dat ze de
titel Leben? Oder Theater? meegaf.
De gouaches zijn nu te zien in de
gelijknamige tentoonstelling.
Waar: Joods Historisch Museum,
Daniël Meijerplein 2-4 te Amsterdam,
Wanneer: 22 maart tot en met 8 sep
tember
Informatie: 020 -6269945.

• Liefde te koop
Kijken en bekeken worden, verleiding
en afkeer, gedogen en verbieden zijn
terugkerende thema's in de tentoon
stelling Liefde te koop in het

Amsterdams Historisch Museum. Aan
de hand van schilderijen, tekeningen,
foto's en film wordt een beeld
geschetst van vier eeuwen prostitutie
in Amsterdam. Behalve aan de ver
beelding van prostitutie, besteedt de
tentoonstelling aandacht aan de dage
lijkse praktijk, zoals de werkomstan
digheden in negentiende-eeuwse bor-

delen.
Waar: Amsterdams Historisch
Museum, Nieuwezijds Voorburgwal
357, 1012 RM Amsterdam
Wanneer: tot en met 1 september
Informatie: 020-5231822,
www.ahm.nl

Liefde Ie koop

Websites

• Damescompartiment
De website over Indische schrijfsters
is weer uitgebreid, nu met onder ande
ren Ena Stok-van Es (1918). Zij
schreef drie vuistdikke boeken over
haar familie op Banda, het leven in
het vooroorlogse Indië, de Japanse
bezetting en de aankomst in
Nederland. Verder aandacht voor
Anne Busken Huet-van der Tholl
(1827-1898), die vanuit Nederlands
Indië vele brieven schreef aan haar in
Nederland wonende vriendin Sophie
Potgieter. Adres: www ,dam eSCQUl{2S.l.r.=
timent.nllbioena.htm

• ViVa
De online-bibliografie
Vrouwengeschiedenis in het
Vaktijdschrift is onlangs uitgebreid
met beschrijvingen van tijdschriftarti
kelen over vrouwen in de geschiede
nis van Afrika. Deze gegevens zijn

afkomstig uit de AfricaBib, de groot
ste Africana database over vrouwen in
de wereld op het internet. Adres:
www .jisg .o llv iv.il/

• Schrijfsters
De website over virtuele netwerken
van vrouwelijke schrijvers uit de
periode voor 1900,
ww w.roquadc .n llwo me nw riters . is
vernieuwd. De structuur van de site is
gebruikersvriendelijker gemaakt, en
ook de inhoud is vernieuwd. Behalve
voor het werk en de netwerken van
Franse schrijfsters, nu meer aandacht
voor anderstalige publicistes, zoals
bijvoorbeeld negentiende-eeuwse
Scandinavische romanschrijfsters.

Personalia

• Gloria Wekker, vanwege het IIAV
benoemd tot hoogleraar Gender en
etniciteit aan de Universiteit Utrecht,
hield op 19 april haar oratie Nesten
bouwen op een winderige plek.
Denken over gender en etniciteit in
Nederland.

Gloria Wekker

• Op 2 mei promoveerde Dini
Helmers aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam op het proefschrift
Gescheurde bedden. Oplossingen voor
gestrande huwelijken, Amsterdam
1753-1810.

• Margreet van der Burg promoveer
de op 28 mei aan de Wageningen
Universiteit op het proefschrift 'Geen
tweede boer'. Gender, landbouwmo
dernisering en onderwijs aan platte
landsvrouwen, 1863-1968.

HISTORICA u n i 2002 11



- 1.....- _

Boeken in 't kort

Anna Aalten
De bovenbenen van Olga de Haas.
Achter de schermen van de
Nederlandse balletwereld
Van Gennep, 2002, € 15,90.
Op 1 september 1978 stierf de
Nederlandse ballerina Olga de Haas op
33-jarige leeftijd. Anna Aalten ontra
felt in haar boek de mythen die naar
aanleiding van De Haas' dood ontston
den. Op basis van gesprekken met bal
letdanseressen geeft zij bovendien een
nieuw beeld van de balletwereld. Zij
biedt tevens een geschiedenis van het
ballet in Nederland, waarbij zij onder
andere ingaat op het 'ontstaan' van de
ballerina.

Margreet van der Burg
'Geen tweede boer'. Gender, land
bouwmodernisering en onderwijs
aan plattelandsvrouwen, 1863-1968
Verloren, 2002, € 40,- .
In haar proefschrift, dat verschijnt als
deel 41 van de AAG-reeks, analyseert
Margreet van der Burg de veranderen
de opvattingen over agrarische vrou
wenarbeid , professionele landbouw en
het boerinnenleven, alsmede het poli
tieke spel over de concrete invulling
van het landbouwvakonderwijs aan
vrouwen.

José Eijt en Suzanne Hautvast
Een missie zonder grenzen.
Geschiedenis van de Nederlandse
Provincie der Dochters van Onze
Lieve Vrouwe van het Heilig Hart,
1911-2001
Verloren, 2002, € 25,-.
De Dochters van de Tilburgse congre
gatie wilden zich inzetten voor minder
bedeelde meisjes en vrouwen, zowel in
Nederland als in Nederlands-Indië. Tot
in de jaren vijftig hielden zij zich voor
namelijk bezig met de traditionele lief
dewerken als onderwijs, zieken- en
bejaardenzorg. Na de Tweede
Wereldoorlog namen zij ook de zorg
voor kinderen op zich, vanaf het eind
van de jaren zeventig werden ze tevens
actief in het parochiewerk. Het boek is
geschreven op basis van archiefonder
zoek en vele interviews,

Frances Gouda
What's to be done with gender and
post-colonial studies?
Vossiuspers, 2001, €7,-.
In haar oratie als hoogleraar

Genderstudies en geschiedenis van
(post -)kolonialisme en multiculturalis
me aan de Universiteit van Amsterdam
analyseert Frances Gouda de
Nederlandse interpretaties van het
Indonesisch nationalisme na de
Tweede Wereldoorlog. Zij laat zien hoe
de republiek Indonesië als irrationele,
neurotische en overspelige vrouw werd
gepresenteerd, en welke politieke en
sociale gevolgen deze retoriek had
voor het dekolonisatieproces.

Dini Helmers
'Gescheurde bedden'. Oplossingen
voor gestrande huwelijken,
Amsterdam 1753-1810
Verloren, 2002, € 30,-.
In de achttiende eeuw konden mensen
enkel scheiden op grond van (bewe
zen) overspel of kwaadwillige verla
ting. Zij die formeel niet konden schei
den, kozen soms voor weglopen,
opsluiting van de huwelijkspartner of
(zelf)moord. Aan de hand van recht
bankverslagen, notariële akten en ver
halen van getuigen laat Dini Helmers
zien waarom huwelijkspartners uit
elkaar gingen, hoe formele scheidin
gen verliepen en welke alternatieven
gekozen werden. Ook wordt duidelijk
welke afspraken men zoal maakte over
de verdeling van de boedel, de alimen
tatie, de verzorging van de kinderen en
omgangsregelingen.

Hayden Herrera
Frida. Een biografie van Frida Kahlo
Contact, 2002, € 15,50.
Naar aanleiding van de bioscoopfilm
over het leven van de Mexicaanse
schilderes verscheen een goedkope
herdruk van Hayden Herrera's biogra
fie over Frida Kahlo, die als gevolg
van een ernstig bus ongeluk haar leven
lang pijn leed, maar desondanks vele
surrealistische schilderijen wist te ver
vaardigen.

Fré Melkman-de Paauw
Hoe het verder gaat, weet niemand.
Naoorlogse brieven uit Amsterdam
naar Palestina
Contact, 2002, € 13,50.
Na een gevangenschap in Westerbork
en Bergen-Belsen schreef Fré
Melkman-de Paauw van augustus 1945
tott januari 1946 brieven aan haar
familie in Palestina. Ze verhaalde daar
in over haar pogingen weer een huis
houden op te zetten en haar gezinsle
ven vorm te geven in een samenleving
waaruit de vertrouwde joodse wereld
was verdwenen, en waarin zij zich niet
meer thuis voelde.

Liesbet Nys, Henk de Smaele, Jo
Tollebeek en Kaat Wils (red.)
De zieke natie. Over de medicalisering
van de samenleving 1860-1914

Historische uitgeverij, 2002, € 39,95
Vanaf circa 1860 werd de samenleving
door allerhande intellectuelen gezien
als een lichaam dat 'ziek' was. De
medische terminologie waarin er over
die samenleving werd gesproken,
impliceerde dat het ook mogelijk was
de zieke natie weer gezond te maken.
Zo werden er hygiënistische maatrege
len voorgesteld om de sociale proble
men van het 'volkslichaam' op te los
sen. En daartoe behoorden vrouwen en
kinderen, maar ook industriearbeiders
en stedelingen. Er werden campagnes
opgezet om hun gezondheid en zo de
gezondheid van de natie te garanderen.
Dit boek brengt een wereld in kaart
waarin de geneeskunde politiek werd,
en de politiek pathologie.

Cornelia de Vogel
Getuigenis van Gods genade.
Autobiografie, 1905-1929
Verloren, 2002, € 19,-.
Van 1947 tot 1974 was Cornelia J. de
Vogel (1905-1986) hoogleraar in de
geschiedenis der antieke en middel
eeuwse wijsbegeerte aan de
Rijksuniversiteit Utrecht. Zij was
afkomstig uit een vrijzinnig-doopsge
zind milieu, maar maakte na enkele
jaren van intensieve studie in 1927 de
keuze voor het orthodoxe protestantis
me. Toen zij in contact kwam met het
werk van de Engelse theoloog J.H.
Newman, besloot zij zich te laten

opnemen in de Rooms-Katholieke
Kerk. In haar autobiografie (1941), die
werd bezorgd door J. de Bruijn en G.
Puchinger, doet zij verslag van haar
geestelijke en intellectuele ontwikke
ling en haar overgang tot de
Hervormde Kerk.

Inge de Wilde
Liebes Fräulein Schiemann. Brieven
van Jantina Tammes aan Elsabeth
Schiemann 1921-1934
Universiteitsbibliotheek Groningen,
2002, € 5,-.
Van de erfelijkheidsgeleerde Jantina
Tammes (1871-1947), in 1919 als eer
ste vrouwelijke hoogleraar aan de
Rijksuniversiteit Groningen benoemd,
waren tot voor kort weinig persoonlij
ke documenten bekend. In een werkka
mer van het Genetisch Instituut van de
RUG zijn onlangs acht brieven van
Tammes aan haar Duitse collega,
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St:icht:ing Vrouwengeschiedenis
van de Vroegmoderne Tijd

Wat was de positie van weduwen in de vroegmoderne tijd? Hoe
keken Nederlanders aan tegen vrouwen uit niet-westerse samenle
vingen? Welke publicatiemogelijkheden hadden schrijvende vrouwen?
En wat was de rechtspositie van vrouwen die wilden scheiden van
hun echtgenoot? Onderzoekers, studenten en andere belangstellen
den die zich bezighouden met deze en andere vragen op het gebied
van vrouwengeschiedenis in de vroegmoderne tijd hebben zich sinds
199 I verenigd in de Stichting Vrouwengeschiedenis van de

Vroegmoderne Tijd (SVVT).

De SVTT stelt zich ten doel het onderzoek op het
gebied van vrouwengeschiedeni s over de periode
1500-1800 te inventariseren, te stimuleren en bekend
heid te geven . Het uitwisselen van onderzoekservarin
gen en het bevorderen van onderling e contacten staan
daarbij voorop . Jaarlijks organi seert de SVVT daartoe
dri e bij eenkomsten met lezingen over lopend of
zojui st afgerond onderzoek. Op elke bijeenkomst
wordt ruimte gemaakt voor discu ssie.
Dat de vrouwengeschiedenis van de vroegmoderne
tijd een breed onderzoeksterrein is , bewijzen de uit
eenlopende onderwerpen waaraan de bijeenkomsten
van de SVVT gewijd zijn. In de afgelopen jaren
waren dat onder meer: voorbeeld vrouwen in kunst en
literatuur, prostitutie, feministisch e tekstanalyse, sekse
en emotionele cultuur, vrouwen en het toneel en beel
dend kunstenaressen.
De SVVT organiseert niet alle en bijeenkomstern,
maar geeft ook drie maal per j aar een nieuwsbrief uit.
Deze bevat verslagen van de georg aniseerde lezingen
en studiebijeenkomsten, meded elingen betreffende
congressen en recent verschenen lit eratuur en infor
matie over lopend onderzoek. Deeln ame aan de stu
diebijeenkomsten van de Stichting staat open voor
ieder een die geïnteresseerd is in de ge schiedenis van
vrouwen in de vroegmoderne tijd . Tot onze leden
behoren zowel historici, kunst-, literatuur- en rechts
historici , pedagogen als theologen .
Wie een abonnem ent wil op de Nieuw sbrief van de
SVVT maakt minimaal € 11,- over op postgiro
4052235, ten name van de Stichting
Vrouwengeschiedenis van de Vroegmoderne tijd,
Amsterd am. Abonnees ontvangen behalve de nieuws
brief ook uitnodigingen voor de bijeenkomsten en
kunnen deze studiemiddagen gratis bezoeken.

De volgende studiedag van de SVVT heeft als
thema visies op niet-Europese samenlevingen en
gender. Sprekers zijn Arie-Jan Gelderblom,
Adrienne Zuiderweg en YUan van der Loo.
Datum: vrijdagmiddag 14 juni 2002.

I Plaats: Utrecht.

Voor meer informatie
www.ii .g .nl/-w omhi t!svv l.htrnl.
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