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Herinneren

ad14 december hield ex-VVG-voor
z.îl}erMaria Grever haar oratie als
ho giera al' aan de Erasmus Universiteit
RI-rerdam. De entree van de cortège
w S indrukwekkend. Na de pedel en
M ria volgde namelijk nog een flink
aa tal vrouwelijke professoren. En in
ee land waar vrouwen slechts vijf pro
c '~t van het hooglerarencorps uitma
ke J biedt zo'n stoet van geleerde vrou
w II nog steeds een bijzonder schouw
sp J. Tegelijkertijd geeft het, zoals
M+rlo' Schoonheim in haar verslagvarde oratie schrijft, een indruk van
ho' de verhouding tussen mannelijke
en vrouwelijke hoogleraren zou kunnen
en móeten zijn. Gelukkig hebben de
laatste tijd ook een paar andere vrou
wJn op ons vakgebied het hoogleraars
al bt aanvaard (zie de Servicerubriek) .
Ve meld en sw aard is met name de
behoerni ng van Gloria Wekker. Als
hoogleraar Gender en Etniciteit zal zij
Zi h gaan inzetten beide concepten met
el laar te verbinden, iets wat helaas nog
te wein ig gebeurt.
H e het ook kan, liet Maria Grever in
ha r oratie zien. Zij analyseerde aan de
ha id van het begrip 'tijd' hoe er op
nesentlend e-eeuw se wereldtentoonstel
Ün,gen een, zelfs fysieke, scheiding
wdrd aangebracht tussen de westerse
Cl tuu r en die van de koloniën, die in
ee buitenhistorische 'voortijd' zouden
ve keren , Onder invloed van nostalgi
SC e verlangens naar een goede, oude
en ongecompliceerde tijd trof dit lot
te en het einde van de negentiende
C weveneens het westerse verleden,
w t tot een verstarring van de geschie
deli s leidde. Aan het einde van haar
o~- tie riep Maria 'ons historici' daarom
o. niet ten prooi te vallen aan vervlakte
hi . torisc he verhalen, maar op zoek te
bJipven naar niet-herinnerd, onbekend
OftOngekend verleden.
PI' cies dit onderwerp, herinneren, staat
ce LrM I tijdens het congres van de
VVG en SVVT dat op 11 en 12 okto
ber van dit jaar zal plaatsvinden, Onder
de titel Culturele bagage. Over gender,
etniciteit en collectieve herinnering zal
twee dagen lang nagedacht en gepraat
kunnen worden over de vragen waarom
er bij sommige gebeurtenissen uit de
geschiedenis officieel wordt stilgestaan
terwijl andere voorvallen en personen
aan de vergetelheid zijn overgeleverd,
wat het herinneringsproces precies met
gen der en etniciteit te maken heeft én
hoe er invloed kan worden uitgeoefend
op de collectieve herinnering, Inmiddels
zijn de voorbereidingen voor het con
gres in volle gang en we nodigen u nu
alvast uit 11 en 12 oktober in uw agen
da vrij te houden. Het beloven twee
mooie, boeiende dagen te worden!

Marijke Huisman
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De dood en het jonge l11eisje

Vrouwbeelden in de literatuur van het fin de siècle

Arnold Labrie

De tijd rond 1900 kan, althans wat betreft West-Europa, worden aangemerkt als
het hoogtepunt van de burgerlijke cultuur, waarin arbeid, bezit, gezin, vaderland ,
properheid en fatsoen als de hoogste waarden gelden. Tegelijk worden deze
jaren getekend door een groeiend gevoel van onbehagen, aangezien de ogen
schijnlijk zo zelfgenoegzame burger zich van verschillende kanten bedreigd
waant. Die ambivalentie komt niet in de laatste plaats tot uiting in de verhouding
tussen de seksen. Vrouwelijke seksualiteit geldt als een gevaar en wordt veelvul
dig geassocieerd met de dood. Die relatie zal hier door Arnold Labrie aan de
hand van enige voorbeelden worden geïllustreerd.

De tijd rond 1900 wordt gekenmerkt
door, zoals Peter Gay het zeg t , "a per
vasive sense of manhood in dan ger" .
Het vrouwelijk ide aal is de Victoria anse
madonna : ku is en zorgzaam , een toon
beeld van zuiv erheid. D aart egenover
staat de schi er eindeloze reek s van
Cleopatra's, Medea's, Helen a's, ludiths
en Salomé's die de roman s en schilde
rijen rond 1900 bevolken . Zij ver tegen
wo ordigen het schrikbeeld van de sek
suee l actie ve vro uw , van het kw aad en
de dood. Het is een schrikbee ld dat
moeilijk is los te zien van de zoge 
naamde 'Ni eu we Vrouw' . Vele vrouwen
verzaken in deze jaren imm ers hui s en
haard om een zelfs tandig bestaan op te
bouwen, terwi jl bovendien de eerste
eisen om politi eke gelijkbe rechtiging
worden vernomen . En meer dan enige
andere figuur wordt de vrouw , die de
ha ar gestelde grenzen ov er schrijdt ,
gezien als een bedr eigin g voor de gel
dende orde .
De seksuee l ac tieve vrou w wor dt geas
soc ieerd met vuil, ongediert e en ziekte .
In Émile Zol a's gelij kn amige roman
van 1880 is de hoer Nan a de vlees
gewor den ges lac htsziekte. Zij is "de
gouden vli eg", die is geboren in de drek
van het riool en die "de do od van de
krengen meev oerde, en gonzend en
dansend de m ann en vergi fti gde door
allee n maar op hen te ga an zitten".
Nan a dringt door tot in de hoog ste krin
ge n en besm et zelfs de voo rheen zo fat
soe nlij ke vrouw en , die zich door haar

Gustav Kli m t, J udi th II, 1909,

voorbeeld laten meeslepen in seksue le
avontur en . Soci ale en seksuele trans
gre ssie versterken elkaa r. Nana verte
gen woordigt de ch aos, de degene ratie
die Frankrijk van binnenuit uitholt en
rijp ma akt voor de nederlaag in de Frans
Du itse oorlog. De relatie tussen innerlijk
en uit erlijk verval wordt zichtba ar aan
het slot van de rom an . Buiten scand eert
de massa "Naar Berlijn! Naar Berlijn!"
De oorlogs koorts vormt het dec or voor
de sterfscène van de courti sane die aan
de pokken overlijdt. De ontbindin g van
het een s zo glorieu ze lichaam in een vor
meloze brij van pu s en etter wordt in
detail be schre ven en symboliseert de te
loorg ang van Fr ankrij k zelf. Wan t: "Het
leek alsof het viru s dat zij had opgelopen
bij de krengen uit de goot, die kiem
waarmee zij een volk had vergiftigd , [...]
haar weg had laten ro tten ."
M aar zulke associ ati es vormen niet
allee n het lot van de hoer. Het vro uwelij 
ke lich aam als zod ani g vertegenwoor 
digt seks ueel verl an gen, maar wekt daar
om ook gevoelen s van schuld die zich
uit en in een onmi skenbare nostal gi e de
la boue . Edmond de Goncourt wordt
achte rvolgd door "een idée fixe, een idee
van poep , van de stront van de vrouw, de
sm erigste stront van de men selijke
soo rt". Wan neer hij een aantrekk elijke
vrouw ont moet, wordt dat beeld ver 
drong en door dat van "een distilleertoe
stel met stront en urine" . De seksue le
ma cht die de vro uw uitoefent , wordt
bezworen door het beeld van de verga n-
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Ego n Schiele, De doo d en het meisj e, 1905

kelij kheid va n haar scho onhe id . In Une charog ne ver gelijkt
B audelair e de ge liefde met het sm erige, al half ontbonde n
kr eng dat de fictieve ik- figuur aantreft langs de weg. Zoa ls
het rottend e lijk , zo zal ook haar vruchtbar e buik eens geb oor
te geven aan myriaden vli egen en wormen. Het is de wra ak
van de man op de geliefde die hem beheer st en die hij vre est
te verliez en : haar z ich voo r te stellen als lijk . Het beeld kee rt
telk en s teru g, bij voorb eeld in Jul es Laf orgue' s Gu itare of in
Octa ve Mirb eau' s Le Jardin des supp lices ( 1899) w aar de ver
leidelijk e Cl ara wo rdt gep ortr ett eerd als "de fee va n de kn e
kelhuizen, ee n enge l van ont binding en rottin g" . De femm e
fa ta le is als Helena van Troje zo als Gu stave Mo reau haar
schildert, temi dden van sta pe ls lijken. M aar ze lfs de heili ge
ka n mo eilijk onts nappen aan dit so ort fant asieën . In Joris
Karl Huysm ans' hagiogr afie Sa int e Lydwine de Schi edam
(1900) wordt niet zonder welb ehagen bes chr ev en hoe de hei
lige langza am wegteert ten
ge vo lge van de anor exi a
waa rtoe zij zich heeft ver
plicht. Haar lich aam zweert en
ro t, druipt va n pus en ett er , en
biedt een tehuis aan kri oelen
de ma ssa's onge dierte . Geen
de ta il wo rdt de lezer be spaard .
Want ook het lich aam va n de
heili ge is ee n vrou wenli
chaa m .

Varn pirella 's
Verscheiden e artsen in de ze
tijd beschrij ven de vrouw als
ee n nagen oeg seks loos weze n.
De vrouw die va n die norm
afw ij kt, kan dan ook weini g
ande rs zij n dan ee n primiti ef ,
wre ed en onve rzadig baar
mon ster. Zij is, zoa ls N an a,
"ee n mann eneet ster " die haar
minnaar s "gulz ig verorb er
de" en "een man met één beet
uitzoog". De ove rmatig geï 
dealiseerd e voor stelling van
de vrouw als ma donna corr e
spo ndeert met de vrees voor
haar vermee nde wa re natuu r.
Di e relati e blij kt nergen s dui
delij ker dan in de mythe va n
de vampire lIa. De negenti en
de- eeuwse liter atuur wordt
ov erspoeld door zulke mon
ste rs . En ze lfs indien de
hoofdfiguur op het ee rst e
ge zicht een m an is, dan
betreft het ec hte gevaar toch
bijn a altijd de vrouw. Schrikw ekkender dan de vampier ko
ning in Bram Stokers D racula (18 97) zij n de verleide lij ke
vampirella's die de argel oze notaris Jon ath an Harker in het
kasteel van de graaf aantr eft . Z ij wekk en verboden lusten en
zo uden hem bijn a zij n verloof de Min a doen verg eten . De
eige nlij ke hand elin g dr aait dan oo k om twee vro uw en . De
eerste, Lu cy Westenra , is ee n flirt en valt daarm ee on vermij
de lij k aan de vampier ten pro oi. Wanneer zij op ee n en dezel f
de da g dr ie hu welijk saan zoe ken ontvang t, vr aagt zij zic h
slechts lachend af waarom zij niet allen zo u mog en trouw en .
Zo'n frivol e vrouw is geknipt voor de rol van varnpirella, die
het niet alle en heeft voor zien op mannen, m aar zich bov en
dien ontpopt als een slechte moeder met ee n culinaire vo or
keur voor kle ine kinderen. De straf voor zo vee l liederlijkh eid
is naven ant . De seks uele ve rleid ing die Lu cy ve rtegenwoo r
digt , wekt in de mannen - onde r w ie twee afge wez en min-

naar s - een diepe agressie , die zich ui t tijde ns een co llec tie f
ritue el dat haar mo et redd en . De scè ne laat z ich lez en als een
groep sver kr achting, w aarbij het hart van de vampir elI a met
"de gen adebrengend e staa k " wordt doorboord . Lucy wordt
"gered" als een dod e vrouw. De mor ele orde va n de
Vict ori aan se man, die doo r haar onge bonden sek su alit eit
werd bedr e igd , is her steld . En het gelijk va n de mann en wo rdt
be vesti gd door haar ge laa t, dat onm idde llij k haar "on vergete
lijk e lieflij kh eid en re inhei d" herkrij gt.
Min a H ark er ko mt er beter va naf. M aar zij is dan ook ui t éé n
brok marmer gehouwen, ee n madonn a die wo rdt gepre ze n als
"een van God s eigen vrouwe n" . M aar ongeac ht all e lof lijkt
ook zij het obj ec t va n mann elijke dood swen sen . Want waar
om laten de mannen haar te lke ns alleen , zo da t ook zij onver 
mijd elij k het slachto ffer wordt van D racula? Het beeld van
Mina is eve nwel gespl eten . Veel meer dan Lucy is zij een

hybrid e wezen m et "h et
brein va n ee n man [...] en het
hart van ee n vrouw" . Zij is
een wer ke nde vro uw di e
zich , gew apend m et de
modern ste kanto or m idde len
(schrijf mac hine, ste no b lok
en fon ogr aaf) , ontp op t als de
idea le secre taresse . Be ha lve
Victori aan se madonn a is z ij
dus ook het toonbe eld va n de
Nieuwe Vrouw. D e Ni euwe
Vrouw, die een man in vrou
wenkl eren lijkt, is de vampi
relI a die de madonn a Mina
als ee n dubbelgan ger achte r
vol gt. Maa r Mina is op tij d
met Jon athan getrou wd en
aan va ard t , na het eers te
be zoek va n de gra af, vo lg 
zaam het mann elijk e gez ag.
Zoveel deugd zaamh eid
wordt beloond . Min a wordt
niet alleen gered, maa r kr ijgt
ter bev estiging van dat fe it
een zoo n. De Nieuw e Vrouw
wordt verlos t in het m oed er
schap !

Standbeelden
De vro uw w ordt op ee n
voet stu k ve rhev en. Bijn a let
terlijk , wa nt de voor stellin g
van de vro uw al s sta ndbee ld
duik t telke ns opni euw op .
Ma ar oo k hier is de ambiva
lentie tastbaar. Het beeld
staat alle en ; het is hard , koud

en gevo ell oos. Prosper M érim 6e's La Vénu s d'Ille (1837 ) ze t
de toon voo r latere be werkin gen va n het thema . Het br on zen
Venu s-beeld dat wordt opge dolven oe fent ee n ma gi sch e we r
king uit op m annel ijk e voor bij gange rs . Wanneer ee n j on ge
lin g de trouwring , be stemd voor zij n aansta ande bruid , om de
vinger va n het beeld schuif t, weigert de zwarte Venu s di e
teru g te geve n. En in de hu welijksn acht tref t hij niet de echte
bruid in bed , maar het idool. De vo lge nde ochtend blijkt hij
dood, ges mo ord in een bronzen om armin g. De in scri p tie op
de sokk el had hem mo eten waarschuw en : cave omant em.
Het them a keert onder meer terug in La Bell e !mpéri a ( 1892)
van Camill e Lemonni er en La Femm e de marbre (1900 ) van
Henri de Régnier . Al s standbeeld is de vro uw een fr igid e
figuur die haar geliefde n tot wanho op drijft . Nana , die in ee n
tabl eau vivan t Venu s uitb eeldt , wee t met "haar mann eren
lich aam" alle n aan zi ch te onderw erpe n, wa nt haar uit str alin g
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Vrou\lVbeelden

Een artikel voor Historica bevat:

Arnold Labr ie is ho ogl eraar cultuu r- en maatsch app ij ge
schied en is aa n de Uni vers iteit M aa str icht .

Richtlijnen voor auteurs

een t itel . ondertitel . een ko rt e lead (pak kende introductie die
aan het arti kel voorafg aat) en enige tu sse nkopjes
een korte literatuu ropg ave (van ten hoogst e tien titels) .

T itelbeschrijving boek :
Elsbeth Ett y, Liefde is heel het leven niet. Henriett e Roland
Holst 1869-/952 . Meppel, 1992.
Tit elbe schr ijving art ike l:
R. Dekker , 'Vro uwen in middeleeuws en vroegmode rn
Nederland' , in: G. Dubyen M. Perrot. Geschiedenis van de
vrouw 111.Van Renais scane tot de maderne tijd. Amsterdam.
1992, pp. 415-443.

géén not en
enige personalia van de aut e ur (een of twee zinnen . met daar
in o .a. verme ld naa m. funct ie) en het ad res van de auteur
enige illustrat ies met onderschriften . én bronvermelding (pe r
pagina een illustr atie ); digitaal aangeleverde illustraties bij
voo r keur wegschrijven als tiff- of eps-best and
de officiële spelling (vo lgens het Groene Boekje )
ee n ar t ikel van dr ie pagina 's bevat max imaa l 2300 woo rden ;
een twe e pagina 's tell end art ike l 1500 woorden , een re cens ie
(een pagina) 800 woorden
cit aten staan tussen dubbele aanhalin gstekens (" en "). in
andere gevallen worden enkele aanhalingstekens (' en ')
geb ruikt.

*
*

*

*

*

*

*

*

Deadlines:
februar inum mer : I o ktob er
juninum me r: 1 februari
oktobernummer : 1 juni

Aanlevering van kopij :
* de ko pij wordt naar het redactie adres gestuurd op flop. ve r

gezeld met een uitdraa i. Gebruik WP 5 I of Word , en vermeld
wel k te kstverwerkingsprogramma is gebruikt .

geprojec tee rd . In die zin lijkt Zola's ro ma n een onbedoe ld
comment aar op de lit er air e verbeeldin g van de vrou w in het
algem een , zoa ls die in dez e tijd veelvuldi g vorm heeft gekre 
gen.

Li t er a tuur
De liter atuur ove r deze them atiek is uitgebreid. Hierond er volge n
enke le belangr ijke tite ls.

B . D ij kst ra, Id ols of Perve rs ity. Fa ntasi es of Fe minine Ev il in
Fin-d e-Siëcle Cul tur e . New York/O xford , 1986 .
M. Dottin -Orsi ni, Cett e fe mme qu' ils disenrfa ta le, Texres er ima
ges de la misogyni e jin de siëc le. Paris , 1993.
A . Labri e, Zuiverh eid en de cadentie. Ov er de grenzen van de
bu rgerlij ke cultu ur in West- Europ a, 1870- 1914. Am sterd am ,
2001. Hi erin wo rdt het werk van Bram Stoker, Émil e Zol a en
Jor is-K ar! Hu ysm ans nader besprok en .

is sterk ge noeg "om
ied ereen te vern ie ti
gen". M aar het is de
man, die h aa r di e
mach t verleent .
Voorg esteld al s
standb eeld is N ana
niet lan ger zich zel f,
maar het obj ect va n
zijn fa ntas ie . H et
gaa t o m projecti es
van de verbee lding,
in het bij zond er de
verbee ld ing van de
gen oemd e schrij ver s
en kuns tenaars. Ni et
voo r ni ets spre ekt
Huy srnans in dit ver 
band ove r "cerebr ale
onan ie". Het is zijns
in zien s de zwa arste
zond e , die hij in L à
bas nader oms chrijft
als Pygm alioni sm e.
De kuns te naar di e
het beeld van de
vro uw cr eëert, loopt
nameli jk altijd

Gustav Kliml , J ud ith JI (Salo më) , 1909. gev aar verl iefd te
word en op zijn eig en

gees tesk ind en door haar , als door een succu bu s , een duivel s
ver schijning die als vro uwe lijke partner aan ee n ges lach tsge 
meen schap deel neemt , in zij n dromen te wo rde n bezo cht.
Zelf s indien hij ee n kui s leven zo u leiden , begaat hij zo ee n
zo nde die erger is dan ince st in de normal e zin; ee n zonde die
door de ker k wor dt aangeduid als delectati o mo rosa .
Vreemd als zulke ideeën mogen sch ij ne n, het Pygmali on
moti ef hou dt velen rond 1900 bezig. Het fraa iste voo rbee ld
levert Zol a's ro man L'O euv re (18 86) , waarin Cl aude Lanti er
z ij n meesterw erk tracht te sc hilderen : de Vrouw die tegelijk
het Leven symb ol isee rt. Cl au de , die zich onmachtig vo elt
tegenover ech te vrouwen, bewij st zijn virilit eit op he t do ek .
Hij sch ildert alsof hij de ge slach tsdaad bedrij ft , wa arbij hij en
de Vrou w vers me lten tot "een verwarde om arm ing van led e
maten in woeste par ing". M aar zij n onmach t ac htervo lgt hem
oo k in zijn we rk en slaat om in ag res sie tegen over z ij n "rna î
tresse". Hij ve rkrac ht en verm inkt ha ar, onthoof d t haar zo da t
ee n lijkkleuri ge vlek acht erbli j ft , en doodt de Vro uw "die hij
het meest op de we reld bemind e". De liefd esd aad op het doek
e indig t in to tale destru c tie , in de wens om "ou der s, kam er a
den , en voor al vro uw en de hals af te snijd en ".
De sch ilder van het Leven oogst de Dood. Cla ude is als een
va mpier die al het leven uit zij n mode l zui gt, uit zijn vrouw
Christine die zic h tbaar onde r zijn blik veroud ert. En zij her 
kent de wa arh eid : zijn necrofi ele voorkeur voo r dode vrou
we n op het doek . Geen wond er da t de Vrou w die het L even
zo u moeten ver bee lden gaa ndeweg ver ande rt in "een mon
ster" met het hoofd van een enge l en het lich aam van ee n
hoer. Zij wo rd t het "zinnebee ld va n onv erzadi gb are be geer
te ": gem aak t va n m etal en, m arm er en ju w elen , met dijen als
zuilen en , ond er het gew elf va n de lege buik , de vag ina di e
bed ekt is m et ste ne n . De Vro uw is even onv ruc h tbaar als
Cl aude zelf . Z ij is de Dood , die hem tot zich roept en o nder
wi er blik hij z ich uiteindelijk oph angt .O ok C la ude bezwij kt
voor de mach t van de Vrouw , d ie als een M edu sa over hem
triomfe ert, m aar daarm ee teg elij k wra ak oef ent voor ha ar sek 
seg enoten van vlees en b loed. M aar die macht w as nooit me er
dan de macht van zij n eigen fan tas ie . De tot id ool verhe ven
Vro uw wa s nooit meer dan een fanta sm a : ee n leeg scherm
waa rop hij zij n ze lfli efde en - uit eindelijk - zij n ze lfh aat had
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Aanpassen •In Indonesië

Maastrichtse relig ieuzen en hun onderzoeker in Indonesië

Liesbeth Labbeke en Suzanne Hautvast

In het kader van haar promotieonderzoek bestudeert Liesbeth
Labbeke de ontwikkelingen binnen de congregatie van de Zusters
Onder de Bogen in Nederland en Indonesië tussen 1940 en 1988.
Een belangrijk thema van haar studie is de verhouding tussen
Nederlandse en Indonesische zusters. Tijdens haar verblijf op Java
ontdekte Labbeke dat de cultuurverschillen tussen de zusters uit de
beide landen groter waren dan ze had vermoed. Een constatering
die ook van invloed was op haar manier van onderzoek doen.
Wegens gezondheidsproblemen was Labbeke niet in staat zelf een
artikel te schrijven. Suzanne Hautvast sprak met haar en maakte het
volgende 'gesproken artikel' over aanpassen in Indonesië .

In 1837 stic htte El isabeth Gruy ters de co ngreg atie va n de
Zus ters On der de Bog en in M aastricht als Zu sters van Li efd e
va n de H . Carolu s Borrom eu s . De bijna am Ond er de Bogen
verwijst naar de bogen die het moederhuis in Maastrich t ver
binden met de Sint-Serva aske rk. De zu sters combineerde n
een leven van gebed met werk , dat voorn am elijk bestond uit
verplegin g en div erse activi teiten op het ge bie d van opv oe
ding en onde rwijs.
In de loop van de neg entiend e ee uw ope nde de co ngrega tie
huiz en in heel Nederl and en werk ten haar leden in versc hil
lende ziekenhu izen , scholen en tehuizen. In 191 8 vertrokke n
de eer ste mission ari ssen naar Java. De apos tolisc h vicaris va n
B atavia , die het kerkelijk gezag vertegenwoo rdig de in ee n
m iss ieg ebied, had hen gevraag d te kom en werke n in een zie 
ke nhuis voo r West-Eur op ean en . Pas va naf 1930 konden de
zusters Ond er de Bogen zich in hun wer kzaamheden ook
richten op de inlandse bev ol kin g.
De geschied eni s van de zu ster s Onder de Bog en tot 1940 is
door José Eijt besc hreven in haar dissertati e (199 5). Het toen
malige bestuur va n de con gr egatie wa s ech ter oo k geïnter es
seerd in een vervo lgonderzoek dat zich zo u richten op de
meer recen te gesc hiede nis , en daar werd Liesbe th Labb eke
vo or aan getrokken.

AI doende leren
Rond 1940, het star tpunt van Labbeke s onderzo ek , gin gen
Nederl and se zus ters niet meer naar Ind on esië om zielt j es te
winnen. Al s er een bek erin g uit hun werk voor tkw am vond en
ze dat natuurlij k prima, maar hel verpleg en van zieken en het
geven van onder wij s stonden voorop. Het w erk en in de mi s
sie had een hoog aanzien , mede omdat de leef- en werk om
standigheden ee nvoudiger wa ren dan in Ned erl and. De gelof
te va n arm oede kon in de missie vaak lett erlij ker beleefd wor 
den dan in het thuis land.
D e zusters zage n zichze lf mi ssion air gez ien voo ral als help-

sters va n priester s. In de pr aktij k hadden ze echter hun eige n
vera ntwoor del ijkhe de n. Zij waren in staat con tact en te leggen
met mensen die de pri esters niet gemakke lij k kond en be re i
ken, zoa ls vrouwen in de dorpen. Door de zusters zelf werd
dit lev en ervaren als vrij er dan het klo osterleven in Ned erl and
en als ee n mogelijkhei d tot ontplooiin g.
Voorb erei din g op een verb lij f in Indi ë was er niet of nauw e
lijk s. De periode tu ssen ee n vraag om zus ters en he t daad
werke lijke ve rtrek va n de vro uw en was vaak kort. Boven dien
wer d studeren tot in de j aren ze sti g gezi en als ee n lu xe . Ee n
zu ster moc ht enkel stude ren als ze een akte of dipl om a nodi g
had om bep aalde we rkzaa m he den te mogen uit voeren . De
Ind onesisch e taal en cultuur konde n de zus ters zich vo lge ns
het bestuu r in de prakt ij k va n alledag wel e igen maken . Ee n
beeld van de Ind on esisch e cultuur hadd en de eerste m issie
zust er s daard oor nauw el ijks . Zuster s die met inlander s in co n
tact kw am en die ge en Ne de rlands spra ken, leerd en vaak al
doend e wat Javaans, w aarmee ze zich konden redden . Vrijwel
alle zus ters sloegen zich door de eer ste, moeilijk e peri ode
heen . Ze h adden voo r dit be staan en werk gekozen en, niet
onbela ngr ijk , de gel ofte van gehoorzaam hei d afgeleg d.
De vo rmi ng va n de ee rste Ind onesisch e vro uwe n die in de
jaren vee rtig in de Ned erl and se co ngrega tie intr aden , was
helem aal Ned erland s va n k arakter. In het tropi sch e kli maa t
van de arc hipe l dro egen de po stulan ten du s zwart e wo llen
habij ten , ate n ze N ed erl and s voe dse l, hielden ze ee n
Neder lands dag ritm e aan en moe sten ze bov en dien direct
Ned erl ands praten. Dit maakte die eerste j aren tot een bepr oe
ving , die ze evenwel doorstonden omd at ze goede reli gi eu zen
wilden wo rden . Versch eidene van de ze vrouwen spra ken ove
rigens al N ederlands en waren enig szin s vertrouwd met reli
gieu zen omda t ze kath olie k onderwijs hadden genoten .
Nu is het zo dat vele van de oudere Ind on esische zusters het
bijzond er vinde n dat z ij het N ed erl and se sys teem nog he bben
me egem aakt. Hun 'Nederl and se ' ervar ing ondersc he idt deze
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zusters van de j ongeren en geeft hen een eigen identiteit. Dit
uit zich bijv oorbeeld bij fees ten , waar op steevast een
Nederlands en een Indonesi sch buffet geserv eerd worden. De
jo nge ren kiezen vo or de vertro uwde Ind one sische maaltijd,
terw ijl de ouderen aansc huive n bij de sch otel s me t aard app e
len , doperwt j es, braadlapj es en j us .

Inburgering
De intern erin g va n de Ned erl and se zusters in Japanse kamp en
bracht de inl and se zu ster s tijden s de Tweed e Wereldoorl og
dicht er bij elkaar. Ze stonde n er nu alleen voor en prob eerde n
het werk zo go ed mogelijk voort te zetten. Hun Nederland se
vorming werd door de situ ati e naar de acht ergrond gedron
gen . Zo bev al de Japanse overheid de inl and se bevolkin g
weer de eig en taal te sprek en . En bij gebr ek aan Weste rse
genee smidde len gebru ikten ze opnieuw trad it ionele kruid en
voor de verzorging van zieken. Alles wat de Indonesi sche
zus ters ded en , stond echt er in het teken van de terug keer van
de Nederl andse zu ster s: na de oo rlog wilden ze de gebou wen
en bezittin gen van de con gregatie in een zo goe d mo gelijk e
staat aan hen teru g kunnen geve n.
Bij hun teru gkee r ging en de Nederlands e zus ters er op hun
beurt vanuit dat alles zo snel mogelijk we er bij het oude
mo es t zijn . Ze hielden er geen rek en in g mee d at de
Indonesisch e zusters een hele ontwikkeling hadden door ge
m aakt. Kan s om hun ve rh aal te vert ell en, kregen de
Ind onesisch e zus ter s niet. De Ned erlandse zu ster s, die grote r
in aantal waren , werden te zeer in beslag gen omen door hun
eigen traum atisch e kamperv aringen om aandac ht te kunne n
besteden aan de bele ven issen van de inlandse zus ters. Deze
we rden zi ch er hierdoor we l bewu ster van dat zij een eige n
groe p vormd en . Toch leverd e dit geen echt e confl icten op .
Wrijving past ook niet in een kloos tercultuur, waa rin all es zo
harmonieu s m ogelijk mo et verl op en. B ovendien is de
Ind onesis ch e cu ltuur er eve neens op ger icht con flic ten te ver 
mijden.
De Indone sische onafhan kel ijkheidsstrijd zor gde wel voor
onderhuidse spa nningen . De inlandse zust er s bevonden zich
als het ware tu ssen twee vur en : enerzijds hadden ze waarde
ring voor hun Ned erlandse medezusters en ande rz ij ds vo el
den ze symp athi e voor de ona fha nkelij khei dss trij d. In die
ja ren schreve n enke le Indonesische zuster s brieven naar de
bisschop dat zij zic h onderdruk t voe lden . Tot onov erkome lij-

ke probl emen heeft dat nooit geleid, mede omdat de kerk elij 
ke overh eid ervoor gek ozen heeft om zich neutraal op te stel
len in de Ind onesische ona fhankelijkhe idss trij d .
In dezel fde periode dron g de opvatti ng tot relig ieuze n door
dat er bij rnissio nering aandac ht moest zij n voor de opb ouw
van de lok ale kerk. Dit idee we rd al sinds de j aren twinti g ver 
kondi gd in pauselijk e ency cl ieken en door missiol ogen , maar
pa s na de Tweede Were ldoor log wer d de aanpass ing aan de
lok ale cultuur lan gza am aan in al zijn consequenties in de
praktij k gebrac ht. De ona fhanke lij kheid van Indon esië spee l
de een ro l in dit pro ces: in de jare n vij ft ig nam de
Indon esisch e regerin g stee ds me er maatregelen om de
invloed en bewegingsrui mte van Ned erl and se mission arissen
terug te dringen. Om bij voorbeeld in het onderwij s te mogen
blijven werken, moesten Nederlander s de Indonesisch e natio
nalitei t aanne men . Voorw aarde om deze te verkr ijge n, was
het volgen van een inburg erin gscur sus waar onder meer de
Ind onesische taal en het vo lks lied werden aangeleerd.
Ook binnen de muren van het kloo ster veranderde er het een
en and er. De foto van de koningin moest plaatsm aken voo r
die van de president , iet s wa ar Nederl and se zuster s het erg
moeilij k mee hebben geha d. De aankl edin g van het kloos ter
en het ete n wer den ook Indonesisc h. De zus ters die in de jaren
zesti g van uit Nederl and naar Indon esië gingen, kozen dan
ook bewu ster dan hun voo rgangsters voor aanpassing aan een
vreemd e cultuur. Zij vond en daardoo r sne ller aansluitin g bij
hun Ind onesische med ezu sters. Er vert rekk en echter al j aren
geen Nederl andse zu sters meer naar overzee. Er is zel fs spra
ke van het omg ekeer de: Indonesische zusters zwer men uit
naar Nederl and , Tanzan ia, de F ilippijn en, Be lgië en de
Vereni gde Staten om daar het werk van hun Nederla ndse zus
ter s voort te ze tten .

Rokken en blouses
Omd at de positie va n de Nederl and se en Ind onesische zusters
in de congrega tie in Indonesië een belangrijk onder deel van
haar ond erz oek vorm t, leerde Labbe ke Ind onesisch en ging ze
twee keer naar Java. Ze ging er arch iefonderzoek doen en
wilde Indonesische zusters interviewen ove r de wijz e waarop
zij de ontwikk elingen die na de Tweede Wereldoorl og in de
congrega tie pl aatsvond en, erva ren hebben. Voord at ze voe t
aa n wa l zette , waren de Indo nesische zusters een abs tracte
groe p, waarva n L abb eke enkel de algemene gesch iedeni s
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De eerste postu lanten en no vice van he l no vic iaa t van d e Zuste rs Onder de

Bogen in Ned erland s-Indië me t Mo eder Lioba van Haa stert, nov icenme este

res, 1933. Met dank aan zuster Ma tth ee Killian voor haar vri endelijk e hulp

bij het zoe ken van de illus traties.

kende . Onbewu st ging ze er vanuit da t die zus ters ongeve er
dezelfde ideeë n zouden hebb en over de invullin g van het reli
gieuze leven als hun medezu sters in Ned erland. Ze zij n
immers lid va n dezelfd e congregati e en de oudere
Indonesische zusters zijn no g door de Nederlandse cong reg a
tiegenoten op Nederland se wijze gevormd .
Tegenwoordi g verschil t het dagelijk s leven in de
Ind one sische kloo sters echte r ster k van dat in Nederland . Het
leven is inm idd els aangepa st aan lokale traditi es en gewo on
ten. De zu sters in de Indone sische congr egatie maken van
daag de dag hun eigen keu zes. Zo dragen ze een habijt wan
neer ze officieel als zuster erge ns naar toe gaa n. In Nederl and
is het dra gen van een hab ijt allang geen gew oo nte meer . De
congregati e hee ft als geh eel weliswaar een eigen spirituali 
teit, maar de invulling daar -
van is in de twee landen
verschillend .
Hoewel er nu nog maar één
Nederland se zu ster in
Indonesi ë woont , is de con
gregatie nog steeds een
mengeling van Nederlandse
en Indone sische elementen.
Labbeke zag tijdens haa r
verblij f op Java hoe de
Nederland se aanwezigheid
van invloed is geweest op
het leven van de Indone
sische zuster s. Ze merkte
dagelijks dat de congregatie
is gesticht door Nederland 
se zusters die hun eigen tra
ditie door gaven . Zo bakt de
congregatie nog steeds haa r
eigen bro od vo lg ens au 
thentiek Nederl ands re
cept. West erse gas ten krij
gen dit brood bij het ontbij t
met trots geserveerd, verg e
zeld van een eitj e , jam en
pindakaas.
Bovendien zijn de Indo 
nesische zusters tot op de
dag van vand aag bezig met
het bepal en van hun positie
tegenover het Nederland se
ve rleden . Iedere generati e
doet dat op haar eigen manier . Tot het einde van de jar en
zes tig moe sten alle zuster s hetzelfde zijn . Nu wo rden de ver
schillen tussen zusters van verschill ende gene raties en eil an
den gerespe cte erd. Het besef dat Indon esië erg groot is en
veel verschillende bevolking sgroepen kent is nu pas goed
doorgedrong en . Door deze grote verscheidenheid aan zuster s,
veel meer dan in Nederland, zijn de invloeden van verande 
ringen in kerk en maatsch appij ook div erser dan in
Nederland . Labbeke moest dan ook al snel haar veronder stel
ling laten varen dat er veel overeenkoms ten zouden zijn tus
sen Nederland se en Indone sische zusters . Nu maakt ze een
duidelijk ond erscheid tussen de geschied eni s van die twee
groepen in de congregatie, die elk hun eigen identiteit hebben.
Voor Labbeke bet ekende de kenni smakin g met Indone sië dat
ook zijzelf zich moest aanp assen . Alleree rst mo est ze in haar
onderzoek rek ening houd en met de ver schillen tu ssen
Nederland se en Indonesi sche zusters. Tijd ens de interview s
constateerd e ze dat de Indon esische zuster s hun persoonlijk e
verhaal haast naadloos invo egden in de geschiedenis van de
congregatie als geheel. Ze bep erkten zich tot algemene ont
wikkelingen en veelvuldig circul erende anekd otes. De zust er s
kwamen er nie t gemakkelijk toe hun perso onli jk e opvatting en
we er te geven . Nederland se zusters zijn op dit vlak open er.

Wel geb eurd e het dat een Indonesi sche zuster na een eer ste
gesprek be sefte dat haar eigen ervarin gen nauwelijks aan bod
waren gekomen. Meerd ere keren werd zo 'n interview dan
gevolgd door een tweede , persoonlijker gesprek.
Maar ook de manier van zusters benaderen vroeg om aanp as
sing. Omgangsvormen bleken belangrijker dan Labbeke had
vermoed . De Indone sische zusters stonden , zo bleek achteraf,
afwacht end tegenov er de komst van ee n vrouw uit N ederl and
die enkele maanden zou meeleven in het klooster. Nederl and
is voor veel zusters een land van niet-g elo vigen met weinig
respect voor religie. Het ijs brak pa s echt toen Labbek e om
halfze s 's ochtends de eucharistievierin g bijwoonde. On ver
wacht won ze daarm ee het ve rtrouwen va n de zuster s. Lang
zaama an leerde Labbeke de eigen omg angsvormen van de

zusters kennen, zo hoor j e een
zuster die op retraite gaat veel
devotie te wensen. Na de ret
raite felicit eer je haar . Ook
haar kleding bleek belang rijker
dan ze had verwacht. Het dra
gen van lan ge rokken en blou
ses werd expliciet gewa ard eerd
door de Indonesische zusters .
Naarmat e Labbeke de zuster s
beter leerde kennen en zich
meer kon aanpassen aan hun
omgang svormen, werd het con
tact gem akkelijker en de sfeer
opener en meer ontspannen.
Haar eer ste bezoek aan Java
was voor Labbeke een noodz a
kelijk e kennismaking met de
taal en cultuur in de Jav aanse
kloo ster s van de con greg atie
waarvan ze de ge schi edeni s
bestude ert. Niet alleen kreeg ze
oog voor de verscheidenh eid
aan cultur en die Indo nesiÎ rijk
is, ze leerd e ook zich aan te
passen aan Indone si sche
omgang svormen en gewoon
ten. Ze ondervond dat bij
onderzoek in een vreemde
omgevin g of cultuur kl eine
de tail s bel angrijk kunnen zij n
om het vertrouwen te winnen
dat een go ede band tu ssen

onder zoek er en inform ant mogelijk maakt. Daarom bev atte
Labb ekes koffer bij ha ar tweede bezoek aan Indone siÎ wa t
aangep aste, noodzakelijk e bagage : ond er meer lang e rokke n,
witte blouses en haar Indonesische mi ssaal.

Liesb eth Labbeke is al s AIO verbond en aan de vak groep
Kerk- en Dogmag eschi edenis van de Kath oli eke
Theolo gisch e Universit e it te Utrecht . Su zanne Hautvast is
reda cteu r van Histori ca .
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"Ik vveet zeker dat ik op den duur

gelijl< zal I<rijgen"

Het politieke optreden van Agnes de Vries-Bruins

Mariken Schuur

In 1919 nam Agnes de Vries-Bruins (1874-1957) voor de SDAP zit
ting in de gemeenteraad van Groningen. Zij behoorde bij de eerste
vrouwen die toetraden tot een politieke arena die vrijwel buiten
hen om was vormgegeven. De kersverse politica, opgeleid tot arts,
wilde in korte tijd een eigen weg vinden in een onbekende wereld
om de achterstand op haar mannelijke collega-politici in te halen.
Op welke wijze manifesteerde Agnes de Vries-Bruins zich in de
gemeentepolitiek en hoe reageerden raad en pers hierop? Dit arti
kel gaat in op de rol van sekse in de politiek en de beeldvorming in
de pers naar aanleiding van het polit ieke optreden van Agnes de
Vries-Bruins in de gemeenteraad van Groningen en Den Haag.

Agnes de Vries-Bruins maakte vanaf haar eerste dag in de
Groninger raad de indruk geen enkel probleem te hebben met
haar nieuwe rol als volksvertegenwoordiger. Ze oefende haar
taak uit alsof ze niet anders was gewend . Dat Agnes inzicht
had in de problemen waarmee vrouwelijke politici te maken
konden krijgen, blijkt uit talloze publicatie s van haar hand .
Enerzijds vond ze dat er meer vrouwen in de politieke licha
men nodig waren om "algemeene vrouwelijke belangen" te
behartigen, maar anderzijds benadrukte ze dat dit "vo oral niet
te vlug" diende te gebeuren: "Er wordt immers critischer naar
de vrouw in de politiek gekeken, dus moeten het zeer
geschikte vrouwen zijn" . Doordat vrouwelijke politici een in
het oog springende minderheid vormden , werden ze met
argusogen gevolgd. Vrouwen , zo redeneerden veel mannelij
ke politici, hadden met alle geweld in de politiek gewild , nu
moesten ze dan ook maar een s bewijzen hiervoor geschikt te
zijn. De voorzitter van de Groninger gemeenteraad liet zich in
1919 bijvoorbeeld ontvallen dat hij nog maar moest zien of
vrouwen in de raad "een nieuw geluid" zouden laten horen .
Agnes de Vrie s-Bruins presenteerde zichzelf als een doorge
winterd gemeenteraadslid. Die houding maakte indruk. De
voorzitter van de Groninger raad maakte bij een van de eerste
raadsvergaderingen de opmerking dat "mevrouw De Vries
Bruins vanaf den aanvang af hier is opgetreden met al de
zekerheid en het zelfvertrouwen van een geoefend parlemen
tariër". Door zichzelf op deze wijze te presenteren , liet ze

zien, aan zowel haar mannelijke als haar vrouwel ijke colle
ga's , dat vrouwen dezelfde aanleg voor politiek konden heb
ben als mannen. Bij ha ar vertrek in 1922 uit de Groninger
gemeenteraad formuleerde de voorzitter het zo: "Wat nieuw
voor ons was, dat was de ervaring dat de vrouw in de verga
deringen der vertegenwoordigende lichamen met niet minder
kracht, slagvaardigheid en vasthoudendheid haar overtuiging
kan verdedigen dan de man. Het thans scheidende vrouwelij
ke Raadslid heeft ons daarvan wel zeer sterk het bewijs gele
verd" .

Medische expertise
Na enkele weken in de gemeenteraad werd al duidelijk dat
Agnes niet op haar vrouw- zijn beoordeeld wenste te worden ,
maar op haar kennis van zaken. Sterker nog, haar sekse pro
beerde ze volledig weg te cijferen door een sterk accent te
leggen op haar medische kennis. In vele debatten haalde
Agnes haar medische expertise aan om de raadsleden eraan te
herinneren dat ze met een academicus van doen hadden. Een
goed voorbeeld hiervan is een opmerking die ze plaatste aan
het adres van de liberale wethouder van onderwi js : "Ten slot 
te vraagt spreker nog: hoe komt het toch, dat deze zoo onbe
nullige en onbeteekenende zaak door den wethouder zoo
opgeblazen wordt? Medisch gesproken zou spreker de vraag
zoo willen stellen: door welke ziekte wordt die onaangename
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sympthoon toch veroorzaakt ?" Vervolgens stelde ze een uit
gebreide diagn ose. In dit gev al gebruikte ze haar medische
kennis om de houding van de wethoude r te iro niseren. De
wethouder rea gee rde - niet zo nde r sarcasm e - met de opm er
king dat "hij ze lf weli swaar niets van deze ziek te afweet" ,
maar dat "mevrou w De Vri es-Bruin s het als medic a we l za l
we ten" .
Haar acad emi sch e achtergro nd ga f haar de uit stralin g van ee n
intellectu ele vro uw: "Een ru stig Holl and sch buitenge zicht ,
doo r en door het oe rtype van de Holland sch e vro uw. Een her
senvro uw, ee n hard werke nde vro uw, die toch ook absoluu t
niets mann elij ks heeft. Het type van de ge lee rde vrouw ",
aldus het N ieuwsblad van het Noorden dat Ag nes neerz ett e
als een gel eerd e, intelligente vrouw, een beeld dat ze ook zelf
bewust wild e uitdragen . Het is bovendien opmerkelij k dat
intell igentie en vro uwelij khei d in dit artik el goe d samenga an,
in tegen stelli ng tot de de stijd s meer gan gb are opva ttin g ove r
vro uw en in dit ve rba nd. In haar Gro ningse period e zo u Ag nes
gee n enk ele keer , no ch in de ra ad no ch in de pe rs, worden
aang evalle n op al dan niet ver mee nd mannelij k ge drag .
Het voor tdure nd benadrukk en va n haar pro fessie gaf Agn es
ee n koele en za ke lijke uit stralin g . Deze wij ze van pre sent eren
vloeide vo ort ui t haar op vatti ngen over pol itiek . In de visie
van Agne s de Vries-Bruin s bestond er in de politiek niet
zozeer een spe cifiek vrouw elijk of m ann elijk elem ent.
Vrou welijk e politici konden wel vro uwenbel ange n dienen,
maar de wij ze w aarop dit geb eurd e had in haar og en niets met
mannelijkh eid of vro uwelij khe id te maken . Politi ek bedrijv en
was vo or haar ee n zakelij ke aang elegenhe id, waa rin sekse
gee n enke le rol spe elde . De verge lij king met M arga Klomp é,
zoa ls ze is gesc he tst door M ieke Aerts, drin gt zich hie r op .

Ook M arg a Klompé zag de pol itiek als een zakelijk e aan ge
leg enheid . Zij beweerd e de specifiek vro uw elij ke aanp ak ni et
na te stre ven en bov endien ni et eens te ke nnen. Net als Agnes
de Vri es-Bruins heeft M arga Kl omp é haar sekse zeer conse
quent buit en beeld prob eren te houden .

Laatste w o o rd
In de Gr on ingse ra ad had Ag nes ha ar inh oudelijk e kwa lite i
ten bewe zen en hier voor werd ze ook rege lm atig gepreze n.
De m ani er wa arop Agn es zich pre sen teerd e zor gd e ech ter
regelm ati g voor een gepr ikke lde sfeer . Ze vond het bij voor
beeld legitiem om andere n veelvuldi g op fo uten te wijze n. Ze
verw eet co lleg a's herh aald elijk de stukke n niet te hebb en
gelez en. Ook schuwd e ze de per soonlijke aanv al niet.
Regelm atig noemde ze man en paard bij beschu ldiging en van
na latigheid . Deze hoogh artige houdin g m aakte haar politieke
optred en so ms star en ontoeg ankelij k. Agn es werd arrog ant
en auto rit air gevonde n en dat w as zeke r niet gehee l ten
onre cht e . Zo had ze de gew oonte om , als de raa d zich massaal
tegen haar keerde , altij d het laat st e woord te houd en door
opmerkin gen te mak en in de trant van "ik w eet zek er dat ik
gelij k heb" of "ik we et ze ker dat ik op den duur gelijk zal krij 
gen". Dergelijke opm erkin gen werden door haar co llega 
raadsleden als uiterm ate irritant er varen . Niet voor nie ts liet
een raad slid zich ontv all en dat "al s m evrouw De Vries-Bruin s
iets ze gt , het daarom nog niet zoo is".
Ondank s fo rse kritiek op de ze arrogante wijze van op treden
werd Agn es in 1922 gek ozen tot w et houder van ond erwijs .
Haar politi eke kwaliteiten wonnen het van haar minder in de
smaak vall ende present atie . Een grot er compliment voor haar
hard e werk en was niet denkba ar. Hel aas moest Agne s de wet
houd er sbenoeming weigeren wegens de toen geldende p artij 
lijn dat er alle en zetels in het coll ege van B en W wer den
ingenom en als er min sten s twee SD AP- wethoud ers wa ren
geko zen.
In 192 2 verli et Agn es de Groninge r ge me enteraad , omdat ze
voor de SDAP in de Tweede Kamer kwa m. In 1927 stelde ze
zich da arn aast verkie sb aar voor de Ha agse gemeent er aad . In
de Ha agse raad profil eerd e ze zich op dezelfde wijz e als in
Gro ningen : een zakel ij ke ops telli ng steunend op haar medi
sche achter grond en een trot se manier van optreden . Tegen de
voorzitt er ze i ze bijv oorb eeld , toen hij het waagde haar te
interru mpere n: "Dez e int erruptie is volk omen ove rbodi g ".
waarn a ze verder gin g me t haar bet oog. In Den Ha ag leverde
dit , net als in Gronin gen , forse kritie k op, m aar nu werd deze
veel meer ge uit in term en van mannelij k en vrouwelijk
gedra g . Agn es had "haa r op de tand en " en ze was "voor een
vro uw we l heel erg fe l en agres sief ' . In Den Ha ag werd
Agne s' optre den op deze wij ze gek oppeld aa n haar vro uwe
lijkh eid of vermeend e m annelijkheid, terwijl dit in Gronin gen
nooit is gebeur d .

Wethoud erskwes tie
Dat het vrou w-zijn van Ag nes de Vrie s-Bruins wel de gelijk
een fa ctor van belan g kon zijn in de ge mee ntepolitie k blijkt
uit een H aagse wethoud ersk westie wa arbi j ze betrokk en raa k
te . In 1933 ve rliet Will em Dr ee s vro egtijdi g het colle ge va n B
en W, waa rna de SDAP Agnes naar vor en schoof als nieuwe
kandid aat. Gewoonlijk werd bij tussentijd s vertrek va n ee n
wetho uder ee n op vol ger uit dezelfde partij gekozen en was
het aan wijz en van een tegenkandidaat ee n formalit eit . In het
interbellum was de Ha ag se raad echter sterk ver deeld ge ra akt
over de grondpolitiek . De SDAP pleitte voo r ver gaande
be moeienis van de overh eid me t de gronduitg ifte, terwijl de
lib eralen dit in particulie re handen wilden ho uden . Bij het
vroegtij dig vertrek van Dr ees zagen de liberalen hun kans
schoo n de SDAP uit het co lle ge van B en W te werke n do or
een coa litie aan te ga an met de co nfess ionele part ijen .
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Hi erdoor werd , met slech ts een stem ver schil , ee n RKSP' er
to t wethoud er ge koz en, waard oor Agne s voor de tweede keer
in haar leven een wethouder spost aan zich voorbij zag gaan .
Uit so lidarit eit met Agnes sta p te ook de and ere SDAP-w et
houde r uit het co llege, waard oor de groot ste partij in Den
H aag geen enk ele wethoud er had. Een wo ed ende SDAP
be schuldigd e de liberalen va n 'anti-femin isti sch' gedr ag .
Agnes zou ge passeer d zijn , omdat ze een vro uw wa s . De libe
ralen ontkend en dit bij hoo g en bij laag m et het arg um ent dat
mevrou w D e Vries-Bruin s uitermate de skundi g wa s en toch
niet voor niets met slechts een stem versch il had verloren. De
H aag se per s dro eg echter in bel an grijke m ate bij aan het door
de SDAP opge roe pen beeld dat se kse we l degelijk een ro l
spe elde bij het passeren van Agnes de Vri es-Bruin s .
Verschillend e kr anten wez en op het feit dat so m migen een
vrouw als weth ouder niet wild en . Ag nes was boven dien een
vrouw die bij de me erderh eid van de raa d niet goe d lag ,
omdat ze "sch erp en vechtlu sti g" was. Het bl ad Recht door
Zee meldde dat Agnes vanw ege "haar unl adyli ke ton gv aar
digheid" was ge pass eerd. En vo lgens de Teleg raaf wa s ee n
dergelijke ag ress ieve vro uw nu eenm aal "gee n per son a
gra ta" .
De enige red en waarom Agn es de Vrie s-Bruin s bij deze we t
houder sb eno emin g is gepassee rd, w as de kwes tie van de
grondpo litiek en de daaru it voo rtgeko me n coa litie tussen
confessione len en liberal en . Deze nieuw e coalitie wild e de
SDAP uit het co llege van B en W werken , ten einde de grond
politie k naar hun inz ichten te kunnen uitv oeren. Om hun
gezich t te redd en be trokken de SDA P-ers vervolgen s Agnes'
vrouwelijkh eid in het deb at. Zij probeerd en hun politi eke
ned erlaag te verbloemen do or de liberalen, in zo wel raad als
pers, van 'an ti-fe m inistisc h' ge drag te beschuldi gen . Ond an ks

de ontk enning van de lib eralen dat se kse ee n rol had ges pee ld
werd d it beel d in de Ha agse pers ov ergen omen en verder uit
gedrag en , waarmee de SDAP in haar opze t was gesl aagd .
Grot e afwez ige in het H aagse debat ro nd de wethoud ers
k westie w as Agnes de Vr ies-B ruins ze lf. Ze he eft zich op
geen enke le wijze ov er deze kwestie uitgesproken , ze lfs niet
als er uitdrukkelijk na ar ge vraagd werd . Vanuit ha ar sta nd
punt bezien - politie k bedrij ven is een za ke lij ke aan gelegen 
heid wa arb ij sekse gee n enke le rol spee lt - is dit ook ee n voo r
de hand liggende reacti e . Ironisch ge noeg is het jui st haar
eigen partij gewees t , die haar sekse als w apen in de politi eke
strijd ge bru ikte teneinde een politi eke nederlaag te kunn en
verbl oem en .

Sekse als machtig wapen
Ag nes de Vr ies -Bruins heeft zich in de Groning se en Haagse
raad zak elijk willen pre sent eren. Ze wild e worden beo ord eeld
op haar , m edische , kenni s . Haar wij ze va n optreden straa lde
een grote mate van va nze lfsprekendhe id uit, waard oor ze
re spe ct a fdwo ng en liet zien dat een vro uw ook aanl eg voor
po liti ek ko n hebben . Dit optre den hin g sa men met haa r vis ie
op politi ek a ls een za ke lij ke aangele genh eid waarin seks e
geen enke le rol spe elt . Zow el in Gronin gen als in Den Haag
ble ek seks e echter mee te spelen, ondanks de pogin gen van
Agne s de Vrie s-Bruin s om ha ar vro uw-z ijn buiten beeld te
houd en. In de Gronin gse raad werd ha ar vrouw -zijn positi ef
bij de raadspoli tiek betrokken. Ze oogstte immer s vooral
bew onder ing voo r het fe it da t ze als vrouw een natuurl ijke
aa nleg voor politiek bl eek te heb ben en haar ro l als gem een
teraad slid als een van zelfsprekendh eid op zich nam . H aar
wijz e van optreden wek te de nodige irrit ati e, maar werd no oit
in verba nd ge bracht met spec ifiek mann elijk of vro uwe lij k
gedrag. In Den Haa g had de kritiek op haar manier van optre 
den de over hand . Deze kritiek werd bov endien geuit in ter
men van mannelijk en vro uwelij k ge drag, waard oor seks e
expli cieter en ne gatie ver bij het politi ek e debat werd betrok
ken . D e Ha agse weth oud erskwe stie laat zien dat sekse ee n
machti g wap en kon zij n in het politi eke bedrijf. De SDAP
heeft het vrouw-zi jn van Agnes de Vries-Bruins gebrui kt als
inzet voor het verbloem en van een politieke ned erlaag . Op
handige wijze he eft de partij in de Haa gse pers een deb at aan
gezwen geld over de be sli ssende rol van sekse in de ze wet
houd ersb en oeming . wa ard oor de werkelijke reden van het
pass eren van Agnes de Vries-Bru ins werd verhuld . On dank s
de uitdrukk elijke wil van Agne s de Vri es-Bruin s om haar
seks e gee n ro l van betek eni s te geven in het politiek e bedrijf ,
bleek haar e igen partij er niet voor teru g te dein zen haar
vrouw- zijn tot inzet van ee n publiek deb at te maken .

Marik en Sc huur stud eerd e in fe bru ari 2001 af op een sc rip tie
over A gn es de vrt es-Bruins aan de Rijksuni ver sit eit
Groningen en is nu werk zaa m bij het Neder lands Centrum
voor Cont empo ra ine Geschi ed en is in Gro ningen.
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Dit artikel is hoo fdz ak elijk geb aseerd op de scrip tie Ee n
biogr afi sche sc he ts va n Ag nes de vries-Bruin s ( 1874
1957). Haar leven in het teken van de vrouwe nkwest ie en
de p olit iek . Gronin gen 2001.
M ieke Ae rt s, D e p oliti ek van de kath oli eke vrouwe n
ema nc ipatie: van M arga Klomp é tot Jacquelin e Hillen .
Am sterdam 1994.

< Ag nes de vries -Bru ins , Co lteet ie I/ SG
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Oorlogsdagboeken

Vrouvven in oorlog

Dagboeken uit het Japanse interneringskamp AmbaraW'a 6

Mariska He ijmans -van Bruggen

Van maart 1942 tot augustus 1945 was het voormalig
Nederlands-Indië bezet door japan. Onderzoek naar de
gebeurtenissen tijdens deze periode moet voor een groot deel
plaatsvinden op basis van bronnen die achteraf zijn samengesteld.
Van de schaarse bronnen die tijdens de bezettingsperiode zijn
opgetekend, vormen dagboeken een belangrijk onderdeel. Hoewel
dagboeken een subjectieve weergave van de werkelijkheid geven,
bieden zij een schat aan informatie over het dagelijks leven tijdens
de japanse bezetting. Mariska Heijmans-van Bruggen illustreert dit
aan de hand van haar onderzoek naa r zes van deze dagboeken ,
geschreven door vrouwen en meisjes die geïnterneerd waren in
kamp Ambarawa 6 op Midden-java.

Vrouwe nk amp in Am barawa of het nabij g elegen

Banj oebiro e. In de pr ovisor isch me t bamb oematt en

af geschermde galerijen van barakken we rde n vrou 

weil en kind eren ge huisv est. B ,VI1: Nederlands

Instituut voo r Oo rlogs docume nta tie.

De dagboekschrijfsters die in dit artike l
centraal sta an , zijn op een bepaald
moment tijden s de Japanse bezetting
begonnen met het bijhouden van hun
dagboek . Geen van hen hield voor de
bezetting een dagboek bij en dit geldt
voor het ove rgr ot e deel van alle in deze
periode geschr ev en dagb oek en. Wel
speelde voor de oorlog schrij ve n een
belangrijke rol in het leven van de
Nederland se gemeensch ap in Indië.
Veelal vo erd en vrouwen de correspon
dentie met hun fam ilie in Ned erland.
Deze corre spondentie ond ervond al
moeilijkheden na de Duitse bezetting
van Nederl and in mei 1940 , maar kwam
in ma art 1942 helemaal tot stilstand. Dit
is aanleidin g ge weest om de bri efwisse
ling eenzijdi g in een da gb oekvorm
vo ort te zet ten .
Niet alleen de scheiding van familie ver
weg , maar voor al de scheid ing van
gel iefden in Indi ë was red en om een
dagboek te beg innen. Milit air en werden namelijk krijg sge
vangen gem aakt en weggev oerd van vrouw en kinderen. Bij
de internering van de Europ ese burgerbevolking werden de
mannen afge zonderd van de re st van hun ge zin ondergebracht
en van cont act tus sen de kamp en was zo goed als geen spr a
ke . Voldoende red en voor velen de eigen belev eni ssen op te
teke nen om na de oorlog de naasten te kunn en lat en lezen. De
beleveni ssen en uitzonderlijk e gebeur tenissen op zich vorm-

den overigens ook een reden om een
dagbo ek te beginnen . Veel dagb oeken
beginnen bijvoorb eeld op de dag van
intern ering of wannee r de opr oep tot
intern ering werd ontva ngen .

De v ro u we n en hun d agbo e k e n
Tijden s de Jap an se bezetting we rden
on geveer 100.000 Euro pese bur ger s in
het voormali g N ed erl ands-Ind ië in
kamp en geïntern eerd . De intern eringen
begonnen in de lo op van 1942 en liepen
doo r tot in 1943 . In decemb er 1942
werd een afgekeurde KNIJ rka zern e in
de pla ats Ambar aw a op Midden-J ava
do or de Japanner s ingericht als interne
ring skamp . In de laat ste dagen van de
m aand werden zo'n 1400 vro uwe n en
kind er en het k amp binnen gebr acht,
afko ms tig uit Arnb ar awa zelf, m aar ook
uit M agelang en Dj okj akarta . Dit aantal
zou in de kom ende jar en meer dan ver-
dubb elen.

In ieder geval zes van de geïntern eerden va n kamp Amb arawa
6 hebb en een dagboek bijgehouden. D e schrijfster s waren
moeders van middelbare leeftij d, j onge moeders en meisjes in
de pubert eit.
In bijna al de dagboeken is merkbaar dat de vrouwen en me is 
jes hun ervaringen in eers te instantie voor hun naasten
ops chr even . De sond ank s kregen de dagb oeken na arm ate de
internering vorderde steeds meer het kar akter van persoonlij -
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Oorlogsdagboeken

De kampkeuken.

Bron: e.M. Lang enberg-van der Kro gt,

ke docum ent en , waar lief en lee d mee wer d ge deeld, waar
persoonli j ke din gen aan werde n toevert rou wd en w aar steun
aan wer d ont lee nd. Dit kw am ongetwi jfe ld doord at geen van
hen had kunne n bedenken dat de inte rne rings pe rio de zo lan g
zo u du ren en zij zo uden worde n gedwo nge n de din gen mee te
maken die ze mee maa kte n . Het dag boe k gi ng fun ction eren
als uitlaatkl ep , verw er ki ngs midde l. U it de dagboe ken is af te
lezen da t in de loop van de in tern ering het aanpass ings - en
incasseri ngsvermogen van de sc hrijfs ters gro ter was dan zij 
ze lf ooit voo r mogelijk gehoud en hadd en . Dit gold zeker voor
Jettie Bu rger-Duyfjes (1913) . Zij schreef haar dagboek voor
haar man Wim. Op16 januari 1944 noteert ze : "Ik heb de laat 
ste dage n mijn dagboek van verl ed en j aar door zitten lezen ,
maar wat wa s ik er toen toch een bend e slechter aan toe dan
nu. [...] E en van de prettige din gen die 't kamp me gebracht
heeft, is dat ik volkomen zelf st andi g be n nu . Ik voel me totaal
niet meer verp lic ht aan Am y. Be n eige nlijk verba asd als ik
lees hoe ze me verleden ja ar toch aan 't lijn tje had . Meer dan
gek was het. Ec ht, ze had me zover weten te beïn vloed en dat
ik erva n ove rtuig d was niet s alleen te kun ne n. En nu , oc h
Wi m, ik sla me er redel ijk goed dOOI', met waa rdigheid. De
kleine onaange naa m heden dr agend en met tact de kle ine
kamph erri es ve rmij dend!"
Bij somm ige n blijkt dit gro te incasser ingsver mog en echt er
maar sc hijn. M iep van der Krogt (1926) maakt in haar dag
boek ee n fli nke indruk . A ls ouder me isje in he t kamp ver
richtte zij de zwa ars te co rvees en daar bove no p werkte ze
va naf jan uar i 194 5 in het k amp zieken hui s . Bovendien dr oeg
zij in het ka mp als oud ste docht er samen met haar moed er de
vera ntwoordi ng voor het we l en wee van haar zes zu sj es.
Haar 'fli nkhe id ' brak haar ec hte r op na de oorl og . Zij kr eeg
geeste lijk e problemen en overleed al in 1962 . Dit illustre ert
dat de indruk die de inhoud va n de dag boeke n wek t niet altij d
de j uiste is. D agboeken bl ijk en vaak ee n pos itiever indruk te
geven van de om standighede n waari n de geïntern eerden ver
keer den dan deze in werkelijkh eid wa re n. Hoe komt dit?
In de eerste pla ats is merkbaar dat de moge lij kh eid of zel fs
bed oelin g dat anderen het dagb oek zo ude n lezen, de famili e
of gelief de, de schrijfsters dw ong tot het aanslaan van een
positie vere toon . Buiten dit is er oo k spra ke van een zeker e
zelfbesc herming. Mia Tja kk es-Gr ein (19 0 1) schrij ft op 25
mei 1945 : "Je gaa t er zelf ond erd oor als j e tevee l aan emoti es

toegeeft . D agelijk s zie j e zo' n grote elle nde." Een andere
rede n voor zelfc ens uur was het fei t da t het verbo de n was een
dagboek b ij te houd en . Het allere rgste we rd niet op geschre
ve n uit angs t vo or de gevo lge n wanneer het dagb oek in
Japan se han den zou komen . Adr iana M od oo ( 1902) ver
woordt deze angst als vo lgt op 25 ja nuari 1945 : "De ge ruc h
ten hou den aan: een ultimatum aan Japa n, dat Java ontruimd
moe t wo rde n (nie t lach en !) Geweiger d door de Nippe n
[=Japa nners ] . Nu bomb ardementen , land ingen [met] parachu
tisten . 'k Wou, dat ik het geloven ko n. Men houdt vol dat er
een rad io in het kamp is die al die mooie berichten opv angt,
maar als ik dat geloofde, zo u ik het hier niet neerschrijv en ."
Bov end ien moet niet ver geten worde n dat de uitdrukk ing
'hoop doe t leven' zeker ook voor de dagboekschrijf sters
opg ing . De dagboeken ge ven uitdrukkin g aan deze hoop op
het einde van de oorlo g, op ee n beter lev en , wat ook een zeker
opt im istisc h karakter eraan verleent .

Leven in internering
De inte rne ring was ee n schok voor de Ned erl and se gemee n
sc hap. Z ij werd uit haar red el ij k comforta bele le ve ntj e, voor
zien va n bedienden en andere luxe , wegge ruk t en geva nge n
gezet op locatie s waa r va n co mfor t en pri vacy vrijwe l geen
sprake meer was. Adri an a Modoo beh oord e tot ee n van de
eerste groe pe n geïnternee rde n die in Amba rawa 6 aa nkwam.
H aar be schrijv ing va n het kamp ve rwoo rdt de ontr eddering
die in het kamp heer ste in die ee rs te dagen : "We zitten in een
des tijds door onz e rege ri ng afgeke ur de kaze rne voor
Javaan se so lda ten. Het terre in is naar scha tti ng 200 bij 500
meter en daaro p staa t ee n tien tal barakken of lood sen , waa rin
wij 'wonen' . O nze 'kam er' heeft een opperv lakte van 2,30 bij
2,50 mete r, dus no g geen 6 vierkante me ter voor ons beiden.
[...] Ik kan de ge waa rwordi ng die ik kr eeg toen ons onze
'ka mer' we rd aange wez en, dat wil zegge n toen we on s nu m
me r op de grond ontd ekt en , ee nvo udig niet beschrijv en . 't
Was ee n mengsel van wanh oop , woed e, humor (maar dan erg
wran ge) 'en machteloze haat. Stel j e voor, een lange, hout en
loods met een onbeschot en pan nend ak en een stenen vloer
(grote blauwe tegels) , waarop me t krijt nummers gezet
waren."
De ontre dde ring en de pan iek vera nde rden in de loop va n de
inte rneri ng in een soor t berusti ng . Steeds nieu we groe pen
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Oorlogsdagboeken

H ef dag elijk s app él in Amb ara wa 6

Bro n: e.M. Lan genb erg-van der Kro gt,

geïntern eerden kwamen het kamp binnen en moe sten worden
gehui sve st en dit onderging men steeds gel atener . Eind mei
1945 was het bevolkingsaantal va n Ambarawa 6 op zijn
hoo gt epunt, onge veer 3500 per son en , terwijl de kazerne oor
spro nke lij k voor ma ximaal 2000 sold aten wa s ingericht. In
het kamp was alles dan ook niet pai s en vree . Al na een paar
we ke n int ernering verzucht Jettie Bur ger-Du yfjes: "'t Is hier
zo vreselijk naar. Ik houd het
hier niet lang uit . Niet om 't
werk , m aar om de mensen . Nu
snap je pa s hoe erg het moet zij n
om in een achterbuurt te w on en
of in een huurkazerne ."
Er w as een Nederlandse kamp 
leiding aangesteld om de dage
lijk se gang van zaken zo eerlijk
en goed mogelijk te laten verlo
pen. De Japanse kampleiding
bemoeid e zich hier niet veel
m ee . Er werden corveediensten
in ge steld en de voedseldistribu
tie werd geregeld om de kamp
hui sh ouding zo goed mogelijk te
laten dr aai en . De vrouw en
waren ni et ge wend om hui shou
delijk werk te verrichten , en dat
wa s dan ook even wennen, zoal s
voo r de doktersvrouw Mi a
Tj akk es-Gr ein. Op 14 januari 194 3 schrij ft zij : "Eerst moch
ten bab oe s binnen om de wa s te halen , nu mag het niet meer
en moet j e bij al je moeheid en bero erdheid ook nog je wa s
do en . M 'n handen staan al stij f va n al 't werke n. Vanmorgen
in de keu ken ee n vrucht (wa loe h tjip an g), mo eten schoonma
ken waa rva n je totaal vervelt . Toch z ijn we al iets rustiger , ik
ve rd om het ook om me te laten opjage n ."
Ee n j aar later keek Mia er niet van op om grond te bewerk en
en we er een j aar later kapten de vrouw en van Ambarawa 6
eigenh andig bomen om in het hout gebr ek van de keuken te
voorz ien. Het meeste tijd namen ec hter de dagelijkse karwei
tjes in beslag. Zo zag op 1 mei 1944 de dag er voor Jettie
Bur ger-Duyfjes, moede r van twe e docht ers, als volgt uit:
"Vanm orgen om 6 uur direct de was en 't was zoveel want Els
wa s zat erd agnacht ziek van de ketela stamppot. Dat wordt met
sch il en al gekookt en met modd er denk ik . 't Smaakt tenmin
ste eno rm gro nder ig ! Om 8 uur appè l. Je mo etje dan zo haas
ten om kl aar te zijn , ontbijten en de bedden opruimen en alles .
En na het appè l El s naar sch ool br engen , M arian op de pot en
in de box en dan draven na ar de keuk en tafel. Bekaf wa s ik .
D an ma ar kool snij den , mon ster s vol rup sen en slakken , 't
sme rigste afva l dat je je bedenk en kunt . Om half 10, toen ik
teru g kwam , moe st ik direct ga an ko ke n. En toen kreeg ik ein 
del ijk ee ns ee n kopje koffie. Dan de kind eren weer , afwas sen ,
de was binn enhalen en alle verd er e werkj es."
De bew akin g va n het kamp werd ove rge late n aan Indone siër s
en Kor ean en in dien st van de Jap ann er s. De Japan se kamp
leidin g liet zich zelden in het kamp zien. H et contact bleef
veelal beperkt tot hui szoekin gen en off icië le kampbezoeken .
Een uit zond erin g hierop vormde het we ghalen van negen
j ong e vro uwe n uit het kamp door de Jap anners in februar i
1944 . Pro testen mo chten niet bat en . Hoew el in de dagbo eken
ge en al te erns tig e vermoeden s over de bestemming van de
mei sjes wo rden geuit, spreekt er toch ee n duidelijke angst uit
en terech t. De werkelijkheid was dat de mei sjes naar Japans e
legerb ordelen in Semarang werd en gevoe gd, waar zij werden
misb rui kt en verkracht .
In de loop van 1944 en met name in 1945 werden de omstan
digh ed en waaronder de vrouwen en kind eren in Ambarawa 6
moe sten zien te overleven slechter en slechter. De voeding
werd minder in hoeveelheid en kw alit eit en het aantal zieken
en uit eind elijk doden liep op. Op 26 j anuari 1945 noteert

Nelly Gm eli g-Ekels (1914 ) : "De vo ed selt oestand is momen
teel zee r pre cair. Rij st krij gen w ij wel, maar weer mind er ,
gro ent e [komt] haa st ni et m eer binn en . Ziekenhuizen [zijn]
ove rbe las t. Deze week wa s er een w eek met zestien ov erl e
denen ."
De alge hele verzwakking in co mbina tie met de eentonigh eid
va n het kampbestaan zorgd e ervoo r dat een kamp sleur be zit

nam van de geïnterne erd en.
E igenlij k wa s iedereen m aar
met éé n ding bezig: e ten of ,
bet er ge zegd , het gebrek er aan .
Veel vrouwen knapten af . Ee n
groo t gede elte van de dagb oe
ken gaa t hier dan ook over. De
ze stienj arige Atie te Veld e
schrijft op 17 december 1944:
"Ik [ben] vrij van dienst vanwe
ge ee n abces onder de nagel van
m'n duim. Dat doet toch zo'n
pijn. Ik kan met één hand toch
niet s beginnen op [zieken] zaal
en zo is he t een mooi foefje om
een poosje vr ij te hebben . Want
ik ben toch zo moe , zo ont zet 
tend moe . Ik zie tegen alles op .
'k Ben mo e als ik opsta en als ik
na ar bed ga. De hele dag m oe ,
m oe, m oe . Zelfs als ik 's nacht s

w akker wor d , voel ik me mo e . 0 , 0 , hoe lan g nog , ho e lan g
nog? Het duurt zo lang!"
Eni ge afw iss eling in de saa ihe id en triestheid boden de
ge ru chten die uit het niet s e ige nlijk al vanaf het begin van de
intern ering door het kamp go nsde n . Iedereen wist diep van
binn en dat het waarheid sg ehalt e van de beri chten gering wa s,
m aar ied er een putte er hoop uit. Het niet weten bracht de
geïntern eerden tot wanhoop . Mi a Tjakke s-Grein drukt het op
5 juli 1943 als volgt uit: "Onru st ig is ons hart. Wat gebeurt er
in de grote wereld? 't Is net of er bu iten het kamp niet s meer
be st aat. "
Uit eind elijk capituleerde Jap an op 15 augustus 1945. De
geï ntern eerden werden van dit feit pas op 23 augustus op de
ho ogte gebracht. De Japanse capitulatie betekende helaas nie t
het einde van de ellende. Amb ar aw a werd in de volgend e
maand en belaagd door Indon esische nationalisten die de
Nederl anders als hun vijanden za gen. In november escal eer 
de de situatie en vielen in kamp Ambarawa 6 zes doden do or
gr an aatin sl agen. Pas in de ee rs te wek en van december we rd
Amb ar awa ontruimd en werden de dagb oek schri jf ster s en
hun med egevangenen bevr ijd .

Mari sk a H eijman s- van Bru gg en is we rkzaam bij het
N ed erl and s Inst itu ut vo o r Oo rlogs doc ume n ta tie in
Am st erdam als coö rd ina to r van het Dagboek enp roj ect.
Daa rvoor studeerde ze geschiede nis aa n de Uni versit eit
Utrec ht .

Literatuur
Hen k Schu lte Nordh olt , Het dagelij ks leven in Indi ë
193 7-194 7. Br ieven va n O. Schult e Nordhol t-Zi elh uis .
Zutphen , 1999 .
M ariska Heijman s-v an Brugg en en Remco Rab en ,
'Bronnen van waarh eid . Ned erl andse dagboeken uit de
Japanse interneringsk amp en'. in : Remco Raben (red.),
B eelden van de Japanse bezettin g van Indonesië. Zwolle ,
1999, pp.163-176.
M ariska Heijmans-van Brugg en, D e Japanse bezettin g in
dagb oeken. Vrouwenkamp Amb arawa 6. Amsterdam,
200 I . De in dit artikel gecit eerd e dagboekfragmenten
zij n afkomstig uit dit bo ek.

11 HISTORICA februari 2002



Ne de rl a n d-O u i t s I a n d

Eensgezinde buren

De literaire ~ederopbou~ in Nederland en Duitsland na de

T~eede Wereldoorlog

Marianne Vogel

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog heeft de wederopbouw van
het literaire leven in Nederland zich in sterke mate langs genderlij
nen voltrokken. Het was tot nu toe nauwelijks bekend of Nederland
in dit opz icht een uitzondering is geweest . Marianne Vogel onder
zoekt in grote lijnen de literaire wederopbouw in het buurland
Duitsland, omdat de uitgangssituatie daar in 1945 in veel opzichten
anders was. Zij stelt vast dat de literaire handelingspatronen en nor
men evenals de definities van 'echte' literatuur, desondanks grote
overeenkomsten met de Nederlandse vertonen en belicht de oorza
ken hiervan.

Enk ele Duit se schrijve rs

en literato ren, 1948 .

v'1.n.r. Wolfd ietrich Sc hnu rre, Thomas Gnielka,

l/se Schneider-L en gyel , Wulf gang Bû chler:

Bron: Toni Richt er, Di e Gruppe 47

in Bildern wui Texten. Keulen, K iepen he uer &

Witsel, 1997, p . 25.

Na de Tweede Wereldoorlog volt rok de wederopbouw in
Nederl and zich met behulp van heel wat ge nderopvatting en
en -mech anismen . Wat betre ft het maatschappelijke leven
was dat al langer bekend . Maar het geldt ook voor de weder 
opbouw van het literaire leven . Op symbolisch-cultureel
niv eau (wa arneming, opvattin gen) waren
'echt e' literatuur, 'echt ' schrijv er sch ap ,
modernit eit en mannelijkheid met elkaa r
verw even . Kort gezegd bestond er conse n
sus over dat vrouwelijke schrijver s en hun
we rk twij felachtige eigen sch app en had
den, dat zij niet modern, innov atief en lei
dend wa ren en gee n werkelijk intellec tuele
capac iteite n bezaten . Vrou wel ijk e literato
ren onderna men wel veel , maar niet op de
gebie den die als het belan grijk st go lde n:
lite rair e tijd schriften , literaire deb att en , de
literair e kriti ek , programm ati sch e ac tivi
teit en va n jon geren en dergelij ke .
Hierd oor hadd en vrouwen we inig ge le
genhei d om zich te profileren en zo naam
te m aken in de literatuur en de sceptisc he
houd in g ten opz ichte van hun sekse te ver
andere n.
Deze bev inding en stemmen enigszins tot
som berhe id, omdat de mee ste - manneli jk e
Èn vro uwelij ke - wetensch apper s hadd en
aang eno m en dat het n a de Tw eed e
Wereldoorlog wel mee zou vall en met de
lit er air e on gelijkheid tussen beid e seks en.
In di t ar tikel wil ik de vraag besp reken of
Nederl and dan ook niet een uitz ond ering
is gew eest . Heeft het literaire sele cti ep ro
ces zic h in buurlanden mis schien mind er
ste rk langs genderl ij nen voltrokken ? Is de
naoorl og se situati e bij vo orb eeld in

Duit sland opener ge wee st? Tenslo tte heeft ons land de tradi
tie een stabiele democrati e te zij n met een cal vinisti sche,
beh oudende inslag . Duit sland , waar dat niet zo was, kan
ande re ontwikkelingen hebb en gek end. Ik beperk me tot de
eer ste vijf naoorlogse jar en. De ver gelijking is dubbel inte

ressant omd at er weinig bekend is over
gender fact or en in het Duitse liter aire
leven na 1945. Mod erne Duitse literatuur
geschied eni ssen besteden wat het inte r
bellum betre ft rel atief veel aandacht aan
mannelijk e stra tegieë n, de nadelige posi
tie van vro uwe lij ke schrij vers etc etera.
Maar voor de naoorl ogse tijd zegt men
hier niet s over, wa t k an betekenen dat er
inderd aad niet of nau welijk s me er een
liter air e onge lij khe id tussen mann en en
vro uwen bestond .

Nederlands-Duitse verschillen
Wat betreft het denken in een hiërar chisch
oppo siti on ele 'nat uur ' van mannen en
vrouw en bestaat er in de eerste hel ft van
de twinti gste ee uw een duidelijk verschil
tussen beide land en . In tegenstelling tot in
Ned erl and vinden we in het toenm alige
Duit sland omva ngr ij ke niet-essenti ali sti
sche di scoursen . Vooral tijdens de snelle
moderni sering na 1918 ontwikkelde men
nieuw e ideeën over vrouwen en mannen ,
onder and ere met betrekking tot hetero - en
homos ek sualiteit en mogelijke rolp atro
nen in het liter aire en maatschappelijk e
leven. Het lijkt daarom voor de hand lig
gend dat dergelijk e discoursen in
Duit sland na het einde van Hitler s dict a
tuur en de bijbehor end e moeder - en ge -
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zin sid eologie weer werden op gepikt . Indien dat het gev al
wa s, moet en de beeldvorming en hand elin gspatronen minder
stereo tie p per sekse vastgelegd zijn gewees t.
Bo vendi en hadden vrouwelijke lit er atoren in Duitsland een
voor sp ron g, hoe cyni sch dat oo k mag klinken.
Hond erdduiz enden mannen die al dan niet vrij willig in het
leger hadd en ge vochten , waren dood of gewond, terwijl vele
overlevenden na de oorlo g in gea lliee rde gevangenk ampe n
za te n of op we g naar hu is war en . Verder wa s de po sitie van
mannen in meni geen s ogen onde rmij nd doord at zij actie ver
dan de m eeste vrouwen aan een fout e ideologie hadden me e
ged aan. Deze zaken maken het aanne me lijk dat het voo r
Duit se vrouwen makkelijker wa s dan voor Nederlandse om
invl oed te verwerven en de alg em en e ontwrichting in hun
voord eel te gebruike n. Des te m eer omda t velen van hen in de
oorl og sjaren hadden gewerkt of ande re zelfstandige acti vi tei
ten hadd en ontploo id, en dus ge wend waren om bui ten de
hui selijk e sfeer op te treden.

K r ijgs gevan g ens c hap
In Duit sland - strikt genomen : in de vie r bezettingszones ,
want in staa tsrechtelijke zin be stond Du itsland tot 1949 niet 
war en er in mei 1945 inderda ad wein ig mann elijke literatoren
gezo nd en op vrije voeten . Toch was het resultaat daarvan
vree md genoeg niet dat vrouwe n ee n pr om inente plaats in de
liter air e media opbouwden. Net als in Ned erland werden er in
die eerste j aren onder andere veel litera ir-culturele tijdschrif 
ten opg erich t. Vrouwen lijken er echter maar zelden redacteur
va n te zij n ge weest (cij fers zij n niet bek end ). Enkele namen,
die ik met de nodige moeite heb ge vo nde n en alle relatief
onbe ke nd zijn : Su sanne Ke rckh off van Ulensp iegel, Mari a
H arriet Schleber van Das Karu ssell, Ann a Roith van Der
Z wiebelfisch , Jacqueline Gr appin van Lance lot en Maud von
Ossietzky va n Die Weltbü hne. M en vindt wat meer vrouwen
als vas te med ewerker van een tijd sch rift ; ee n opvallende,
alhoe we l eveneens verg eten per soonlijkheid is Il se
Schn eider -Lengyel, die aan de link s-sociali sti sch georiënteer
de bladen Der Ruf, Der Sk orpi on, Volk und Zeit en Neu es
Europa meewerkte. Maar ook hier gaat het om zeer beschei-

Gro ep Ned erlandse schr ijvers en literator en . 1955 . V I.n .1:slaan d : Gerr it

Kam phui s, Gerrit Achterb erg. Ellen Warm on d, A. Ma/j a. Jet tie Ro denko

Sch ap er; Maurit s Mok, A. Roland Hoi sI. Z ittend : Paul Rode nko, Bert Bakker;

Mies Bouhuy s, J.B . Cha rles .

Bron : H.J .M .F Ladewie k e.a .: Ik prob eer mijn pe n. .. Ams te rdam 1979, ".1 84.

den aantallen.
Eé n reden voor het feit dat voorn amelijk mannen zich via
tijdschrift en profileerden , is dat de krij gsge vangenkamp en 
in tegen stelling tot wat men zo u denken - literaire bezi ghed en
niet per se verhinderden. Voor al de Am erika an se gealli eerden
bod en in het kader van de 're- edu cat ion ' van het Duit se volk
de ka ns om ideeën op dat ge bied te verw ezenlijken. Zo richt
te Gu stav René Hocke in 1945 in Am erik aanse gev ang en
scha p het bl ad Der Rufop . Toen hij in 1946 vrijgelaten we rd,
zette hij Der Ruf met onder meer Al fred Ander sch , H an s
Werne r Richter en Ils e Schn eid er-Leng yel voort. Uit dit tijd
schr ift ont stond in 1947 de invl oedrijke literaire krin g
Grupp e 47. De Duits e nao orl og se lite ratuuropvattingen en
lit eratuur wortelen dus deels in de kampen .
Han s Wemel' Richter w as ook een van degenen die juist de
kamp en als dé plek voor innov ati ev e literatuur pro pageerden .
In de inleiding van zijn poëzi eanthologie D eine Söhn e,
Europ a . Gedichte deutsch er Kri egsgefangener (194 7, nieuw e
dru k 1985) schreef hij dat nieuwe ontwikkelingen hier eerde r
merkb aar waren "dan buiten, in de drukte en het gewoel om
het dagelijkse brood . Zo komen ook de eerste tekenen van
een nieuwe literaire ont wikkelin g uit de door prikkeld raad
omge ve n dorpen en steden van deze oorlog ." In dez e en ve r
ge lijkbare teksten wo rdt innova tie impl ic iet met mann elijk
heid verbonden.
Ri cht ers anthologie is er teve ns een illu stratie van dat het lot
van mannen meer aanda cht kr eeg dan dat van vrouwen. Dez e
hadden va nzelfsprekend eve nee ns mo eilijke oorlo gsja ren
geha d, en nu w aren ze de voo rnaa ms te groep di e al s
'Trümm erfrauen ' lette rlijk en figuurl ijk puin ruimde. Toch is
er in die jaren , voor zover mij bek end , ge en antholo gie over de
er varin gen va n vro uw en gepublicee rd . Ook andere liter air e
tek sten uit die tijd gaan meestal niet diepga and op hun wer eld
in . De 'Kr iegsheimkehrer' stonde n in het middelpunt. De
geno emde situatie van vro u wen re la tivee rt trou wen s oo k de
verond erstelling dat zij na de oorlog eerder in het lit erai re
lev en aan de gang konden dan de mannen . Ze werden sterk in
be slag genomen door het probleem om zichzelf en hun fami
lie van eten en onderdak te voorz ien, steden weer op te bou
wen , de economi e op gang te help en en dergelijke .

'De jo ng e g en e r at ie'
Ma ar hoe zit het met het statu sve rlies van mannen in ideolo
gisc h opzicht, omdat zij ac tie ve r dan de meeste vrouwen aan
ee n destructieve dictatuur hadd en meeged aan ? Ook dit blijkt
vrouw en niet meer arm sla g opgel ev erd te hebben. Veel lite
ra ire jo nge ren - bijna uit sluit end mannen , wat in de toenm ali 
ge en latere receptie over het hoofd is ge zien - presente erden
zic h in tijd schriften , artikelen en lezing en als 'de jong e gen e
rati e' (zi e ook de ond ertit el va n Der RufJ . In Ned erl and
gebe urde dat ook wel enigsz ins, m aar in veel minder sterke
mat e. De functie ervan in Duit sland was dat zij zich afz ett en
tegen 'de oudere generati e' , die zo de schuld aan fa sci sm e en
oo rlog toebedeeld kr ee g . Repr esent atief is het gedra g va n
Wolf gang Harich , die op het eers te Duit se schrijver scon gres
(B erlij n 1947 ) in naam van 'de j on ge ge neratie' een toespr aak
hield waarin hij alle schrij vers aa nviel die niet naar het bui
tenl and wa ren gevlucht.
Enk ele onderzoekers (Brieg leb 1999, WehdekinglBl amb erger
1990 ) hebben opgemerkt dat ee n aanta l jonge auteur s , waar
onde r Günter Eich en Alfred And ersch, hun onschuld en jeu g
dig im ago versterkten door teksten van voor de Tw eed e
Wereldoorlog te verzwijg en, zod at zij niet tot het 'foute'
Duitsl and gerekend kond en worden . Om oorlogsschuld af te
weren hebben oo k vee l jong eren enerz ij ds hu n lij den als sol
daat en krijgsge vangene benadrukt, en zich and erzijds vecht 
lustig ingezet voor een 'onb esmett e' taa l en lit eratuur. Het
voo rnaa mste effect ervan is nog niet ee ns dat deze jonger en,
die in de praktijk eigenlijk altij d mannen waren, op die
manier hun statusverlie s ten opzic hte van de andere sek se
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compenseerden. Cruciaal is dat ze de nieuwe, jonge literatuur
tevens mannelijk definieerden. In hun ogen heeft de jonge
generatie als "verbindend moment de ervaring aan het front"
(Alfred Andersch in zijn artikel Das junge Europa formt sein
Gesicht , 1946), en wordt de nieuwe literatuur geschreven
door de "Männer des Kahlschlags" (Wolfgang Weyrauch in
zijn beroemd geworden anthologie Tausend Gramm ,
Sammlung neuer deutscher Geschichten, 1949) .
Omdat 'jong', 'nieuw', 'modern' enzovoort centrale literaire
criteria zijn, is het vrij fataal voor vrouwelijke auteurs als
men deze begrippen aan mannelijkheid koppelt. Dat de door
Andersch, Weyrauch en anderen geformuleerde koppeling
succes had, blijkt tot op heden uit de Duitse literatuurge
schiedenissen, die 'de jonge generatie', innovatie door man
nen en literatuur van mannen zonder enige metareflectie in
één adem noemen .
In verband hiermee wil ik nog een ander probleem aanstip
pen. Jonge mannen uitten zich niet alleen over 'de jonge gene
ratie', maar ook over andere literaire zaken. Ook sommige
vrouwen doen dat, maar opvallend is dat ze bijna altijd ouder
zijn, men denke aan Ricarda Huch (geb. 1864), Elisabeth
Langgässer (geb. 1899) en Marie Luise Kaschnitz (geb.
1901). Jonge vrouwen zwegen in discussies, net als in
Nederland. Ee n verkl aring kan niet zijn dat zij niet in de toen
malige prob lemen ge Ön tel'esseerd waren, want in hun lireral
re teksten bespreken ze die wel degelijk . Het lijkt eerder om
gegenderde gedragsregels te gaan, die tevens een leeftijdsfac
tor hebben. Jonge vrouwen werden blijkbaar niet geacht zich
in zo'n belangrijk onderdeel van het literaire leven te mani
festeren. Dat werkte ten gunste van de zichtbaarheid van hun
jonge mannelijke collega's en van het beklijven van manne
lijke definities van 'jonge literatuur'.
Overigens dacht men ook over literatuur in het algemeen in
nogal mannelijke termen. Kort gezegd kwamen vrouwelijke
schrijvers en hun werk in literaire discussies zelden ter spra
ke. Verder was het gebruikelijk om in mannelijke generaties
te denken en over 'vaders' en/of 'zoons' te spreken . Illustratief
is een opmerking van de jonge Wolfdietrich Schnurre in het
artikel Alte Briicken - Neue Ufer (1947): "Wie vandaag de
dag nog schrijft zoals zijn vaders schreven, beliegt zichzelf en
ons,"

Oorlog en mannelijkheid
In al dergelijke zaken vertoont het Duitse literaire leven dui
delijke overeenkomsten met het toenmalige Nederlandse. In
beide landen zien we dat vrouwen, zeker jonge vrouwen, zich
maar zelden op de plaatsen bevinden die in het literaire leven
als het belangrijkst gelden, dat zij in het literaire discours
weinig ter sprake komen en men in mannelijke generaties
denkt, en dat de centrale criteria voor 'echte' literatuur man
nelijk geconnoteerd zijn.

Ne de rl on d-D u it:s I on d

Al met al was Nederland, in elk geval vergeleken met
Duitsland, geen uitzondering . Dat is frappant, want we heb
ben gezien dat het Duitse literaire leven bijzondere proble
men had. Een teken daarvan is de in 1950 verschenen roman
Alle Macht den Frauen van de onbekende Paul Fechter.
Fechter beschrijft hoe de vrouwen na de oorlog plotseling de
meerderheid vormen, een vrouwenpartij oprichten en op lega
le wijze aan de macht komen. Hun beleid schildert de oudere
schrijver als successvol, omdat zij zich niet door failliete
mannelijke ideologieën als christendom, marxisme of natio
naal-socialisme zouden laten leiden. Zo'n utopie was in
Nederland kennelijk niet nodig, al wordt daar wel mannelijke
radeloosheid gethematiseerd in bijvoorbeeld De avonden van
Gerard van het Reve of in De nederlaag van Alfred
Kossmann.
Desondanks kon de oorlog de Duitse noch Nederlandse gen
derordening in het literaire leven aantasten, andere factoren
waren sterker . De voornaamste zijn vermoedelijk ten eerste
de grote behoefte aan orde en stabiliteit en daardoor het terug
grijpen op bekende man-vrouw-patronen; ten tweede het ver
langen van mannen om hun geschokte zelfbesef als sterke
sekse - door respectievelijk vijf jaar bezetting en een verloren
oorlog met de last van een enorme schuld - te herstellen. De
analyse van dergelijke problemen is een belangrijke litera
tuur- en cultuurhistorische taak . Aan de Duitse kant zetten bij
voorbeeld het netwerk FrideL (Frauen in der
Literaturwissenschaft) en de Bremense Stiftung Frauen
Literatur-Forschung met haar databank Schriftstellerinnen in
Deutschland 1945. en symposia (Caemmerer et al. 2001) zich
daarvoor in.

Marianne Vogel studeerde Duitse taal- en letterkunde in
Leiden. In 1992 promoveerde ze op Zwischen Wort und Bild.
Das schriftliche Werk Paul Klees und die Rolle der Sprache
in seinem Denken und in seiner Kunst, in 2001 op 'Baard
boven baard'. Over het Nederlandse literaire en maatschap
pelijke leven 1945-1960. Nu is ze coördinator
Duitslandstudies aan de Rijksuniversiteit Groningen.
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In het Rijksmuseum spreken Stefan Dudink (1967) en Margit van der St.een over vis ie en
inspirat.ie . Dit. gesp rek vormt onderdeel van een drieluik waar in beoefenaars van vrouwen- en
gendergeschiedenis zich uit.spreken over kwest.ies als : 'wat. beweegt je om je met dit vakge
bied bezig t.e houden, hoe geef je vorm aan een eventueel engagement , hoe verhoudt. vrou
wengeschiedenis zich tot. de geschiedwet.enschap en genderstudies en is er een mooie t.oe
komst. voor vrouwengeschiedenis weggelegd?' Na Est.her Captain. die nog met. de afronding
van haar proefschrift. bezig was, komt in deze aflever ing een historicus aan het woord die zijn
promotie enkele jaren geleden volt.ooide. In de laat.ste aflevering van 'visie en inspirat.ie' zal
ten slotte een van de pioniers aan het. woord komen . Ook zij zal zich uitspreken over de
vraag hoe gemakkelijk of moeilijk het. voor leden van haar generat.ie was om zich professio
neel met vrouwengeschiedenis bezig te houden .

"In Nederland is geen legitieme

ruimte voor bet:el<enisvol verschil"

Intervievv met Stefan Dudink

Margit van der Steen

"Kijk. dit vind ik nu een geweldig schilderij". We staan voor een
immens doek in het Rijksmuseum dat de slag bij Waterloo ver
beeldt. "Moet je zien hoe e legant die gewonden afgebeeld z ijn. bijna
verwijfd." Een van die gewonden is overwinnaar Prins van Oranje.
Hij ligt er buitengewoon verleidelijk bij op het slagveld. De Engelse
en Pruisische overwinnaars daarentegen worden heldhaftig te paard
geportretteerd. "Wat opvallend is". vervolgt Stefan D'uclink, "is dat
niet alleen de heroïsche legerleiders en de gesneuvelden een plek
krijgen. maar ook dat die gewonden zo veel ruimte innemen. Voor
mijn onderzoek is het interessant dat nationalistische voorstellingen
de zwakke. stervende man net zo hard nodig hebben als de martiale
vechtersbaas. "

Dudin ks onderz oek gaa t over ma nne lij khei d, mil itari sm e en
natievormin g in Nederla nd, waar bij hij me t name focu st op
de per io de 178 0-1 84 8. Aa n de hand van schilder ij en in het
Rijk sm use um maak t hij mij aanscho uwe lijk wat hem b oeit ,
intrigeert en inspi re ert. Via ee n aa nta l zijstap pen kwam hij bij
dit onderwer p terecht. Na ee n studie politi eke we tenschappe n
in Amste rdam m et als specia lisatie po litieke theori e en
gesc hiede nis is hij via een omweg van werkzaa mhede n bij
homostudies Utrec ht, rech ten in Maastricht en een AIO -sc ha p
in Am sterd am terecht gekome n bij het Ce ntr um voor
Vro uwenst udies in Nijm egen. Hier kan hij zich bij de afde
ling lesbische en homo studi es bezighoude n met het ond er
we rp dat zijn wezenlijke passie heeft: de ges chiedenis van
sekse en seks ualiteit.
D it carriè re verloop is niet on gew oon voor mensen van zijn
generatie die indringend met baanl oosheid zij n geconfron 
teerd . "Ik heb klussen moeten doe n waar ik echt voor heb
moe ten werke n om het leu k te gaa n vinden . Achteraf is dat
we l nu ttig geweest. Mi ssch ien is het ook wel een louterend e
ervar ing dat het nooit vanze lfsprekend is dat j e de baan krijg t

die je het liefste zou willen. Dat vormt je en vergroot je uit
hou dingsvermogen . Toch besc ho uw ik mijze lf als bevoor
rec ht, zeker als ik mij vergelijk met anderen die tegelij kert ijd
promoveer den . Ik heb ee n 0,5 vaste aanstelling in N ijmege n,
dat is vandaag de da g ie ts onwaarsch ijnlijks . D aarn aast fi nan
cier t NW O een 0,5 postdocaanstelli ng . Toen ik di t onder 
zoeks voorstel schreef over ma nnelijkheid in Nederla nd dacht
ik 'dit gaa t niemand fina nc ieren, di t is zo exo tisc h' . Tot mij n
grot e vre ugde is dit wel ge lukt. Maar ik erke n oo k da t de un i
ver siteit een last ige plek is om te werke n. De werkdruk is heel
hoog . Tege lij ker tij d bel eef ik buitengewoo n veel pl ezi er aan
mijn on derzo ek en ond erwij s."

Vrouwenst:udies
In Nede rland is Stefan Dud ink een van de weinige m ann en
die zic h met vrouwen- en genderst udies bezig houden. Al tij 
den s zij n studie was dit vakgebied een bro n van inspirati e. "Ik
heb vee l ge leerd van vrouw enstudies en er gebeurden span
nen de dinge n. Ik heb me ook altijd pret tig gevoeld bi nn en
vro uwenst udies ." Aa n de hand van een voo rbeeld maakt hij
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Visie en inspira1:ie

Se/ on D l/dink

Foto: Jan Ca re/ Waljfellliu s.

duid elijk hoe vro uwe ns tudies z ijn ontwikke ling beïn vloed de .
"Ik kom uit ee n com munis tisc h gezi n en ben tijde ns mijn stu
die ac tief gewor de n in de hom ob eweging . Zowe l in commu
nistische krin gen als binn en de radic ale homobewe gin g
spe elde ster k de ge dachte van de superiorit eit va n de gem ar
gina liseerden . Door de con stru ctivi stische theor ieë n waarm ee
ik binnen vro uwe nst udies kennis maakt e , leerde ik dat m argi
nalit eit niet per s é ee n deu gd is en zeker gee n noodl oot. E r is
altij d ond erh andelin gsruimt e , ruimt e om dinge n opnieuw te
articulere n. Wat ik bij vo orb eeld leerde was da t oo k je politi e
ke stelling na me, net zoal s sekse, een co nst ruc tie is, gee n
gegev en dat automa tisc h uit je ide ntiteit voor tvloe it. D at was
heel wa t anders da n datgen e wat ik va n de co mm uniste n en
de rad ica le homob eweg ing ke nde!
Ik vind vro uwe ns tudies in intelle ctueel opzic ht nog steed s
ee n levendig e onde rn eming. De huidige discu ssie s over int er
sec tionaliteit - waarbij het gaa t om de krui s
ende relati es en machtsve rh oud ingen tu ssen
ge nder, etni citeit en ander e vorm en van ver 
sch il - ge tuige n va n vita lite it. Ee n terrein dat
zich altijd zo heeft moeten bevecht en , wa t dan
toch in staat is alle rle i ande re vor me n van ver 
sch il serie us te nem en. Hi eruit spree k t duid e
lijk een bestaansrecht. M aar ik wee t niet hoe
het afloopt , hoe de toek om st ui t za l pakk en ."
Bin ne n vro uwe ns tudi es - dat van Dud ink oo k
wel vrouw en- en genders tud ies mag heten om
de verbredin g aan te duiden - sp elen verschil
len een cruci ale rol. Dudin k : "In Nederland
leve n we in de ficti e dat we ee n plurifor me
sa menlev ing hebben. M aar in Nederl an d
bestaa t gee n rui mte voo r wez enlij k versc h il,
allee n voo r domesti cat ed d ifference , gete md
ve rschil. Ik heb me dat pas ech t go ed ger eali
see rd door de gay games . D e spraa kma ke nde
intelle ctu ele elite vo nd dat over dreve n, niet
meer nodi g . M aar tijden s die spelen re ali seer
de ik me dat toen van all es ko n wat norm aal
niet gebeur t, zoals hand in hand lopen met
mij n man in het centrum van Amsterdam. D at
was een ey e open er. Juist in N ed erland vind ik het belan grij k
om verschill en te benoemen, omdat alles hi er zo lief en op en
lij kt. Maar iets dat op het eers te gezicht aa nlokke lij k is, is
missc hien wel ee n veel lasti ge re vija nd.
Ik vind het be lang rij k om die versc h ille n te institut ion ali se
ren, oo k in de wete nsc ha p . Het twee spor enb eleid dat binn en
vrouw ens tud ies altij d met w isse le nd succes ge ha n teerd is, is
een fo rmule die nog stee ds ni et is uit gebl oeid . Ik zie we l de
pro blema tisc he kante n maar ju ist om da t de ega lisa tiedrif t zo
ingebakk en is in de Ned erland se cultuur vind ik het belan g
rijk om die versc h ill en zichtbaar te m aken . Wat mij be tre ft
b lijv en er du s apar te afdelin gen voor vrou wen - en gender stu
dies en lesbi sch e en hom ostudies, ook al nemen ze ee n
bes cheiden pl ek in de univ ersit aire wereld in ."

Politiek
"M ijn we rk hee ft ze ker een po litie ke kant. Mijn mani er va n
po litiek bezig zij n is het in stabi el houden va n ca teg or ieë n als
vro uw elij khei d , m ann elijkh ei d en seks ua l ite it zod at ze
opnieuw gea rticulee rd kunne n wo rden , zoal s dat theoreti sch
ge fo rmulee rd wo rdt. Op een bepaald e m ani er is dat een vee l
klei ne re ambi tie dan die va n mij n voo rga nger s, di e 'de onder 
drnkk ing van' w ilde n oph effen . Teg elijke rtijd vind ik het ook
ee n groter e ambi tie, en één d ie moeilijker te rea liseren is. Het
is heel lasti g uit te leggen dat j e geslot en ca tegorieën w ilt
ope nbreken zo da t ze geher formuleerd kunnen worden. Voor
de media bijv oorb eeld is di e boodschap te ingewikkeld, te
so phisticated. Ik vind het belan grijk om de me dia te bereik en,
maar ik ben zo vaak teleur gesteld in het resul taat dat ik nog
maar wei nig voor de medi a doe . Ik vind het inter ess an te r en

mi ssch ien ook wel e ffectiever om te pr eken r g ze l-
scha ppen die zich m t . ekse en sek sual iteit bC7J g houd en . Z
ben ik on langs naar Zw ed en geweest om voor ontwikk elin gs
organi satie s te sprek en over gender en gewa pende con fli cten.
Dat vind ik dan zinvoll er."
Maar niet all een de inh oud va n zijn werk , ook het werk ze lf
is polit iek. Ste fan Dudink : "Vanwege het diepga and ant i
intell ec tuali sme van deze tijd vind ik het bijn a een radicale
politi eke stelli ng name om met int ell ectu eel werk bezig te
zij n. Jui st om dat all es wat met intell ectu alit eit te maken heeft
en dat lan ger dan drie maanden duur t zo we inig legitimiteit
kent , vind ik het nod ig om te zeggen dat onder zoek doen op
zich legi tiem is. Ik doe onderzo ek op het gebie d van sekse en
seks ua lite it. Punt. "

Mannelijkheid
Zijn huidi ge onderzo ek is een voorb eeld van
het op enb rek en van de cat eg or ie 'mann elij k
heid '. D it onderzoek naar mann elij kh eid ,
mil itarism e en nati evormin g kent vele inspi
ratiebron ne n . Tijde ns zij n studie en prom o
tieon der zoek ontwikke lde Dudink ee n gro te
hi stori sch e intere sse. Di e belan gstellin g gaa t
zo ver da t hij zich ze lfs liever al s hi storicu s
dan als soc ia al we tensc happer pr ofil eert ,
m aar dan we l als ee n histor icu s die me t theo
rieën en concepten we rkt, en gee n 'an ti
quari sch hi storicus'. Persoonlijk en in tell ec
tueel werd hij ook geraakt door vrouw en stu
dies en homostudie s. Dudink: "Bin nen de
besta and e cons tru cti vist isc he kad ers va n
hom ostudi es gebe urde al heel vee l. Daaro m
leek het me inter essanter om een zijs tap te
m ak en naar mann elij kh eid ."
La st but not lea st heeft hij door zij n opvoe 
din g een stev ig politi ek en histori sch bewu st
zijn meegekr egen . On derdeel va n die opvoe
di ng w aren de bezoek en aa n het
Rij ksmu seum . Stef an D udink: "Eigen lijk is
het erg ironisch. Mi jn communi sti sche

ouders ded en precies w at de nationali sti sche oprich ters van
het mu seum wilden: dat ouders - lees: vaders - hun kind eren
- lees : zonen - in de vaderlandse ge schi ed enis in zoud en wij
den . Nu hou d ik mij zel f nog s teeds met die be elden van toe n
bezi g . M aar ik wil we l op mij n eigen , ambiv alente mani er
met die vade rlands e gesc hiede nis bezig zij n. " Hij laat me ee n
voorbee ld zien . Op ee n klein donke r doek han gen twee man
nen - de ge broe ders de Wit t - als ges lac hte varken s aa n een
ladder . "Als negenj arig k ind za g ik dit schilderij voor het
eerst. Ee n gruw elij k sc hi lder ij, maar ik ko n me tegel ij ker tijd
niet los maken van die twee dode en - let we l - blote mann en .
Ik wi st nie t wat dit sc hilde rij betek end e . Er hing toen ook
geen bordj e bij . Nu is het onderdeel van mijn analys es van de
repre sen tatie van de demo cr atie door gesc honden m ann enli
cham en ." Ook wijst hij op de vele schi lder ij en met prac htig
uit ged oste militairen . "Die kos tuums mi ssen hun uit werkin g
niet op mij , ze lfs twee ee uwe n na dato . M aar de stukke n in dit
mu seum laten wel zie n dat Nederl and gee n sterke trad itie
kent va n bepaald e vor me n van he gem oni ale m ann elijkh eid
zo al s die va n de krij gsh afti ge veldhee r. Voor mijn onderzoe k
is dat in teressant . Ned erl and se mann elijkh eid zou 'za cht ' zij n ,
gee n ec hte militaire mann elij kheid . Kij k maar naar die slag
bij Waterl oo . Wie zit er op het paard , en wie ligt gewon d op
het veldbe d 7"

Mar gi t van der Steen is d irecteur van AE TA S, Bur eau voor
leeftijd svraagstukken . gende r en div ersit eit . Eerd er was z ij
direct eur van het N ed erlands Geno otschap Vrouwe nstud ies .

Rea cti es zij n welko m: m argit.vand ersteen @world onlin e .nl
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Aletta Jacobs Online:
http://WVVW'.Aletta.Jacobs.org

Vilan van de Loo

Aletta Jacobs is online. Dat wil zeggen, een internetsite over haar
leven en werk. Sinds 19 december drukt deze bijzondere vrouw ook
haar stempel op cyberspace. In opdracht van het Internationaal
Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV)
werden brieven, foto's en boeken omgewerkt tot een website die,
hoe uitgebreid ook, toch nog slechts een beperkte afspiegeling is
van degene die Aletta Jacobs was en hetgeen zij tot stand heeft
gebracht.

Iedere vrouw met enig histori sch besef kn ikt herke nne nd als
de naam van Aletta Jacobs (18 54 - 1929) valt. Do orvrage n
eve nwel levert ha lve ant woorden op . Iets m et vro uwenkies 
rec ht en was zij ook niet arts ? Be ide antw oord en zij n cor rect
en onvolledi g . Wi e zich verdi ept in hetge en Ale tta tot stand
bracht en waar zij haar invl oed liet gelden , duize lt het al sne l
voo r ogen. Zij was de eer ste vro uw die de H .B.S . bezo ch t, de
eerste die ee n un iver sitaire bul behaal de en vervolgens nog
pro moveer de ook . Zij wa s het boegbeeld van de Ne der landse
beweging voor het vro uwe nkie srec ht, organi seerd e land elij ke
co ngresse n, zette zic h in voo r het bevord eren van vrede, ga f
med ische voo rlic hting aa n vro uwe n, rei sde de we reld ro nd en
wer d door dat alles en meer bewond erd en gev rees d, want
Aletta Jacobs wa s moed ig genoeg om vija nden te dur ven heb
ben . Toen zij in 1929 overl eed , werden er extra trei nen inge 
zet om de stroo m belangst ell end en voor de cre matieplechtig
heid te kunn en vervoeren .

Mijn moeder eren
On danks he t historische belang dat Ale tta Jacobs hee ft voor
de Nederl and se gesc hiede nis, is er vandaag de dag weinig dat
haar eert, beha lve hier en daar ee n plant soen . Da t lot deelt zij
me t andere vro uwe n va n betekeni s. Daardoor is de pijnlij ke
situatie ont staan dat veel j on ge vro uwen zic hz elf geen femi
niste wille n noemen , ter wijl hun leven sstijl alleen mogelijk is
door hetgeen fem inis ten in het verleden tot sta nd hebben
gebra cht. Stud eren, all een wo ne n, stemrec ht, zegg ensc ha p
over kinde ren en andere mod ern e vanzel fsprekendheden zij n
bevochten door vorige gen erati es vrouwen. "Zou ik niet mijn
moeder eren ? Ach, wat deed zij dan voor mij ?" vra gen
Nederland se versreg els. Al etta Jacobs Onlin e geeft hierop een
antwoord in woo rd en be eld.
Elk van de ac ht subsites waaru it Ale tta Jacobs Onli ne be staa t,
biedt een eige n onderwe rp . De 'Biogra fie' geeft een korte
leven ssch ets. 'Door en Over ' is een selectie van publi caties
door en over Aletta ; han dig voor wie de belangrijkste na slag
wer ken wil ke nne n. In 'Thema 's' kome n de vijf bel an grij kste
aandac htsgebie de n uit Al ett a's leve n aan de orde , te wete n
oplei ding en stu die, me di sche zor g, vro uwenkiesr ec ht, wet 
ge ving en tot slo t vrede. Wat er in het 'Fotoboek ' sta at, spr eekt
voor zich, evena ls de 'Ja art all en' en de fre que ntly ask ed
qu estions kortw eg 'FAQ'. Bijz ondere aandacht verdienen de
'Ex tra's' en de 'Wereldrei s'.

In handen van mannen
In de 'Extra's' is ond er meer aanda ch t voor het 'Com ité ter
Eerin g va n de Nag ed ach teni s van Dr. Al etta H. Jacob s' , dat
onder leidin g van Ro sa M anus (1881-1 943 ) enkele maan de n
na Alett a's overl ij den we rd opgericht. M en wilde geld inza
melen voo r ee n zitbank in Amsterd am (lang de woonp laats
van Aletta Jacob s) en ee n beurs voor ee n afge stud eer de
vrouw om we tensc happe lijk on derzo ek in he t buit en land te
gaa n doen . Hoe dat aflie p , is een verh aal apa r t en staat nu
onlin e beschreven . De 'Wereldreis' too nt met de we re ldbo l
erbij ee n bij zonde re peri ode uit het leven van Alett a Jaco bs.
In 1911 en 191 2 rei sde zij me t Carr ie Chapma n Catt ove r ver
schille nde co ntinenten om ook buit en E urop a de strijd om het
vro uwe nkies rec ht te sti m ule re n. Destijd s be paald ee n sterke
dele gati e . Aletta was de president e van de Ned erl and se
Veree nigin g voor Vrou wenki esrecht en Ca rr ie presid en te van
de Wereldb ond voor Vrouwenkiesrecht en dus een 'kop stuk'
van de interna tionale bew eging vo or het kiesrecht. De re is
voerde hen on der me er door China , Zuid-A frika en land en als
Egypt e en het toenmal ige Palestina . Iedere fas e van de re is is
aa nk lik baar op de were ldbo l. In Japan werde n de laa ts te
weke n va n de wereldrei s doorgebr acht . In ok tober 191 2 spra k
Carri e Chap ma n Catt tijd en s een spe ciaa l voor dit doel geor
ganisee rde bijeenk om st. Ale tta Jac ob s hiero ver: "M rs . Ca U
gaf dien avo nd het ge hee l geze lsc hap herh aaldelijk ge leege n
heid om te schat erlac he n ove r de dwaze positie , wa ar in de
hed end aagsche vrouw door de veranderde socia le toestand en
is ko men te staan en waaruit zij no oit za l kunnen ko me n,
zoolan g de re geering uitslu itend in handen van mann en blij ft .
Glash eld er toonde zij aan , dat onze strijd niet gaat tegen ma n
nen , doc h dat wij te strij den hebb en tege n voo roord eel ,
bekr omp enh eid , zelf vold aanheid en dergel ijke hoedan igh e
den bij ma nne n en vro uwe n be iden" .

Een beetje beter
De intern etsite over A lett a Jacob s is online . Daarmee is een
van de gro te figuren in de moed erl and se gesc hie de nis in
beeld geko me n: Alett a H . Jacobs , die vro uw die met recht
meend e "dat ik er het mij ne toe heb bij ged ra gen om de were ld
voor de vro uwen een beetj e beter acht er te laten dan ik haar
gevond en heb".

Aletta Jacobs Onlin e is ge maakt door Vilan van de Loo.
Zij is d e conductrice van het Dames compa rtiment
(http ://www .damescompartim en t.n l) . Daa rnaast we rkt zij aa n
een biografi e over Beata van Helsdingen -Scheevers (J886-J920) .

11 HISTORICA februari 2002



____ _ _ _ _ _ - -----..-----..-~--_------I-

De enscenering v a n d e t ijd

M a r ia Grever: h o o gl e r a a r t:heor ie en m e t:h o d e n van de

m a a t:sch a p p ij g e sc h ieden is

Marloes Schoon heim

Op vrijdag 14 december 2001 sprak Maria Grever haar oratie uit.
De ex-voorzitter van de Vereniging voor Vrouwengeschiedenis en
docent bij het Centrum voor Vrouwenstudies in Nijmegen volgde
Piet Blaas op als hoogleraar Theorie en Methoden van de
Maatschappijgeschiedenis. Onder veel belangstelling sprak zij over
een nog relatief onontgonnen terrein: de relatie tussen tijd en
geschiedenis. Met een exposé over onder meer de negentiende
eeuwse wereldtentoonstellingen maakte Maria Grever duidelijk hoe
mensen zich in een veranderende samenleving tot het concept tijd
en de geschiedenis gaan verhouden.

Twee verrassingen maakten de plechtigheid rond Maria
Grevers aanvaarding van het ambt als hoogleraar aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam ongewoon. De eerste verras
sing was de samenstelling van het cortège: zelden waren
zoveel vrouwelijke hoogleraren in een corona te zien. Het gaf
de aanwezigen een indruk van hoe de verhouding tussen het
aantal mannelijke en vrouwelijke hoogleraren aan
Nederlandse universiteiten zou moeten zijn. De tweede ver
rassing was de muzikale begeleiding onder welke het cortège
haar entree maakte . Het 'Deus in auditorium' uit de Maria
vespers van Monteverdi benadrukte de plechtige aard van
deze gebeurtenis.
Grevers oratie was erop gericht het publiek te tonen welke
historische kwesties haar bezighouden. De meest urgente
kwestie is voor haar de relatie tussen tijd en geschiedenis.
Een vraagstuk dat volgens Grever slechts minimaal aandacht
krijgt in de historiografie, die tot voor kort werd gedomineerd
door de bestudering van illustere voorgangers en de ontwik
kelingen binnen de geschiedwetenschap zelf. De twee bena
deringen vanuit welke de relatie tijd en geschiedenis wel
bestudeerd is, hebben dan ook Grevers volledige belangstel
ling. Ten eerste is dat het cultuur-historisch onderzoek naar
'tijdervaringen' van mensen en daarmee hun verhouding tot
het verleden. De andere benadering richt zich op analyses van
de verhalen en beelden die de verhouding tot dat verleden, de
geschiedenis, uitdrukken. Grever wil in haar theoretische en
methodologische onderzoek beide benaderingen gebruiken
om te bestuderen hoe mensen zich in de negentiende eeuw
verhielden tot het verleden.

Geleefde tijd
Om een helder beeld te scheppen van de facetten waaruit haar
onderzoek uiteenvalt, deelde Grever haar oratie in drieën: de
versnelling van de geschiedenis, het dubbele karakter van de

tijd en de wijze waarop de tijd in de negentiende eeuw werd
geënsceneerd op wereldtentoonstellingen. Met het thema van
het eerste deel van haar oratie, de versnelling van de geschie
denis, doelde Grever op de wijze waarop de relatie tussen
subject en verleden de laatste twee eeuwen is veranderd. Al in
de zeventiende eeuw groeide er een besef dat het verleden
fundamenteel anders is dan het heden. Deze zogenoemde his
torisering van het wereldbeeld kwam tijdens de negentiende
en twintigste eeuw in een stroomversnelling. De als definitief
ervaren breuk tussen het verleden en de moderne, negentien
de-eeuwse samenleving leidde dan ook regelmatig tot nostalgie.
Een ander aspect van de versnelling van de geschiedenis is
een proces dat Grever aanduidt als 'beeldacceleratie'. Sinds de
Tweede Wereldoorlog vindt een voortdurende opeenvolging
van historische verhalen en beelden plaats, die in vaart wordt
gehouden door de nieuwe media en hun snelle distributie. Er
is dus geen sprake meer van één beeld of plot: het verleden
raakte gefragmenteerd. Door de specialisering van de
geschiedwetenschap is het verleden bovendien gedifferen
tieerder geworden. Grevers conclusie op dit punt is dan ook
dat het voor historici inmiddels onmogelijk is een unificerend
geschiedbeeld te ontwerpen .
Om weer meer vat op het begrip tijd te krijgen, moet volgens
Grever eerst onderscheid worden gemaakt tussen de twee
soorten waaruit het concept bestaat. In het tweede deel van
haar oratie stond ze daarom stil bij het verschil tussen de sub
jectieve tijd - de tijd zoals die door een individu ervaren
wordt - en de objectieve tijd. Die laatste tijd is de gevisuali
seerde tijd waarvoor bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van
instrumenten als zonnewijzers en horloges. Het onderscheid
tussen subjectieve en objectieve tijd is echter verre van
definitief. De verschillende tijdrekeningen in de joodse,
Chinese en christelijke wereld tonen bijvoorbeeld aan dat de
objectieve tijd altijd subjectief wordt benaderd.
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Collegevoorzitter dr. Jos ëvan Eij ndhoven feliciteert

pro/ril: Maria Grever na haar oratie aan de Erasmus

Un ive rsiteit Ro tterdam, 14 decembe r 2001.

Foto: Ronald van den Herik .

Grever herleidde het probleem van de tijd tot Aristoteles'
opvatting over een lineaire tijd en Augustinus' aanvulling dat
de lineaire tijd een verschijnsel van de menselijke geest is.
Met deze beschouwingen is het startsein gegeven voor een
fenomenologische benadering van tijd. Tijdsbesef ontstaat
immers daar waar men zich er bewust van is dat de objectie
ve, meetbare tijd en de subjectieve, beleefde tijd uit elkaar
kunnen lopen.

Nostalgie
Het begrip tijdsbesef is in Grevers onderzoek naar de expres
sie van tijd minstens zo belangrijk als het concept historisch
besef. Dat besef, dat het heden een relatie heeft met wat er in
het verleden is gebeurd, breekt met name door wanneer men
sen een fundamentele breuk tussen heden en verleden erva
ren. Op dat moment krijgen zij veelal de behoefte de relatie
met dat verleden in kaart te brengen. Het is nu juist de com
binatie van een nieuw tijdbesef en een uitbreidend historisch
besef dat de negentiende-eeuwse wereldtentoonstellingen zo
interessant maken voor onderzoek naar tijdervaringen.
In het derde deel van haar oratie liet Grever onder andere zien
hoezeer de architectuur van het gebouw voor de wereldten
toonstelling in 1867 te Parijs werd beheerst door opvattingen
over tijd en chronologie. In de ovale vorm van het gebouw
werd de objectieve tijd als een lineaire ontwikkelingsgeschie
denis voorgesteld. De iurichting van de gelijkvormige ruim 
ten moest er verder voor zorgen dat de tentoonstelling het
beeld schiep van een harmonische, rationele wereld. Niet
alleen de indeling van het gebouw, ook de tentoongestelde
objecten spreken boekdelen over het historisch besef in de
negentiende eeuw. Zo had de expositie van 'echte' mensen uit
de koloniën tot doel de bezoekers van een wereldtentoonstel
ling te wijzen op het tijdsverschil tussen kolonie en moeder
land. Of, zoals Grever het uitdrukte: "Moderne tijdervaringen
werden uitgedrukt door de enscenering van beschavingsver
schillen, waarbij 'negers' in de voortijd van de westerse
geschiedenis verkeerden."
Tegen het einde van de negentiende en aan het begin van de
twintigste eeuw ontstond bij westerse bezoekers ook de
behoefte het 'eigen' verleden tot kijkobject te maken op
wereldtentoonstellingen. Zo werden er 'historische dorpen'

als oud-Amsterdam en oud-Antwerpen opgetrokken, waarbij
niet werd geschroomd verschillende elementen - verklede
mensen, (delen van) wijken en monumenten - te combineren
tot één, uiteindelijk onhistorische setting.
De verzonnen traditie en stereotypering van het verleden die
tijdens de wereldtentoonstellingen plaatsvonden, waren het
resultaat van een nieuwe behoefte. De vergaande industriali
satie van de westerse maatschappij had namelijk een verlan
gen naar een gevoel van continuïteit opgewekt. De versnel
ling van de geschiedenis wekte dus zeker in de negentiende
eeuw de nostalgie op, waarvan Grever al bij de aanvang van
haar oratie sprak.

Succes
Drie onderscheiden niveaus van haar onderzoek, van
geschiedfilosofisch en methodisch naar empirisch, kwamen
in Maria Grevers oratie aan bod. Ze waren op vernuftige
wijze met elkaar verbonden en vormden een interessante
lezing, die een goed inzicht gaf in Grevers belangstelling
voor en kennis van de geschiedtheorie. Maar de terloopse uit
weidingen in haar oratie boden een minstens zo goede illus
tratie van Grevers capaciteiten. En passant wist de kersverse
hoogleraar namelijk de zwakke plekken in de plannen van de
commissie-De Rooy voor de hervorming van het geschiede
nisonderwijs aan de kaak te stellen, illustreerde ze ingewik
kelde passages met voorbeelden uit de literatuur en kunst en
maakte ze reclame voor het zojuist verschenen boek De
ongrijpbare tijd, waarover zij met Harry Jansen de redactie
voerde.
Deze enthousiast betreden zijpaden gaven een goed beeld van
de veelzijdigheid van Maria Grever, en van haar sociale,
bestuurlijke en onderwijskundige kwaliteiten. Want naast de
vakkundigheid op het gebied van de theorie en methoden van
de maatschappijgeschiedenis, zijn dat de capaciteiten die
voor het succesvol vervullen van een ambt als hoogleraar zo
verschrikkelijk hard nodig zijn.

Marloes Schoonheim is als AIO verbonden aan de afdeling
sociaal-economische geschiedenis van de Katholieke Univer
siteit Nijmegen. Zij is tevens bestuurslid van de VVG.
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Moeder van de Theosophische

Vereeniging

Piet Meule man-van Ginkei, theosoof en feministe

Fia Dieteren

PetronelIa Catharina Meuleman-van Ginkei (1841-1902) werd kort
na haar overlijden herdacht door theosofen en feministen. In het
Gedachtenisnummer van het tijdschrift Theosophia schreven - naast
tientallen 'geloofsgenoten' uit binnen- en buitenland - ook de
Nederlandse feministes Marie Rutgers-Hoitsema en Annette
Versluys-Poelman een in memoriam. In de geschiedschrijving van de
eerste feministische golf is Meuleman-van Ginkei echter veelal
'vergeten'. In historische overzichten van de theosofische beweging
in Nederland krijgt Meuleman wel veel aandacht, maar daarin wordt
haar betrokkenheid bij de vrouwenbeweging weer niet verme ld. Fia
Dieteren zoekt in deze biografische schets naar samenhang tussen
Meulemans betrokkenheid bij de vrouwenbeweging en haar rol in de
Nederlandsche Theosophische Vereeniging.

W BoFricke en mevrouw Pc. M eul man -van. Ginkel,

de 'vader' en 'moed er ' van de NTV.

Bron: Ruud lan sen, r... een kern van broeder

schap .•.', p. 23 .

emancipatie bijna dertig jaar lang de
redactie voerde over haar spiritistisch tijd
schrift Op de Gren zen van Twee Werelden
(1877-1905). En rond de eeuwwisseling
namen de kinderboekenschrijfster s Nellie
van Kol en Sjoukje Troelstra-Bokma de
Boer samen deel aan spiritistische seances .
Of deze vrouwen elkaar kenden, weet ik
niet. Wel is bekend dat Van Calcar vol lof
schreef over de theo sofie en dat vrienden
van haar seance s in Amsterdam bezochten
waar Meuleman als medium optrad .

Moeder en vader
Aan het einde van de jaren tachtig reisde
Meuleman regelmatig naar Amsterdam
voor spiritistische seances. Al snel stond
zij daar bekend als een "medium met zeer

grote gaven". De rijke zakenman mr. W.B. Fricke zette zich
ervoor in Meuleman permanent naar Amsterdam te halen.
Aanvankelijk moest zij hier weinig van weten, volgens men
sen uit haar omgeving "omdat zij niet afhankelijk wilde zijn
van een tijk man", want Fricke zou alle kosten die deze ver
huizing met zich mee bracht voor zijn rekening te nemen .
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PetronelIa Catharina van Ginkel werd op 21
mei 1841 te Rijswijk geboren en groeide op in
een kinderrijk gezin . Toen haar (prote stantse)
vader na de dood van haar (katholieke ) moeder
hertrouwde, verliet Petronella het hui s en ging
zij in betrekking in de huishouding. In 1864
trouwde ze met de Zwolse smid Evert
Meuleman. De Meulemans kregen 3 kinderen ,
één zoon (1865) en twee dochters (1868 en
1869), van wie de eerste binnen het jaar over
leed . Om streeks 1870 verhui sde het gezin
naar Vlaardingen, waar Evert Meuleman als
machinist werkte en Petronella pen sion hield.
Hoewel Meuleman-van GinkeI zelf geen peda-
gogische opleiding had genoten , bevonden
zich onder haar kennissen veel onderwijzeres-
sen. Zo kende zij de directrice van de Fr öbel-
afdeling van de Leidse Kweekschool en was ze
bevriend met Johanna Stout, die later haar secretaresse zou
worden.
Niet alleen in Meulemans omgeving zien we onderwijzeres
sen met bijzondere belangstelling voor spirituele bewegin
gen . Zo is ook bekend dat Elise van Calcar naast haar activi
teiten op het gebied van onderwijsvernieuwing en vrouwen-
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Uiteindelijk heeft zij Frickes aanbod wel geaccepteerd, nadat
zij - in trance - te kennen had gegeven op het verzoek te wil
len ingaan. Haar directe omgeving was enerzijds verbaasd
over dit besluit, maar had anderzijds ook een eenvoudige ver
klaring: het was een beslissing van haar "Hooger Zelf" waar
de persoonlijkheid "in normalen toestand" voor moest bui
gen. Hoe het ook zij, Meuleman ging naar Amsterdam, liet
zich in een rijtuig rondrijden en besloot - andermaal in trance
- waar ze zich wilde vestigen. Haar keuze viel op een nieuw
bouwwoning in het Westerdok. Dat huis werd gehuurd. Ook
voor haar echtgenoot werd gezorgd. Voor hem zette Fricke
een eigen zaak op.
Kort voordat Meuleman-van Ginkei naar Amsterdam ver
huisde, overleed de echtgenote van Fricke. Een week na de
begrafenis nodigde Meuleman-van Ginkei de weduwnaar en
diens secretaris, P.R. Wierts van Coehoorn, uit om samen met
haar en haar secretaresse, juffrouw Stout, een rijtoer te
maken. Onderweg vond een opmerkelijke ceremonie plaats
die - getuige de beschrijving die de secretaris er veertig jaar
na dato van geeft - nog het meest lijkt op een dubbelhuwelijk.
Bij het graf van mevrouw Fricke en "voor den troon van God"
werd gezworen dat juffrouw Stout en Frickes secretaris het
andere 'stel' - Meuleman-van Ginkei en Fricke - zouden ver
dedigen "wars van alle wereldsche gezegden, wanneer zij met
slijk zouden bemorst worden" . In augustus 1891 zou de band
tussen Stout en Wierts van Coehoorn in een wettelijk huwe
lijk worden bevestigd. Meuleman-van Ginkei bleef gehuwd
met Evert Meulernan, maar in de theosofische beweging zou
den zij en Fricke zich presenteren als 'moeder' en 'vader'. De
bijzondere band tussen Meuleman en Fricke komt ook tot
uiting in hun eerste Amsterdamse projecten. In 1890 richtten
zij de Wilhelmina-Catharina School op, genoemd naar hun
moeders. De school had een afdeling voor Lager Onderwijs
en een Fröbelafdeling, die werd geleid door juffrouw Stout.
Fricke had de bouw gefinancierd .
In 1892 stonden beiden aan de wieg van de Nederlandsche
Theosophische Vereeniging (NTV). De meeste leden kenden
elkaar al van de spiritistische seances. Die seances maakten
plaats voor lezingen over de theosofische leer. Hoewel (of
juist omdat) er duidelijke overeenkomsten waren tussen theo
sofie en spiritisme - beide hechtten grote betekenis aan het
geestelijke - distantieerde de theosofie zich nadrukkelijk van
het spiritisme. Vooral het geloof in 'materialisaties', abnorma
le verschijnselen die door spiritisten aan de geesten van afge
storven mensen werden toegeschreven, werd door de grond
legster van de theosofie, Helena Blavatsky, in haar 'Sleutel
tot de Theosofie' verworpen. Zover ik dat kan nagaan heeft
Meuleman-van Ginkei na haar overgang tot de theosofie ook
geen spiritistische seances meer gehouden; wel trad zij nadien
door middel van trance nog veelvuldig in contact met haar
eigen "Geestelijk Zelf". De theosofie wilde overigens geen
dogmatische religie zijn maar - zoals de vereniging stelt - the
ma's aanbieden, die "als uitgangspunt kunnen dienen voor
persoonlijke geestelijke ontwikkeling". Theosofen gaan
ervan uit dat de mens "in diepste wezen" een geestelijk wezen
is, dat zich door een aantal incarnaties - soms in mannelijke
en soms in vrouwelijke lichamen - ontwikkelt tot een hoger
niveau. Aan het eind van de negentiende eeuw zagen veel
theosofen in de ontwikkeling van die geestelijke kracht hun
bijdrage aan de verbetering van de maatschappij.

Theosofie en feminisme
De leidende positie van vrouwen was niet uniek voor de theo
sofische vereniging. In tal van andere bewegingen, door Jan
Romein wat denigrerend samengevat onder de noemer van
'petites religions', zoals de dieren- en vogelbescherming, de
bond ter bestrijding van vivisectie en het Leger des Heils,
bekleedden vrouwen leidende posities. Vaak hadden deze
vrouwen daarnaast belangrijke functies in de vrouwenbewe
ging . Dat roept de vraag op of er naast de persoonlijke band

ook een inhoudelijke relatie was tussen deze activiteiten en
het feminisme.
Joy Dixon heeft gewezen op de vele dwarsverbanden tussen
theosofie en feminisme in Engeland. Theosofische vrouwen
manifesteerden zich bijvoorbeeld in de optochten van de
vrouwenkiesrechtbeweging. Verder zijn er elementen in het
theosofische denken die feministes aangesproken kunnen
hebben, zoals het afwijzen van discriminatie op grond van
sekse en de overtuiging dat het "Hoogste Wezen" zowel man
nelijk als vrouwelijk was. Het kuisheidsideaal dat veel theo
sofen aanhingen is ook een belangrijk fundament van de
feministische prostitutiebestrijding.
Over contacten tussen feminisme en theosofie in Nederland is
minder bekend, maar ze waren er wel. Van Marie Jungius,
organisatrice van de Nationale Tentoonstelling van
Vrouwenarbeid (1898), en haar vriendin Suze Groshans is
bekend dat ze geïnteresseerd waren in de theosofische leer.
Hun activiteiten in deze richting worden in studies over de
eerste feministische golf meestal gezien als een particuliere
hobby, die weinig te maken had met de doelstellingen van de
vrouwenbeweging. Minder bekend is dat Meuleman-van
Ginkei haar lidmaatschap van het eerste hoofdbestuur van de
VVVk combineerde met een prominente positie in de theoso
fische beweging. Maar misschien moet deze personele unie
ook wel als een particulier initiatief worden gezien.
Wie naar de buitenkant van de NTV kijkt, ontkomt niet aan
de indruk dat de vereniging - impliciet althans - het feminis
tisch streven naar de emancipatie van de vrouw onderschre
ven moet hebben. Vrouwen speelden in de theosofische
beweging een prominente rol: zij vormden een meerderheid
in het hoofdbestuur en bekleedden daarin de belangrijkste
posten; het blad van de vereniging werd door vrouwen opge
zet en de beweging had ook belangrijke vrouwelijke geld
schieters; een van hen financierde de aankoop van het hoofd
kwartier. Daarnaast zijn er elementen in de structuur van de
organisatie die verzet tegen de dominante samenlevingsstruc
turen - zoals het huwelijk - impliceren. Het hoofdbestuur van
de NTV, bestaande uit drie mannen en vier vrouwen, woonde
in het hoofdkwartier aan de Amstel. In deze leef-werkge
meenschap imiteerden de leden van het bestuur een huisge
zin. Meuleman-van Ginkel, wier 'wereldse' kinderen op dat
moment allang volwassen en getrouwd waren, presenteerde
zich als moeder . Niet alleen van het huishouden, maar van de
hele vereniging; niet haar wettelijke echtgenoot Evert, maar
haar partner in de theosofie, Fricke, vervulde de vaderrol.
Naast het maken van propaganda behoorde onderwijs tot de
belangrijkste activiteiten van de Amsterdamse theosofen. In
de door Meuleman en Fricke opgerichte Wilhelmina
Catharina -school werd lesgegeven aan een aanvankelijk nog
klein aantal leerlingen. Verder organiseerde de leiding buiten
schooltijd activiteiten voor kinderen uit de buurt . Tussen het
spelen en zingen door werd met hen gesproken over drank
misbruik en dierenmishandeling. Dit initiatief lijkt sterk op
andere, vaak door feministische vrouwen opgezette kinderop
vang. Of de theosofische beweging zich in deze jaren - net als
de vrouwenbeweging - ook anderszins betrokken voelde bij
de sociale kwestie is moeilijker te achterhalen .

Meulemans feminisme
Meuleman-van Ginkei heeft weinig artikelen of brochures
geschreven. In het archief van de Theosofische Vereniging
van Amsterdam wordt echter wel een schriftje bewaard met
teksten van haar lezingen. In een van die toespraken wijst zij
- geheel in het verlengde van de theosofische denkwijze - op
het belang van mentale kracht als basis voor sociale verbete
ringen; verder noemt ze projecten als "Ons Huis, enquête,
kindervoeding, betere woningen voor de arbeider, acht uur
werkdag, schoolplicht, gelijke rechten voor de vrouw zoowel
als voor de man, beter toezicht op alle inrichtingen, zoowel
voor weezen als van oude van dagen, betere armverzorging" .
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Biografie

De bewon ers van het Am sterdam se hoofd kwa rtier.

Van links naar recht s: dhr. W.B. Frick e, mevr.

Wiert s van Coeho orn, dhr. Wierts van Coehoorn,

mevr. P'C. M eulman -van Ginke l, dhr. Meulm an,

mevr. P erk -Joo sten en mevr. E. Windust.

Br on : Ruud lans en, ',..een kern va n broed er

schap ...', p . 31.

Niet alleen staat het streven naar vrouwenemancipatie hier
expliciet vermeld en hadden vrouwen vaak een voortrekkers
rol in de genoemde projecten, maar ook vertoont Meulemans
opsomming een opvallende gelijkenis met uitspraken van
andere feministes . In de roman Hilda van Suylenburg komt
een bijna identieke opsomming voor .
Afgaande op de datering in het schriftje, heeft Meuleman
deze lezing gehouden in het voorjaar van 1894; in die perio
de was zij als secretaris van het eerste hoofdbestuur nauw
betrokken bij de VVVk. Al snel zag Meuleman zich echter
genoodzaakt haar bestuursfunctie neer te leggen. Er zijn geen
aanwijzingen voor meningsverschillen tussen Meuleman en
de rest van de vereniging. Ik vermoed dat de richtingenstrijd
die op dat moment in de internationale theosofische beweging
woedde de volledige aandacht van Meuleman opeiste. Zij
hield in de jaren daarna wel contact met de vrouwenbeweging
en zorgde ervoor dat op de Nationale Tentoonstelling van
Vrouwenarbeid een lezing werd gehouden over theosofie .
Waarschijnlijk wist ze wel dat ze kon rekenen op de sympa
thie van de organisatrices Marie Jungius en Suze Groshans .
Van de andere kant verloor de beweging haar ook niet uit het
oog. In 1900 nodigde Marie Rutgers-Hoitserna, die ook
samen met Meuleman in het VVVk-bestuur had gezeten , haar
uit voor een lezing op de Vrije Vrouwenvereeniging. Op 21
maart 1900 sprak Meuleman daar over 'Neo-Malthusianisme
en Evolutie'. Net als alle theosofen wees zij anticonceptie af,
omdat het de reïncarnatie belemmerde. Zij vond daarbij voor
aanstaande feministen, zoals Nellie van Kol, die ook in 1894
samen met Meuleman in het hoofdbestuur van de VVVk had
gezeten, en de vrouwelijke arts Catharine van Tussenbroek
aan haar kant. Deze vrouwen zijn in de geschiedschrijving
van het nieuw-malthusianisme afgedaan als conservatief ,
christelijk en anti-feministisch. Mijns inziens ten onrechte:
Meuleman en de anderen waren niet tegen de emancipatie
van de vrouwen zagen ook beperking van het aantal geboor
ten als noodzaak; zij wilden dat doel echter niet met kunst
matige middelen bereiken maar door zelfbeheersing. Een
degelijke opvoeding, gericht op geestelijke kracht, moest
daarvoor de basis leggen. In dat standpunt konden theosofen
en sommige feministen elkaar vinden. Als we deze redene
ring doortrekken moet de samenhang tussen de theosofische
en feministische kant van Meuleman-van Ginkel gezocht
worden in het belang dat zowel theosofen als feministen

hechtten aan een goede opvoeding als middel tot maatschap
pelijke verbetering.
Aangezien Meuleman zelf weinig schriftelijk materiaal heeft
nagelaten, ben ik voor het bewijzen van deze stelling aange
wezen op 'circumstantional evidence ', geschriften van tijdge
noten. Ik geef een voorbeeld. Enkele jaren na Meulemans
dood bezocht de bekende Belgische pedagoog Edward
Peeters de Wilhelmina -Catharina school. Kort daarvoor was
Peeters op bezoek geweest bij de Leidse Kweekschool , bij de
pedagoge Nellie van Kol en bij de door Marie Jungius opge
richte Kinderbond. Hij voegde zijn indrukken van deze
bezoeken samen in deel 11 van zijn Excursion Pedago gique
en Hollande. Latere historici zien weinig coherentie in dit
tweede deel. Mijns inziens is die samenhang er wel: de
bezochte personen combineerden - net als Meulernan-van
Ginkei - hun aandacht voor kinderopvoeding met inzet voor
de vrouwenbeweging . Er waren - zoals uit het begin van dit
artikel blijkt - persoonlijke banden tussen de NTV en de
Leidse Kweekschool, maar blijkbaar vond Peeters dat er ook
een inhoudelijk samenhang bestond. Door Meulemans school
op te nemen in het tweede deel van zijn excursie geeft Peeters
- bedoeld of onbedoeld - aan dat er raakvlakken waren tussen
theosofie, vrouwenemancipatie en opvoeding. H iermee
ondersteunt hij mijn idee dat bij Piet Meulernan-van Ginkei
de belangstelling voor pedagogische vernieuwing een belang
rijke schakel vormde tussen haar betrokkenheid bij de vrou
wenbeweging en haar activiteiten in de theosofische bewe
ging.

Fia Di eteren is verbonden aan het Instituut voor
Geschiedenis van de Univ ersiteit Utrecht en lid van de redac
tie van Historica.
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Reisverslag

Annelies de Jeu

Het reisverhaal is tegenwoordig een veel beoefend genre. Ook talloze
vrouwen beschrijven hun ervaringen in andere landen; wie kent niet de
boeken van Carolijn Visser, Lieve Joris of Betsy Udink. In de vroegmoder
ne tijd waren er maar weinig schrijfsters die dit deden. De eerste
Nederlandse was Elisabeth van der Woude (1657-1698). Zij noteerde
haar beleven issen toen ze in 1676 naar Guyana reisde. Deze tekst is nu
voor het eerst volledig uitgegeven, samen met andere aantekeningen die
ze maakte over haar leven.

Hand schrift van Van der Woud e. Ze beschrijft de

orkaan waa rin ze is terechtgek om en.

Bron : M emorije van '1 ge en mijn tijt is

voorgevallen p , 48 .

Van der Woud es me morieboe k op ent met
kort e notitie s, zoa ls de ge bo or tedage n
va n haar oud er s, broer , zus en zichz el f.
Oo k noemt ze verschillend e oorlo gen die
de Republiek door de jar en heen ge teis
terd hebben en het zwar e weer dat het
land get roffen heeft. Pe rsoonlijke ont
boe zem ingen ove r haar j eu gd ontbreke n;
ze rept met gee n woord over ha ar ople i
din g , over ha ar dage lij ks e bez ighede n, of
over de co ntact en die ze onderhie ld . Ze
houd t de lez er voora l feiten voor, achter 
grondinformati e over h aar leven als
vrouw in de zeventiende eeuw geeft ze
over deze peri od e niet.
Uit gebre ider zijn de aa ntek eni ngen va naf
augus tus 1676 , als vade r Van der Woud e
met zij n kind eren - hun moeder was
inmidd els ov erlede n - naar Guy ana ver
tre kt. Hij is aan gesteld om ee n kolon ie te
sticht en . Elisab eth beschrij ft wat hen tij
dens de reis zo al overkomt. Van een dag
tot dag weerg av e is ech ter geen spra ke,
zodat we geen volledig zic ht krij gen op wa t zich alle maa l
voordoe t aan boord en ho e ze haa r dagen pr ecies doorbr en gt .
Wel wo rdt du id elij k dat de tocht verre van vlekk eloos ver
loop t. Het schip loopt al snel averij op doord at het in het ijs
vast komt te zitte n en later tegen ee n an dere boot aan botst.
Er ger is dat on derweg zo wel Elisab eth s vader als zus kom en
te ove rlijden.
Niet alle aantek eningen zijn zo treuri g van toon . Me erd ere
ker en bericht ze vol enth ou siasme ove r koko sbomen en palm
bom en , ov er herten, j agu ars , poem a's en kroko dillen. In
Gu yana aange ko me n krij gen de reizigers bovendien vo lop
hulp van de oo rspro nkelijke be woner s. Geen onv er toge n
woord laat de schrij fster horen over haa r verblijf in de kol o
nie. D at het de pio niers ec hter niet meezit, laat teks tbezo rge r
Mull er zien aan de hand va n de bevindingen van een med e
reizi ger, Gerardu s de My st. Z ijn notit ies zij n ook in deze tek st
uitga ve verw erkt, zo dat de lezer een vollediger beeld kr ijg t
van de ex peditie . Het regen t bij voorb eeld dagenl an g en het
opzett en va n wo ning en verg t veel tij d. D at Elisabeth het
ondanks haar mooie woo rde n niet naar haar zi n hee ft , kan
afge le id wor de n uit het feit dat zij na enke le we ke n teru gk eert
naar de Republi ek . Of haar broer ook meeg aat en of ze ver
trekt omdat ha ar vader en zus de reis niet ov erleefd hebb en,
vert elt ze niet.
Ook de teru grei s verloopt niet zond er tegen slagen . De sc he
pen kome n terec ht in ee n orka an en wo rde n vervo lge ns
gekaa pt. Ho ewel dit voo r Van der Woude een moeilij ke tijd
zal zijn gewees t, laat ze da arvan we inig merken in h aar

opsc hr ij fboe k. Wel be schrij ft ze dat
ze da gelijk s door de kap er s onder
druk wo rdt gezet om haar pro testant
se gel oof los te laten en katholiek te
worden. Een paar weken lat er keert ze
veilig terug naar de Republiek. Achter
haar eige n bele veni ssen noteert ze in
tele gra mstijl wat er verder in de kolo
nie is ge be urd. De hele exp editie is
mi slukt: de Nederla nders zijn verdre 
ve n door de Fran sen . Tot slo t no emt
ze no g enke le politi eke gebe ur tenis
sen , h aar huwelijk m et Adol f
Frederi ck Bock en de geb oort e van
hun kind er en. H aar laatste aa nteke
ningen zij n va n 3 september 1694 , als
hun zevende kind ge boren wor dt.
Hoe het ver der gaa t met Eli sab eth van
der Woud e en haar famili e sta at
besc hreve n in de uitgebreide toelich
ting. D aarin is tev en s aand ach t voor
de histori sche con text, zoals het kolo
nialism e in Latijn s-Amerik a, de poli

tiek e verh ou dingen in We st Eu ro pa en an de re gesc hr ifte n die
versc henen naar aanl eidin g va n de exp edi tie na ar Gu yan a.
Deze toeli chtin gen m ak en het gesc hrif t toegankelijk voor een
breed publ iek. In dat licht is het op merke lijk dat de tek stbe
zo rge r er voor gekoze n heeft het geschr ift niet te her spellen
en slechts zee r summi er van hedend aagse interpunctie te
voorzien. D at maakt de tekst zel f voor lek en mind er makke 
lij k te begri jp en. Vanuit het oo gpunt van vro uwengesc hiede
nis is het bovendien ja mm er dat er slec hts summier aa ndac ht
besteed is aa n de factor gender . Ik had graag meer ge lezen
ove r ho e uitzonde rlijk het wa s voor vro uwe n in die tijd om te
re izen en daar bo vend ien ver slag va n te doen. Deze kle ine
kanttekeni ngen nem en ec hter niet we g dat het mem orieb oek 
j e van Eli sabeth van der Woud e een bo eiende kij k gee ft op
een opmer kelijke peri ode in het leven van een vrouw uit de
zeve ntiende eeuw.

A nne lies de Jeu is gep romoveerd op een onde rzoek naa r
netwe rken en publi cati emogelij khed en van schrijvende vrou
wen in de Republi ek (160 0-1750). M omen teel is zij werk 
zaam als vakrefe rent Ge rmaanse letterku nde aan de
Unive rsiteit Utrecht .

Elisa betli van der Woud e, Memorije van ft geen bij mijn tijt
is voorgevallen. Met h et opzienbar ende verslag van haar
rei s naar de Wilde Ku st 1676-1677 . Bezorgd door Kim
Isolde M uller, Terra In cogni ta, 20 01, 152 blz. ISB N 90
73893 133, 13,2 1.
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Ornnit:onen

Marijke Huisman

Een van de telkens terugkerende elementen in debatten over een multi

culturele samenleving is de vermeende tegenstelling tussen een geëmanci
peerde westerse cultuur en een islamitische cultuur die de vrijheden van

vrouwen systematisch beperkt. Het vreemde hierbij is dat heren als Pim
Fortuyn, Frits Bolkestein en Paul Scheffer zich in de strijd tegen het is la 

mitische volksdeel in Nederland ineens opwerpen als verdedigers van

vrouwen - en/of homobelangen. Onder de vlag van feminisme stellen zij

het voor alsof er een onoverbrugbare tegenstelling bestaat tussen het

westen en het oosten, of eigenlijk alle niet-westerse tradities. Om te
laten zien dat er in Nederland sinds ongeveer 25 jaar fem inisten actief

zijn die juist op de combinatie van vrouwenemancipatie, antiracisme en

het streven naar een multiculturele samenleving inzetten, is het initiatief
genomen tot de bundel Caleidoscop ische visies .

In vijf artikelen over theorievorming, scholing, organisatie
vorming, kunst en naamgeving worden in Caleidoscopisch e
vis ies diverse aspecten uit de geschiedenis van de zwarte,
migranten- en vluchtelingenvrouwenbewe ging in Nederland
belicht. Een terugkerend element is de moeilijkheid etnicit eit
tot een categorie te maken die niet alleen zmv- vrouwen (en 
mannen) betreft , maar ook witte vrouwen en mannen. Met
een historie van het werving sbeleid bij de politie laten Glori a
Wekker en Helma Lutz bijvo orbeeld zien dat er weliswa ar
vanaf de jaren zeventig naar is gestreefd meer vrouwen en
allochtonen in het corps op te nemen, maar dat de politieor
ganisatie als zodanig niet is veranderd. Het gevolg is dat
vrouwen en allochtonen de dienst massaal weer verlaten, uit
onvrede met de bedrijfscultuur waarin racisme en seksisme
aan de orde van de dag zijn.
Ook binnen de vrouwenbeweging speelde - en speelt - de
'kleurenblindheid' van witte feministen . Verspr eid door de
bundel is een ge schiedenis te lezen van de strij d die zmv
vrouwen voerden met witte vrouwen over het belang van
etniciteit. Troetje Loewenthal memoreert in haar bijdrage
over onderwij s bijvoorbeeld de actie van luli a da Lima. Zij
spro ng tijdens de Winteruniv ersiteit Vrouwen studie s in 1983
op het podium om kritiek te uiten op het feit dat zwarte vrou
wen binnen vrouwenstudies onzichtbaar waren, behalve als
object van onderzoek na ar niet-we sterse culturen.
Langzamerhand ontstond er meer aandacht voor de verschil
len tussen vrouwen onderling, maar de witte vrouwen leken
zichzelf vooral bewust te worden van het belang van etnici
teit nadat zwarte vrouwen zich hadden afge scheiden om eigen
organisaties en tijdschriften op te richten.
Speciaal voor en door zwarte vrouwen werd in 1985
Flamboyant opgericht, een bibliotheek , informatie- en ont
moetingscentrum . Vijf jaar lat er werd deze in stelling alweer
opgeheven, omdat de overheid vond dat Flamboyant haar
expertise ten dienste van reguliere (vrouwen-)bib1iotheken
moest inzetten. De medewerkers weigerden en vanaf 1992
nam het IIAV de informatieverzorging op het gebied van
zmv-vrouwenbeweging over. Uit de bijdrage van Amalia
Deekman en Mariette Hermans over de diverse zmv-organi
saties blijkt dat er nog veel materiaal ontbreekt. De meeste
zmv-organisaties waren klein , en richtten z ich meer op acti 
viteiten en/of belangenbehartiging voor hun achterb an dan op
documentatie van hun werk. Egodocum enten van de pionier-

sters zijn er nog nauwelijks, en van de diverse nieuwsbrieven
of tijdschriften zijn geen of slechts onvolledige jaarg angen
overgebleven . Met deze bundel is er gelukkig een eerste
begin gema akt met de inv entarisatie van al deze organi satie s,
hun activiteiten en hun denken .
De 'integratie' van dat denken over gend er en etniciteit blijkt
overigen s niet gemakkelijk . Diversiteit is tegenwoordig een
term die in vele overheid s- en andere nota' s is te vinden , maar
Lutz en Wekker betogen dat de opvatting van diver siteit
meestal niet meer behel st dan een extra paragraaf over zmv
vrouwen en/of -mannen of een blinde verheerlijking van 'ver
schillen'. Op die manier blijven de witte norm en de machts
verhouding tussen etni sche groeperingen onbenoemd en
onaangetast. Isabel Hoving en Gabbi Metsers illustreren dit
mechanisme aan de hand van kunst die door zmv-vrouwen is
gemaakt. In de receptie van hun werk wordt steeds uitgebreid
stilgestaan bij de etni sche identiteit van de kunstenaar in
kwestie , wat volgens de auteur s voortkomt uit de manier
waarop in het cultuurbeleid over 'allochtonen' is gedacht en
geschreven. Lang is ged acht dat kunst zou bijdragen aan hun
welzijn al s migranten daarin hun eig en culturele identiteit
konden onderzoeken . De nieuwe generatie wil zichzelf echter
niet als spreekbuis van 'allochtonen' profileren , maar al s seri
eus te nemen schrijvers, theatermakers en filmers. Als 'omni
tonen' pogen zij met hun werk voorbij een star denken in vast
omlijnde identiteiten te komen.
Esther Captain en Halleh Ghorashi gaan in hun boeiende bij
drage verder op dit denken over 'identiteit' . Na een ontluiste
rende ge schiedenis van de manier waarop sinds de kom st van
de eerste 'gastarbeiders' in overheid sstukken is ged acht en
gesproken over de men sen die nu 'allochtonen' heten , stellen
ook zij dat het voorna am ste kenmerk van al die benamingen
is geweest de leden van deze groep te problematiseren en
witte 'autochtonen' buiten schot te houden. Het is hoog tijd
dat te veranderen , en hopelijk krijgt dit boek alle aandacht die
het verdient - binnen en buiten de wetenschap.

Marijke Huisman is hoofdredacteur van Historica.

Maayk e Botman, Nan cy Jouwe en Gloria Wekker (red.) , Ca
leidoscopische visies. De zwarte, migranten- en vluchtelingen
vrouwenbeweging in Nederland, KIr-Publishers i.s.m. E-Quality
en GEM , 2001. 192 blz, ISBN 906832713 5, € 20,4 2.
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In.terna.tionaal

Congressen Varia Tent:oonst:ellingen

• Technologie
In het Spaanse Granada zal van 22 tot
26 juni 2002 het 2ge Symp osium van
het Intern ation al Committ ee for the
Histor y of Technolog y (ICOHTEC)
gehouden worden . Een van de work
shops zal in het teken staan van de rela
tie tussen kun st , technolog ie en ge nder.
Informatie : W \ w ' . r

• Sociale gesc hiedenis
Van 12 tot 14 oktober 2002 vind t in
Oostenrijk de 38e Internation al Con 
ference of Labour and Socia! Hi story
plaats, die zal gaan over de di scur sie ve
constructie van seksualiteit, de definië
ring en handh avin g van soci ale normen
door domin ante groepen en de daaruit
voortkomende spanningen in de dage
lijk se leven s en prakijk en van arbei
ders. In form atie : Stiftun g Bruno
Kreisky Arch iv, Rechte Wienz eile 97,
1050 Wen en, of e-m ail Sonj a
Niede racher : ni edcrachcr@kr j , ky ,Qrg

· IFRWH
De eer stvolgende conferentie van de
Internation al Fe deration for Research
in Women' s Hi story zal van 11 tot 14
aug ustus 200 3 in Belf ast (Ierl and)
gehouden word en . Het co ngres heeft
als thema : Wom en, family , pr ivate life
and sexuality . Vragen die aan de orde
zullen komen, betreff en ond er andere
de gevolgen van veranderend e def ini
ties van het gezin en priv éleven voor
de leven s van vrouwen , de economi 
sche functi e van het gezin en de bijdra
ge van vrou wen daaraan, en perc epties
van vrouwelijk e seksualiteit. De orga
ni satie roept een ieder op pap ervoor
stellen in te dienen voor 1 juni of I
november 2002 . Voor me er informatie ,
zie : www .hLl rians.ie!w Qmen . Ook de
voorbereidin gen van de IFRWH -con
feren tie te Sydney in 2005 zijn al in
volle gang . Het the ma wordt naar alle
waarsc hijn lijkheid historiogra fie, met
speciale aand acht voor de imp act die
vrouwengesc hiedenis op de geschied
schrij ving over de twinti gste eeuw
heeft gehad . De nieuwe vic e-pre sident
van de IFRWH , Pirjo Markk ola , wordt
verantwoordelij k voor de con gresorga 
ni satie. Ov erig en s is naar aanleiding
van de IFRWH -conferentie in 1998 de
publicatie Wom en 's rights an d human
rights: int ernational hist ori cal pe r
sp ectives in New York bij Uitgeve rij
Pal grave versch enen.

• Zakenv rouwen
Carri èrevrouwen lijk en een rec ent ver
schij nsel maar zijn dat niet , zoa ls de
tent oonste lling Vrouwenzaken - Zaken 
vrouwen . Tw ee ee uwen vrouw elij ke
onde rnem ers in Vlaanderen laat zien .
Aan de hand van een aantal vrouwelij
ke ondernemer s pre senteert de ten
toon stelling een overzicht van vrouwe
lijk ondernem erschap in de amb achte
lijke nijverheid en de grootindu strie, in
de kleinhandel en de horeca, het mece
naat en de vrije en arti stieke ber oepen.
Bij de tentoon stelling verschijnt het boek
Vrouwenzaken - Za kenvrou wen, Fa cett en
van vrouwelij k ze lfstand ig on de rne
merschap in Vlaande ren, 1800-2000
(KADO C, Leuven, euro 23,55.
Best ellen via :
www.k~Jdoc.be/pllbli atie ).
Datum : tot en m et 24 maart
Pl aat s: Kunsth al St . Pi etersabdij. Gent
(Be lg ië)
Inf ormatie: hllp :// wll'w.gen (,be/,v(JW of
drr.sjllloi erer. abdii @ge,;r.be

• Fra uenmuse um
Te r gelegenheid van het 200 -j arig
bestaan van de Rijn -romantiek organi
seert het Frauenmu seum in Bonn ee n
ten to onstelling over het leven van
vrouwen aan de Rijn. De toeschouwer
kan vanaf 1 september 2002 in dit
mu seum terecht om een beeld te krij
gen va n alle fac etten die het da gelij ks
leven van vrouw en aan de Rijn bepa al
den, zowel in de negen tiende als de
twintigst e eeuw.
Datum: 1 septemb er - 31 decemb er
Pla ats: Frauenmu seum ,
Im Krausfeld 10, B onn (Duitsl an d)
Inf ormatie :
I VW III. O·(JUI! IlI I1USe UI1l . (ex/ u J.:COlli

• Ancien Règime
De Société Int ernatio na le pour l'Etude
des Fe mmes de l'Anci en Régime (SIE
FAR) heeft een websi te geopend waar
op een lij st met experts op dit terr ein en
een - voortdurend groeiende - biblio
grafie zijn te vind en . De site bevat
tevens een hi stori sch, literai r en bio
gra fisch woordenboek van (Franse)
vrouwen uit het Ancien Régim e. Het
adres is: Imp:" , ic far.fe mmes.free .fr

• Denemarken
Nadat a! in de her fst van 2000 twee
delen van het biografisch wo orden
boek van Deen se vrouwen waren ver
schenen, zullen in de loop van dit ja ar
nog twee delen volgen. De gehe le
publicatie zal ook via het intern et te
raadplegen zijn : www.ros iulllltc .dk

• Ooste nrijk
De nat ion ale bibliotheek van
Oostenr ijk heeft een website over de
vrouwenbeweging gelanceerd met
onder andere bio grafische en biblio
grafi sche gegev en s. Adre s:
htlp :/Iwww .onb .nc.al/ ariad ne/v tb/ v0,)in
dex .htm

• Soc ial work
Op 21 septemb er 2001 is door weten
schappers uit diver se west- en oo st
eur opese landen het Netw ork for
Hi storical Studie s of Gend er and
Social Work opg ericht. De bedoelin g is
elkaa r te inform eren over de ve rschil
lenden nati on ale geschiedeniss en van
het sociaal werk tussen 1900 en 1960,
en daardoor gezamenlij k te werk en aan
vergelijkend e studies op dit gebied.
Het ne twerk is opgericht te M ainz, tij
dens het Nation al Congress for Socia l
Work te Main z. Naar aanleiding van
dit congre s zal in de zomer van 2002
een bund el over sekse en de gesc hiede
nis van het soc iaa l werk in Eur op a ver 
schij nen . Inf orm ati e:
bert >ke.waa.ld ijk@ let. ulI.nl.
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Tentoonstel lingen

• Mevrouw Couperus
Elisabeth Baud stond in haar tijd
bekend als 'mevrouw Louis Couperus',
toch was zij veel meer dan de echtge 
note van de beroemde Haagse schrij
ver. Behalve dat zij de manuscripten
van haar man in het net overschreef,
schreef Elisabeth ook zelf. Bovendien
vertaalde zij veel, zoals de geruchtma
kende roman The Picture of Dorian
Gray van Oscar Wilde. De tentoonstel 
ling Elisabeth Coupe rus-Baud, de
vrouw achter de schrijver geeft een
beeld van haar leven, dat begon in
Nederlands-Indië, en haar literaire
acti viteiten.
Plaats: Louis Coupe rus Museum,
Javastraat i7, 2585 AB Den Haag
Tijd: tot en met 7 april. Het museum is
geopend van donderdag tot en met zon
dag, van i2.00 tot i7.00 uur.
informatie: 070-3640653.

• Kinderen
Wat de Grieken en Romeinen dachten
over huwelijk, geboorte en opvoeding
van jongens en meisjes is verbeeld in
de historische tentoonstelling Jong in
de oudheid.
Plaats: Allard Pierson Museum, Oude
Turfmarkt i27, Amsterdam
Tijd: tot en met 7 april 2002
informatie: 020-5252556.

Var ia

• Database
Sinds oktober 200 I is de database
Expanding Horizons - een initiatief
van het Expertisecentrum Gender,
Etniciteit en Multiculturaliteit in het
onderwijs en het IIAV - te bezoeken
via www.iiav.nl/horizons. Het databe 
stand biedt informatie over de manier
waarop Europese docenten in verschil-

lende disciplines binnen de alfa- en
gammawetenschappen invulling geven
aan de combinatie van gender en etni
citeit in hun onderwijs. Er zijn voor
beelden van cursussen te vinden en
men kan via de site van gedachten wis
selen en nieuwe activiteiten op het
gebied van gender en etniciteit ont
plooien. De database is bedoeld voor
docenten, studenten, beleidmakers en
andere geïnteresseerden.

• Johanna Naberprijs
Op 11 oktober 2002 wordt voor de
zesde maal de Johanna W.A .
Naberprijs uitgereikt voor de beste
afstudeerscriptie op het gebied van
vrouwengeschiedenis. Deze prijs van
1000,- euro wordt uitgeloofd door het
Internationaal Informatiecentrum en
Archief voor de Vrouwenbeweging en
de Vereniging voor Vrouwengeschie
denis. Iedereen die aan een Neder
landse universiteit of hogeschool een
afstudeerscriptie op het gebied van
vrouwengeschiedenis heeft geschre
ven, komt in aanmerking voor de prijs.
Vereiste is wel dat de scriptie is afge
rond tussen I december 1998 en 1 mei
2002. De sluitingsdatum voor inzen
ding van de scriptie met ingevuld deel
nameformulier is 10 mei 2002.
Deelnameformulier en reglement zijn
op te vragen bij het IIAV / Johanna
W.A. Naberprijs 2002, Obiplein 4,
1094 RB Amsterdam. Meer informa
tie: www .ila y,nl of www ,vro uwell f,le
schiedenis. nl

Congressen

• 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 meervoud van ervarin
gen? Hoe gemeenschappelijk onze her
inneringen eigenlijk zijn, zal onder
zocht worden tijdens het congres
Culturele bagage. Over gender, etnici
teit en collectieve herinnering. Ook
zullen er vragen worden gesteld bij de
diversiteit van 'ons' cultureel erfgoed.

Wat de één als pronkstuk uit zijn of
haar culturele bagage beschouwt, kan
voor de ander immers problematische
kanten hebben, zoals bijvoorbeeld
bleek uit recente discussies over de
omgang met slavernijverleden.
Het congres wordt georganiseerd door
de VVG en de SVVT, ter ere van vijf
entwintig jaar vrouwengeschiedenis in
Nederland. Het programma is samen
gesteld voor een interdisciplinair
publiek van mensen werkzaam op het
gebied van geschiedenis, kunstge
schiedenis, literatuurwetenschap,
museologie, onderwijs en andere geïn
teresseerden. Naast een aantal plenaire
bijdragen van onder anderen Nelleke
Noordervliet, Maria Grever en Cynthia
McLeod, zijn er workshops over onder
andere herinneringen aan het feminis
me, slavernij, erfgoedonderwijs,
musea en ICT.
Datum: l l en i2 oktober 2002.
Plaats: Museum Catharijneconvent te
Utrecht.
informatie : Marieke Hellevoort
(mhell evo @inr el:lIf .ll erJ of Anna
Tijsseling W isselin g@Wlhoo .de)

Personalia

Op 1 september 200 I is cultureel
antropologe Gloria Wekker benoemd
als eerste zwarte vrouwelijke hoogle
raar. Haar leerstoel Gender en
Etniciteit bij Vrouwenstudies van de
Universiteit Utrecht is een initiatief
van het IIAY. Wekker zal zich onder
meer gaan bezighouden met de positie
van zwarte, migranten- en vluchtelin
genvrouwen in Nederland. In april
2002 houdt zij haar inaugurele rede .

Lotte lensen promoveerde 22 novem 
ber 2001 aan de Universiteit Utrecht
met het proefschrift 'Bij uitsluiting
voor de vrouwelijke sekse geschikt' .
Vrouwentijdschriften en journalistes in
Nederland in de achttiende en negen
tiende eeuw.

Carla van Baaien, directeur van het
Centrum voor Parlementaire
Geschiedenis, is per I december 2001
benoemd tot bijzonder hoogleraar
Parlementaire Geschiedenis aan de
Katholieke Universiteit Nijmegen.

Francisca de Haan is met ingang van
1 januari 2002 benoemd tot Associate
Professor of History aan de Central
European University in Boedapest. Ze
zal college geven in de Department of
Gender Studies.
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Boeken in 't kort

Cora Bijlhout
Met een schone lei.
Herinneringen van een kloosterzuster
Valkhof Pers, 2001, € 14, 75.
Ruim 33 jaar maakte Cora Bijlhout
deel uit van de congregatie Zusters
onder de bogen. Met haar boek biedt
zij een unieke kijk op het dagelijks
leven in een (vrouwen)klooster. Daar
mee biedt zij een aanvulling op de ver
schillende studies over de geschiedenis
van actieve vrouwelijke religieuzen die
de laatste jaren zijn verschenen.

Jelto Drenth
De oorsprong van de wereld.
Feiten en mythen over het vrouwelijk
geslacht
De Arbeiderspers, 2001, €17,90.
Naast de biologische en psychologi
sche aspecten van het vrouwelijk
geslacht, behandelt seksuoloog Jelto
Drenth in zijn boek ook de geschiede
nis van de medische en 'zielkundige'
bemoeienis met de vrouwelijke seksu
aliteit.

Gertjan de Groot
Fabricage van verschillen. Mannen
werk, vrouwenwerk in de Nederland
se industrie (1850-1940)
Aksant, 2001, € 27,50.
In september 200 I promoveerde De
Groot in Utrecht op een onderzoek
naar seksesegregatie op de arbeids
markt in Nederland. Met zijn studie
werpt hij nieuw licht op de manier
waarop de toewijzing van werk aan
seksen in de praktijk werkte. Dit doet
hij met behulp van een schat aan infor
matie over productieprocessen, mecha
nisatie, arbeidsverdeling, personeels
verloop, lonen en loopbanen in nieuw
opgerichte industriële bedrijven.

A.M. van Lynden-de Bruïne
In vogelvlucht door Europa. De reis
journalen van Dionysia Catharina
Temminck-Cau (1807-1824)
Walburg Pers, 2001, €40,-.
Aan het begin van de negentiende
eeuw vergezelde Caatje Cau haar echt
genoot, de beroemde ornitoloog
Coenraad Jacob Temminck, op zijn
vele reizen door Europa. Tijdens hun
omzwervingen en het latere verblijf in
Parijs, legde Caatje alles wat zij zag en
beleefde vast in haar dagboeken: de
soirées en dansants, de eerste fiets, de
laatste Parijse mode en zelfs een opge-

zette Afrikaan in het natuurhistorisch
museum van Turijn.

Els Naaijkens
Brieven van vrouwen aan Casanova
Ad Donker, 2001, € 18,-.
Talrijke vrouwen hebben het pad van
Casanova gekruist; van negen vrouwen
die hij trof, is nu een aantal brieven
gebundeld en vertaald door Els
Naaijkens. Een van de briefschrijfsters
is Francesca Buschini, de laatste
Venetiaanse geliefde van Casanova.
Toen hij Venetië moest verlaten, instal
leerde Casanova haar als oppasser in
zijn huis. Francesca onderhield zijn
contacten en ze behartigde af en toe
zijn zakelijke belangen.

Kaat Wils (red.)
Het lichaam (m/v)
Universitaire Pers Leuven, 2001,
€ 41,50.
Het onderscheid tussen man en vrouw
lijkt een natuurlijk en onveranderlijk
gegeven. Toch zijn 'mannelijkheid' en
'vrouwelijkheid' pas vanaf de zeven
tiende eeuw verbeeld en beleefd als
lichamelijk gedetermineerde en elkaar
uitsluitende categorieën. In deze bun
del laat een aantal auteurs zien hoe die
scheiding in de loop der tijd is aange
bracht. Dries Vanysacker belicht het
lichaam van de heks, Mineke Bosch
gaat in op de opvattingen die Aletta
Jacobs en Catharine van Tussenbroek
over lichaam en leven hadden, en Tom
Verschaffel behandelt de historische
beeldvorming rond 'sterke vrouwen'.
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