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Feminisme
De emancipatie is af. Dat is althans de
mn ing van Xandra Schutte, die in Vrij
N 'derland van 8 september j.l. schreef
da feminisme het feestje van één gene
ra ie was. De volle asbakken en lege
gl zen kunnen opgeruimd worden, de
la tste gasten - die zich zijn blijven
va tbijten in slachtofferschap en
ge aag over mannen, werk, kinderen
en de afwas - moet snel de deur worden
ge eze n. Het feminisme is niet meer
re ' vant voor de 21e eeuw; het hoge
aa dee l vrouwen in de WAO, het glazen
p i fond. en de stagnerende herverdeling
Lu se n arbeid en zorg, zijn volgens
Sc iuue geen feministische thema's
m er, maar economische en politieke
pr oblernen.
D. t klinkt wel mooi, maar de vraag is of
de 'ge lij ke onderwerpen politieke the
m 's worden en blijven als er niemand
m er is die vanuit een feministisch
st ndpun t de wereld om zich heen
be ij kt . Bovendien reikt een feministi-
C e blik mijns inziens verder dan eco

00 ui ch e en politieke thema's. Neem
bij oor bee ld de kwestie van geschiede
ni maken. In hetzelfde nummer van
Vnj Nederland blikte een aantal 'weg
bele ldsters' terug op het 'oude feminis
ti h e vuur'. Relativering van de vroe
gere 'aksies' lijkt nu nog de gemeen
sc ' a ppelij ke deler van deze 'oermoe
de s ' , maar op de vraag wat de belang
rij st e verworvenheid van toen is
ge ees t, antwoordt Irene Costera
Mij er : "Dat vrouwen zichzelf zien als
su [eet in de geschiedenis."
H laas is het nog steeds zo dat vooral
VI' ! uwen zelf vrouwen zien als subject
in de geschiedenis. In de vorige afleve
ril g van Historica heb ik het al gehad
over het advies van de Commissie-De
Rooy, de herziening van het geschiede
ni. onderwijs en de gevolgen van dat
ad . jes voor de subjectiviteit van vrou
W9n in de lessen over het verleden.
Deze keer kan ik verwijzen naar de pas
uirl.sekom en film Nynke die werd gere
gisse er d door Pieter Verhoeff. De
schrijfster van vele kinderboeken is
weliswaar de hoofdpersoon van deze
grote publieksfilm, maar met de onder
titel "Een liefdesgeschiedenis" is de
toon meteen gezet. Nynke van Hichtum
wordt enkel in haar relatie tot echtge
noot Pieter lelles Troelstra verbeeld; op
het moment dat het huwelijk strandt en
zij zich verder aan haar werk als schrijf
ster zet houdt de film op. Hopelijk kun
nen we over het vervolg van Nynke van
Hichtums leven en werk meer vinden in
de biografie die Aukje Holtrop aan het
voorbereiden is.

Marijke Huisman
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' L e s jugernent:s universellement:

port:és sur les fernrnes .. . .'

Schrijfsters en le z e r( e s ) s ( e n ) in een internationa le database

Suzan van Dijk

Op 20 april 200 I werd een website opengesteld die van belang is
voor het onderzoek naar vrouwelijke auteurs van vóór 1900. Er is
een database op te vinden, getiteld WomenWriters, die (verwijzingen
naar) gegevens bevat over schrijfsters, de teksten die zij publiceer
den en de reacties die er op dat werk kwamen. Op het moment zijn
het nog vooral achttiende-eeuwse Franse schrijfsters, maar de data
base wordt periodiek aangevuld. In dezelfde website zijn onder
zoeksresultaten te vinden, die gebaseerd zijn op gegevens in de
database. Ook dit gedeelte, getiteld Réseaux de romancières/Women
writers' networks, wordt periodiek geactualiseerd.
Adres: www.ro quade.nl/womenwriters.

Scherm database WomenWriters

Wom.en wnt ers b"efo re 1900 ,

.~....

.--

-"",

"'- .

entre eux les jugements universellement portés sur les fem
mes; cal' ils sont ou contradictoires ou vides de sens". Het
ging haar erom een aantal van deze, onderling strijdige dan
wel onzinnige, oordelen te rectificeren. Zij deed dat niet,
zoals bijvoorbeeld Fortunée Briquet had gedaan, door zoveel
mogelijk schrijfsters op te sommen. Genlis stelde zich wel
polemisch op, maar ze beoogde vooral: rechtvaardigheid. Zij

vond namelijk dat die
zogenaamde 'femmes célè
bres' door de kritiek ook te
soepel behandeld konden
worden, en hun werk dus
ten onrechte toegejuicht.
Haar interventie in het
debat had - evenmin als
die van de andere dames 
niet veel invloed op de
canonvorming. Veel van de
oordelen waartegen zij
zich verzette leverden daar
juist wél de basis voor.
Haar werk is dan ook voor
al interessant als vroege
manifestatie van een bij
vrouwen levende behoefte
om de vrouwelijke bijdra
ge aan de literatuur vast te
leggen.

_"_"_ ..... 4f; I.

In 1811 publiceerde Stéphanie de Genlis een boek over de
invloed van vrouwen op de Franse literatuur: De l'influence
des femmes sur la littérature française . Zij volgde daarmee
het voorbeeld dat de dames de Kéralio (eind achttiende eeuw)
en Briquet (1804) hadden gegeven. Bijzonder aan Genlis was
dat zij als schrijfster ook zélf invloed uitoefende, onder ande
re in de Republiek. Veel van haar werk werd vertaald door
Betje Wolff, die in diverse .
voorwoorden haar bewon
dering voor de Française
uitsprak. Die was mede
gebaseerd op het gezamen
lijk vrouw-zijn en op de
solidariteit die Betje Wolff
voelde: beiden werden
door de kritiek streng beje
gend, en dat schiep kenne
lijk een band.
Genlis wilde met haar De
l'injluence aantonen dat de
'organisation des femmes'
niet 'inférieure' was aan
die van mannen. Eén van
de belangrijkste punten die
ze in haar voorwoord aan
stipt is de oordeelsvorming lil

over vrouwelijke auteurs:
"Il est difficile de concilier
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Gerard Terbo rgh, De B rief (Mauri tshu is, D en Haag)

Virtuele contacten
Verschenen er aan het eind van de achttiende eeuw, en ook
rond de eerste feministische golf, dergelijke overzichten en
inventarisaties in boekvorm of in de vrouwenpers, we zien nu
een vergelijkbaar fenomeen. Op het internet floreren soortge
lijke, maar uiteraard zeer veel grootschaliger projecten. Die
zijn deels gebaseerd op wat door de tweede feministische golf
is 'losgemaakt' - in Nederland onder andere door een artikel
van Hella S. Haasse in 1979 in het tijdschrift Raster , waar zij
de voorgeschiedenis schetst van de Europese 'vrouwenro
man ' . De meest expliciete onderneming is wel de in 1994
begonnen Celebration ofWomen Writers: in feite een enorme
lijst namen, nog lang niet allemaal aanklikbaar, maar in veel
gevallen al wel. Via die klik komt men voor de betreffende
auteur terecht in biografieën,
bibliografieën, on-line teksten
en/of commentaren erop.
Dergelijke projecten zijn niet
per se even polemisch als die
van Briquet en Genlis inder
tijd. Ze spelen ook in op de
belangstelling voor literatuur
sociologie : de teksten van die
schrijfsters kenden vaak een
enorm succes bij vooral vrou
welijke lezers.
In het zojuist afgeronde
NWO-project 'Schrijfsters en
hun publieken, 1700-1880'
(1997-2001) staat dat functio
neren van vroege 'vrouwen
teksten ' centraal, en is gezocht
naar de mogelijkheid om er
enige greep op te krijgen . Het
belang van die teksten voor
tijdg enoten is terug te vinden
in de - uiteraard 'virtuele' 
contacten die erdoor tot stand
werden gebracht, de invloed
die ze uitoefenden op het ont
staan van bepaalde meningen,
de netwerken die ze creëerden.
Om die lijnen in kaart te brengen, is een database ontwikkeld:
die kan gegevens over de auteurs, over hun werken en over
hun lezers/lezeressen - soms zelf weer auteur, vertaler, com
mentator et cetera - bevatten, verwerken en met elkaar com
bineren. De data worden ingevoerd op basis van informatie
betreffende de contemporaine receptie; er wordt dus niet uit
gegaan van de huidige reputatie van de schrijfsters. Daarbij
gaat de aandacht in de eerste plaats uit naar de internationale
receptie : op deze manier worden schrijfsters die internatio
naal geen aandacht trokken (voorlopig) geëlimineerd.
De database WomenWriters staat sinds het voorjaar 2000 op
het internet, in de eerste plaats ten behoeve van de onderzoe
kers die er (met wachtwoord) aan werken en er gebruik van
maken bij hun onderzoek. Hij bevat (in mei 2001) inlichtin
gen over circa 900 schrijfsters uit allerlei Europese landen en
Noord-Amerika, en verwijzingen naar ongeveer 6500 recep
tiegegevens, deels incompleet of in bewerking; het onderzoek
gaat verder. In april 2001 is een begin gemaakt met openstel
ling van de database (zonder wachtwoord). Daartoe zijn in
eerste instantie een aantal schrijfsters geselecteerd: ongeveer
vijftig voornamelijk Franse achttiende-eeuwse romanschrijf
sters, met hun werk en de receptie daarvan. Dit gedeelte, dat
geleidelijk aan verder zal worden aangevuld, is bereikbaar
viade site van het project Roquade (een samenwerkingspro
ject voor digitale publicatie van de Universiteitsbibliotheken
van Utrecht en Delft) op het adres www.roquade.nl/women
writers. Op dezelfde site bevinden zich ook onderzoeksresul
taten - in de vorm van korte artikelen - die met behulp van

de database tot stand zijn gekomen . Tussen onderzoeksgege
vens en artikelen zijn directe linken aangebracht. Het is
zodoende mogelijk om vanuit het 'record' over de vertaling
óók door Betje Wolff - van Louise d'Epinay's Conversations
d 'Emilie, via doorklikken terecht te komen in een interpreta
tie van enkele verschillen tussen de originele en de
Nederlandse versie, terwijl de 'noten ' van het artikel in feite
verwijzingen zijn naar de gegevens in de database .
De gezamenlijke publicatie van onderzoeksgegevens en
-resultaten is van wezenlijk belang . Men zou immers tegen
een database als deze kunnen inbrengen dat hij juist datgene
bevat waar Genlis ooit haar wantrouwen over uitsprak: een
enorme serie "jugements universellement portés sur les fem
mes" . Nu bevindt het overzichtswerk van Genlis zich inmid-

dels weliswaar in de onderge
schikte positie van 'receptie
document' , maar het is nog
steeds heel moeilijk om de bij
eengebrachte 'jugements' met
elkaar in overeenstemming te
brengen. Het is dan ook nodig
om aan te geven welk nut
wordt gediend door het verza
melen van al die strijdige
en/of zinloze uitspraken over
vrouwelijke auteurs . Waar
leidt het vullen van een data
base toe?

Kritische blik
Om te beginnen is het van
bel ang om ons te realiseren
dat veel van deze 'jugernents '
grote invloed hebben gehad op
de literaire canon. Het hele
proces van canonvorming ten
aanzien van vrouwelijke
auteurs willen wij kritisch
bezien door diverse typen
receptiegegevens met elkaar te
combineren: niet alleen die
afkomstig zijn van critici,

maar ook die uit egodocumenten, vertalingen, bewerkingen,
en - vooral ook - meer objectief cijfermateriaal, opgeleverd
door boekhistorici, bijvoorbeeld over de aanwezigheid van
bepaalde werken in bibliotheken. Het gebruik van boekhisto 
rische gegevens, naast de in de receptiegeschiedenis meer
gebruikte informatie uit de literaire pers, biedt een goed uit
gangspunt om de positie van schrijfsters in de eigen tijd
nader te onderzoeken.
Françoise de Graffigny was bijvoorbeeld de auteur van één
van de grootste bestseller s uit de achttiende eeuw, de Lettres
d'une Péruvienne (1747) . De database bevat verwijzingen
naar allerlei vertalingen, zij het niét naar het Nederlands : elf
Nederlandse bibliotheken bevatten een onvertaald exem
plaar . In de negentiende eeuw was haar faam nog min of
meer in stand, maar inmiddels vooral gebaseerd op de con
tacten die ze had gehad met Voltaire . Uit onderlinge verge
lijking van de uitspraken door vroege geschiedschrijvers
over haar roman blijkt dat dezen elkaar, min of meer letter
lijk, herhalen. Ze gaan terug op de Histoire littéraire des
femmes françaises (1769), waarin allerlei strijdigheden
staan, die het verhaal over Graffigny vrij onbetrouwbaar
maken. De auteur, La Porte, raapte namelijk zijn hoofdstuk
bijeen uit diverse elkaar tegensprekende recensies van het
boek. Verwijzingen ernaar en deels ook de teksten ervan,
zijn opgenomen in WomenWriters. Daar vindt men echter
ook verwijzingen naar vrouwelijke reacties op en herschrij
vingen van het werk van Graffigny: deze verdienen nadere
aandacht.
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Correctie bestaande reputaties
De kr itisc he bli k op de can on vor ming ka n leid en tot herzi e
nin g van repu taties. Met nam e de invoe r in de databa se va n
gegeve ns inza ke de intern ation ale recepti e bi edt daartoe de
m ogelijkh eid , waar ov er het alge mee n - zeke r voor vrou we
lijk e auteurs - reputati es vooral zij n ge basee rd op de roem (of
het ge brek eraa n) in het eigen land of taalgebi ed.
Z o is ove r het al of niet be staand e fem inisme van de negen
tie nde-ee uw se George Sand vee l gede battee rd. A ls men zich
b eper kt to t de Fran se situa tie, ko mt men daar ook niet uit.
H aar houdin g is ambi gu . Maar door de in het bu itenland uit 
geoefend e in vl oed erbij te betr ekk en , is aa ntoo nbaa r dat Sand
voor het intern ation ale femini sm e een belang rijke rol heeft
ges pee ld, oo k al streefde zij dat niet ex plic ie t na. Deze bevin
ding en sluiten aan bij de onderz oek sresult aten van Margaret
M cF add en ov er het ontstaan van ee n interna tionaal 'f eminis
m e', waarui t ook he t be lang van Geo rge Sand blij k t.
M cF add en b aseerde zich voor haar onderzoek voora l op pe t
soo nlijke co ntac ten , niet op de 'vi rtu ele ' contacten die lopen
vi a de gesc hr ifte n van Sand die in alle Euro pese landen en in
N oord- en Zuid-A merika volop zij n ver taald en gelezen. Op
grond va n - nog niet afgerond e - inven tarisati e daarvan in de
datab ase kunn en deze laat ste nader wor de n bestudeerd.
D oor onze in venta ri satie te comb ineren met ee n methode van
rom an an alyse met behulp van de co mputer ont stond de
m ogelijkh eid om de dialoo g tussen schrijf ster en lezer (es) vrij
pr eci es in kaart te brengen . Wom en Writers is namelijk dire ct
aanges lo ten op de databank SatorB ase, spec iaal ontwikkeld ,
in M on tpelli er en Toronto , voo r de ana lyse van (Fra nse) nar
rati eve teks ten . In deze aanpak wo rden narrat ieve ' topoi',
teru gkerend e elem enten in verha lende lit er atuur , geïs oleerd,
ben oemd en hanteerbaar gemaa kt voo r de computer. Zo kun
nen ver ha lende tek sten word en verge leke n op det ailpunten,
op dat van de 'to pos ' van het weesm eisj e bij voorbe eld , dat 
zoa ls Sara Bur gerhart - onder de hoede ge pla atst wordt van
ee n oudere vrou w, die ha ar zal beschermen tegen Lovelac e
achti ge bel ager s van haar deugdz aamh eid.
N ad ere bestudering van verha allijn en maakt het mogelijk om
te ond erz oek en of de 'boodschap ' van een vrouwelijke auteur
ver schilt van die va n mann en . Zo is het duid elij k dat
Antoinett e de Salva n met La Comt esse d 'Isembour g ( 167 8)
in gin g teg en ee n verh aal over de ze hi stori sch e figu ur, dat was
va stg elegd doo r Tallemant des Réau x . Zijn versie beschrijft
de gra vin als lichtzinnig, te jon g voor haar oudere man: aan
een m in of meer toevallige pas sant vraagt ze om haar te scha 
ken . Salvan wil deze voor stell ing va n zake n re chtzetten, en
besch rijft het e llendige huweli jk , waaru it haar personeel de
gravin hel pt zich te be vr ijden : ge dr ieë n vlu chten zij we g,
uiter aard in ver mo mming. De 't op os' van de sc haking is ver
ander d in die van de gerecht vaardi gd e vluc ht.

______---~~ ~.!9
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Sche rm da tabase WomenWrit ers

N e t we r ken be sch ri jven
De structuur waarin al deze gegeve ns en uitspraken worde n
opge no me n maakt het mogelij k om de (intern ationale) rol
va n schrijfs ters ten opzi cht e van andere vrouwen, bij voor
beel d binn en een net werk , aan te geve n. Het ga at hi er du s niet
zoze er om persoonlijke con tacte n en vr iendinnennetwe rken
als die rond Betj e Wolff en A agje Deken, w aarvan het bestaan
bl ijkt uit hun corre spond enti e . Het betreft ee rder dialo gen tus
sen ge lijkge zinden, gevoe rd via het gepubliceerde werk. Op
die ma nier was Wolff in co ntac t met schr ij fs ters als Leprin ce
de Beaum ont , Ha yw ood , M ont agu , Ro we , Br ook e ,
Woll ston ecraft , La Roch e, R iccob oni , en - zoals wij al zage n
- met Genlis. Dit soort verb and en zij n talrijk en maken het
mogel ijk om bepaalde ontwikke l ingen te begrijp en .
Weli swaa r was het niet onbe ken d dat Genlis in de
Ned erlanden zo uitgeb reid vert aald is, maar hoe omvangrij k
het int ernationa le ne twerk rondo m Betje Wolff eigenlijk was ,
is niet bestudeerd. Onderzo ek naar di t netwerk lij kt belan grij 
ker voor de situering van Wol ff als schrij fs ter dan kennis van
de vri endinnen in haar na aste omgev ing : zij maakte welbe
w ust deel uit van een intern at ion ale stro ming waarv an het
belan g word t gereduceerd als hij word t ' opgedeeld ' per land.
Het onde rzoek naar deze 'v irtue le netw erken ' is nie t een vou 
dig uit te voeren , althans wás niet een voudi g . Het kan nu eff i
cië nter gebeuren. De dat ab ase Wom enWrit ers biedt da art oe de
mogelijkh eid . In feite vormt hij ee n structuur waarbinnen een
colle ctief 'w ork in pro gre ss ' bezi g is. Deelnemende ond er
zoek ers sla an er gegeven s in op, die soms minimaal van
omv ang zij n, maar die we l bijdrag en tot verscherping van het
tot aalb eeld én tot meer detailkenni s. Eé n van de pran gend e
vra gen , waa rop mi sschien een antwoo rd kan worden gevo n
den is die betreffende de m ogelijk e contac ten tussen de twee
grootste 'Nederl andse ' sc hrijfst ers: Betj e Wol ff en Bell e van
Zuy le n.

Suza n van Dijk (romanist en comp aratist) is leider van het
pr oj ect Schrijfsters en hun pu bl ieken, 1700-1880 (N WO en
Hui singa Instituut).

L it eratuur
Fortun ée B . Br ique t, Dicti onn ai re historique , litte raire er bibli o
grap hique des Françai ses [..J connues par leurs ëcrits [ ..}.
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Ruimte voor vrouvven

Nederlandse en Engelse vrouwen tegen vivisectie

Amanda Kluve ld

Nooit werd zoveel strijd gevoerd tegen vivisectie als in de periode
rond 1900. Vrouwen waren in de toen ontstane anti-vivisectie
beweging zeer belangrijk . In Nederland verdwenen ze snel van het
strijdtoneel, in Engeland niet. Amanda Kluveld probeert een ant
woord te geven op de vraag waarom dat zo was .

"Stel je voor dat je bezig waart in een levend dier te snijd en,
dat je opke ek en Christus naast je stond; zou je hem in de
oogen durven zien? Zouj e werkelijk denk en , dat hij, die zich
de goede herder noemt , die zijn leven stelt voor zijn sch apen ,
de daad goed zou keuren? 0 , ik weet zeker dat j eje diep scha
men zoud t, en ik weet da t Chri stus zou zeggen : ben j e een
volgeling van mij ? Durf j e j e noemen naar mijn naam ? Heb
ikje dit gelee rd? En dat hij j e zou wegz enden , en 't dier opne
men in zijn arme n en 't genezen met zijn wond er-macht. "
Deze pa ssage is afkomstig uit de roman Naa r het groote licht
(1898) van Feli x Ortt . De ro man is een van de vele geschri f
ten die rond 1900 in Ned erland , En gel and, Duit sland ,
Scandin avië, Zwitserland en de Verenigde Staten werden uit
gegeven door tegenstander s van viv isectie. Vivisec tie, lett er
lijk snij den in het levende, en ver zamelna am voor medisch
wetenschappelijke proeven op levende die ren , was in die tijd
onderwerp van een levendi g debat geworden . In geen period e
van de geschi edenis hebben het werk en de persoon van de
vivisector tot zoveel comm oti e geleid en zoveel actie tot
gevolg gehad. Het is de tijd dat tegenstand ers van vivi secti e
zich verenigden . Zo werd in 1876 in En geland de Victoria
Street Societ y, 's wereld s eer ste anti- vivisectie -organi sati e
opgericht. Dit voorbeeld vond al spoedig in andere land en
nav olging . In Nederl and vormde zic h in 1890 de
Nederland sche Bond tot Bestrijding der Vivisectie (NBBV ).
Het bijzondere aan de anti -vivi sectie -beweging was , dat dez e
voor een bel angrijk dee l werd gedragen en vormge geven door
vrouwen. Uit de incomplet e ledenli jsten kan word en opge
maakt dat iet s meer dan de helft van de ongeveer duizend
leden van de NBBV vrou w wa s. De mee ste donaties die de
NBBV in de eer ste twee decennia van ha ar bestaan ont vin g,
waren afkom stig van vrouwen. Het gin g om bedra gen van
één tot hond erd gulden. De beroemd e feministe Cécile
Goekoop -De Jong van Beek en Donk , lat er schr ij fster van de
roman Hild a van Suyl enbur g, schonk tweehond erd vijftig gul
den aan de bond en werd lid van de nieuwe organi satie .
Beha lve als financiers war en vrouwen op alle niveaus van de
beweging actief. Zo zou de NBBV in 1910 meer dan twintig
jaar lan g door Suz e Grosh ans geleid word en. Lager in de
hiëra rchie van de organisatie s ware n vrouwen net zo goed
vertegenwoordigd. Als bestuurslid, penningm eester, secret a
ris, vertaler van buitenland s propagandam ateri aal en natuur
lijk als lid .

Behalv e door het aande el van vrouw en was he t anti-vivisec 
tionisme bijzo nder omd at het een praktij k probeerde te
bestrij den waar maar een heel beperkte groe p mensen mee
bekend was. Vivisectie maakte op geen enkele wij ze deel uit
van het dagelijkse leven . Vivisectie vond plaats in laboratoria
en coll ege zalen , in ruimt en die niet voor niets voor een breed
publi ek toegankelijk waren . Er was nauw elijks iem and die ,
zoal s een Nederland se anti-vivise ctio nist het uitdrukt e , de
"verborgen zonden van de vivisect oren" kende. De bestrij
ders van viv isectie bes chouwden het dan ook als een belang
rijke taak om de "me nschen de oogen te openen door het
kwaad van de vivise cti e als kwaad tento on te stell en" .
Dit zichtbaar maken van de vivisecti e gebeurde ond er meer in
gedichten en romans die over het onderwerp handelden . Een
stroom van gesc hriften werd door de ij verige anti -vivisectio
nis ten gep roduceerd, telkens met de bedoeling om de waar
heid over vivisectie aan de onwetendheid verkerend e same n
leving te onthullen en om het op de age nda van het parlement
en de publieke opini e te plaatsen. De anti-vivisectionisten
beschre ven hun streven als een 'heldenrei s' . In hun voors tel
ling gin g het om een tocht door een dui ster gebied , een rei s
waar van de afloop onz eker was en tijden s welke de anti-vivi
sectioni sti sche held of heldin afstand moe st doen van mate
rieel gew in, maatsch appelijke erkenning . De ideale strij der
tegen vivi sectie was in deze voorstelling een man of een
vrouw die bere id was om zich vo l over gave en tegen alle kri
tiek en spot in, te beij veren voo r de bestrijdin g van vivi sectie.
Anti-vivi section isten stelden zich niet zelden andere helden
die bespot waren voor hun opvattingen ten voorbeeld. Zij
voelden zich, zoal s blijkt uit de passag e uit Naar het g roo te
licht, volgelingen van Chri stu s of Chri stu sachtige figur en . Dit
alle s in het besef dat zij tijdens hun leven geen of nau welijks
ta stbar e re sultaten van hun streven zou zien. Het re sult aat van
de strijd wa s minder belangrijk dan het voeren van de str ij d
zelf. Anti- vivisectioni sme was een vorm van wat in de socio
logie wel 'e xpressieve politiek' wordt genoemd . Het str ij den
dient om een hogere morele levenshouding te tonen, expres
sie te geven aan een individu ele levensstij l zonder per se
daarmee parle mentaire macht na te streven of een wetgeving
te bedingen.
In Engel and was dat ook zo, maar rond 1900 is er een verschil
waar te nemen tus sen de Nederland se en de Eng el se strij d
tegen vivi sectie. In die periode werd en vrouwen binnen het
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Felix Grit . Bron: Amanda Kluveld. Reis doo r de hel de r

onschuldigen, Pl'. 19,

Nederlandse anti-vivisectionisme minder belangrijk bij het
uitzetten van de te volgen koers en het vormgeven van de
strijd. Hun functie als president van bijvoorbeeld de NBBV
was veel meer symbolisch dan bestuurlijk. De strijd werd
veeleer vormgegeven door mannen en één man, Felix Ortt, in
het bijzonder. In Engeland gebeurde dat niet. Vrouwen bleven
in de strijd tegen vivisectie de belangrijkste figuren. De strijd
werd in Engeland en Nederland vanaf 1900 ook anders
gevoerd. Een mogelijk verklaring voor dit fenomeen is dat de
Nederlandse strijd tegen vivisectie sterk beïnvloed werd door
het Tolstojanisme of Christen-Anarchisme. In Engeland werd
het anti-vivisectionisme daarentegen meer beïnvloed door
feministische en theosofische denkbeelden.

Tolstojaanse expressieve politiek
In Nederland was de navolging van Christus nauw verwant
aan het Tolstojanisme of Christen-Anarchisme dat rond 1900
in geen enkel ander land zoveel opgang maakte. Door de per
soon van Ortt was het anti-vivisec-
tionisme verbonden met allerlei
andere bewegingen die soberheid
predikten zoals het door Tolstoj van
alle metafysische en kerkelijke ele
menten ontdane christendom, dat
de Bergrede van Christus tot uit
gangspunt had. Geweldloosheid,
weerloosheid, broederschap op
basis van liefde voor al het levende
en anarchisme maakten daar deel
vanuit. Met dit 'christen-anarchis
me' hing een duidelijke opvatting
over politiek samen. Nederlandse
tolstojanen waren van mening dat
men niet door politiek activisme,
bijvoorbeeld het nastreven van een
wettelijke beperking of verbod van
vivisectie, maar door het uitdragen
van een individuele, zuivere manier
van leven strijd diende te voeren.
Het streven naar invloed op de par
lementaire politiek was daarbij van
ondergeschikt belang en werd zelfs
gezien als deel van een lager
moreel en materieel verlangen.
De expressieve politiek van de
Nederlandse anti-vivisectionisten is
voor een belangrijk deel vormgege
ven door Felix Ortt. Zowel zijn tol
stojanisme als zijn opvatting over
wat hij een 'wetenschappelijk ver
antwoorde vivisectiebestrijding'
noemde, hebben het Nederlands
verzet tegen vivisectie gevormd en het als het ware van vrou
wen afgenomen. Hoewel Ortt meerdere romans schreef waar
in het thema vivisectie aan bod kwam, ontwikkelde hij zich
na het schrijven van Naar het groote licht, steeds meer tot een
tegenstander van fantasie, verbeelding en fictie als wapens in
de strijd tegen vivisectie. Metaforen voor de vivisectie, die
door zijn voorgangers bijvoorbeeld met de Satan, de
Mammon, lust en verkrachting werd geassocieerd, liet hij
zoveel mogelijk achterwege. Ook hield hij geen bezielde
redevoeringen. Interessant genoeg waren dit allemaal zaken
waarin de Nederlandse anti-vivisectionisten van het eerste
uur, waaronder veel vrouwen zoals C.C. van der Hucht
Kerkhoven, Marie Jungius en Suze Groshans, nu net erg goed
waren. Marie Jungius had tijdens de Nationale
Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898 een indrukwek
kende lezing gehouden waarmee zij de hoogleraar Jacob van
Rees had opgewekt om zich openlijk aan haar zijde te scha
ren. Van der Hucht-Kerkhoven had een aantal romans op haar

naam staan waarin het thema VIVIsectie vol verbeelding
werd uitgewerkt. De roman Anna werd in Engeland ont
haald als een roman over The New Woman, een maatschap
pelijk geëngageerde vrouw die het waagde zich in het open
baar uit te spreken over belangrijke kwesties als vivisectie.
De hoofdpersoon van de roman, de jonge Anna weigert haar
stervende hond te verlaten om met haar verloofde naar een
feestje te gaan. Hij dreigt haar om de verloving te verbreken
als zij niet aan zijn zijde verschijnt, maar Anna gehoorzaamt
hem niet. Ze wordt verlaten en voert verder eenzaam haar
strijd. Zij komt aan het eind van het verhaal als winnares
naar voren en wordt beloond met de terugkeer van haar tot
inkeer gekomen verloofde. Heel anders vergaat het Marie,
de hoofdpersoon uit Naar het groote licht die om haar lief
de voor een zieke kat Ortt als overdreven gevoelig wordt
veroordeeld.
Dit laatste is typerend voor de strenge wetenschappelijk bena
dering van het vivisectievraagstuk die Ortt voorstond. Door

zijn wetenschappelijke strijdwijze
verdwenen vrouwen die hun
betoog mede met behulp van hun
charisma, verbale kwaliteiten en de
verbeelding kracht gaven, lang
zaam van het anti-vivisectionisti
sche toneel. Ook de theosofie waar
een aantal belangrijke anti-vivisec
tionistes een belangrijke inspiratie
bron in vonden, werd door Ortt als
niet-wetenschappelijk terzijde
geschoven. Daarbij kwam nog dat
de vrouwelijke Christusfiguren die
bovengenoemde dames zich tot
voorbeeld stelden; Jeanne d' Are
en door hen ' in fictie beschreven
moeder- en zusterfiguren. steeds
verder naar de achtergrond werden
gedreven door de tolstjojaanse of
christen-anarchistische mannelijke
verbeelding van Christus. Voeg
daarbij de opvatting dat een ware
navolger van Christus zich van de
staat en de wet afkeerde enje krijgt
nog een element dat de expressieve
politiek van de Nederlandse anti
vivisectionisten ongunstiger maak
te voor vrouwen om zich in het
openbaar te manifesteren en een
zekere politieke macht, dat wil
zeggen , publieke, openbare
invloed, te verwerven . Ortt vroeg
immers aan vrouwelijke anti-vivi-
sectionisten om afstand te doen

van en weinig waarde te hechten aan iets wat zij eenvoudig
weg niet bezaten: volwaardig burgerschap, volledige toegang
tot de wetenschap en kiesrecht.

Feminisme en theosofie
Anders dan in Nederland behielden vrouwen in Engeland
een prominente positie in de vormgeving van de expressieve
strijd tegen vivisectie. De opvattingen van de tolstojanen
waren daar nauwelijks van belang. Die van de theosofen en
feministen daarentegen hebben veel invloed gehad op de
verbeelding van het kwaad door de Engelse anti-vivisectie
beweging. Ook waren de Engelse anti-vivisectionisten niet
vies van parlementaire invloed of prominent optreden in het
openbaar . Twee voorbeelden . kunnen dit illustreren. Zo was
daar de oprichtster van de Victoria Street Society, de femi
niste en journaliste Frances Power Cobbe. Zij gebruikte met
succes de enorme kring van invloedrijke kennissen om het
thema in het Engelse parlement aanhangig te maken. Cobbe
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Hetzelfde geldt voor Anna Kingsford, vanwe
ge haar avant-gardistische vrije levenswijze
(ze leefde samen met een andere man dan
haar echtgenoot) een gezworen vijandin van
de ongetrouwde, keurige en oudere Cobbe.
Kingsford zou je als een vertegenwoordiger
van het meer theosofisch georiënteerde anti
vivisectionisme kunnen beschouwen. Ze was
zieneres en stond in nauw contact met de toen
sterk aanwezige theosofische beweging rond
Helena Blavatsky. Kingsford had ook contact
met alleen voor haar zichtbare spirituele
wezens. Deze hadden haar op een zeker
moment, tijdens een soort interspiritueel min
nespel in haar boudoir, laten weten dat zij
was uitverkoren als verlosser der dieren. Ze
besloot daarop om in Frankrijk, het bolwerk
van de experimentele fysiologie, medicijnen
te gaan studeren. Kingsford wilde bewijzen
dat het mogelijk was om een medische graad
te hehalen zonder vivisecties te verrichten.
Uiteindelijk slaagde ze daarin. Ze studeerde
af op het vegetarisme en mocht zichzelf MD
noemen. Hoewel ze zeer gelukkig was met
haar wetenschappelijke titel begreep zij dat
zij hiermee nog geen verlosser was gewor
den. Om die reden bood zij een aantal promi
nente fysiologen aan om in ruil voor het leven
en de vrijheid van de door hen gebezigde
proefdieren, zichzelf als proefdier aan hen ter
beschikking te stellen. Haar aanbod werd
afgewezen en maakte dat zij niet als een ware
Christus op de snijtafel kon sterven. Voor
Kingsford was dil een grote teleurstelling die
tegelijkertijd haar woede opwekte. Ze besloot
het anders aan te pakken. Kingsford trok zich
terug in haar boudoir en concentreerde zich
met behulp van de spirituele wezens die haar
omringden op beroemde vivisectoren zoals
Paul Bert en Claude Bernard. Zij wilde hen
op afstand vermoorden door hen ziekte en
ellende toe te zenden. Toen Louis Pasteur en
Paul Bert op een dag stierven voelde zij een
enorme triomf. Ze besloot om alle vivisecto
ren op deze wijze te vermoorden. Uiteindelijk
stierf ze zelf met wroeging over de moorden

Apporaai uni 110/1bek van
de zij naar haar idee had gepleegd.een hond Ir 'I l~ (I!m' en .
Zoals Cobbe en Kingsford waren er meer
vrouwen in de Engelse anti-vivisectie-bewe
ging. Zij werden niet beperkt door een tolsto-
jaanse en wetenschappelijke visie op vivisec

tiebestrijding, zoals in Nederland het geval was. Er was meer
ruimte voor vrouwen om een keuze te maken in de wijze
waarop zij de religieuze gevoelens die van het anti-vivisec
tionisme deel uit maakten, vorm wilden geven. Zij konden de
navolging van Christus (denk aan Kingsford) naar eigen
inzicht invullen. Geen wonder dat de Engelse anti-vivisectie
beweging kleurrijker, fanatieker en vrouwelijker was dan de
Nederlandse beweging. Zij deed ook meer stof opwaaien. Dat
is vandaag de dag nog altijd zo.
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wordt in de historiografie van het Engelse anti-vivisectionis
me aangeduid als een behoudend feministe. Daarmee wordt
bedoeld dat zij uitging van specifiek vrouwelijke eigenschap
pen, zoals moederliefde en emotionaliteit, die door het
publieke optreden van een vrouw beschadigd konden worden.
Politiek handelen kon vrouwen te mannelijk maken en moest
daarom zoveel mogelijk achterwege worden gelaten.
Inderdaad schreef Cobbe dergelijke zaken op, maar de prak
tijk van haar handelen was, zoals mag blijken uit haar lobby
praktijken en de prominente wijze waarop zij voor het voet
licht trad om de vivisectie te bestrijden, aanzienlijk minder
streng. Ook het geloof waar zij veel waarde aan hechtte, legde
haar weinig beperkingen op. Zij had een eigen religiositeit
waarbij zij bad tot een mogelijke God. Anders dan de navol
ging van Christus door de Nederlandse tolstojanen bood deze
visie op God meer ruimte om haar eigen weg te bepalen en
haar eigen strijd tegen vivisectie te voeren. Cobbe ging haar
eigen weg en verwierf daardoor veel aanzien en bekendheid
voor haar zaak.
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Noors drama en de Nederlandse vrouw

Het denken over de vrouwen het huwelijk
tijdens het fin de sièc/e

Peter Koudijs

,
Na jaren van huwelijkse trouw komt een vrouw tot inkeer. De man
met wie ze een eeuwige band is aangegaan blijkt niet te zijn wie ze
dacht dat hij was. Bovendien voelt ze zich als een speelpop behan
deld; haar man is meer een voogd dan een echtgenoot. Ze neemt
het pijnlijke besluit haar man en kinderen te verlaten om ergens
anders een volwaardig bestaan op te bouwen. De vrouw in kwestie
is Nora Helmer. Ze leefde aan het eind van de negentiende eeuw op
alle podia van Europa en is ook tegenwoordig nog regelmatig in veel
theaters te vinden. Nora is namelijk de hoofdpersoon in Et djukke
hem (Het poppenhuis), een van de bekendste stukken van de Noorse
toneelschrijver Henrik Ibsen. Het aantal mensen dat de eerste voor
stellingen van Het poppenhuis bezocht was beperkt, maar de pennen
van de recensenten kwamen niettemin in beweging om "het stuk
over de emancipatie van de vrouw" van commentaar te voorzien.

D e laatste drie decennia van de
negenti end e ee uw waaide er een
verni eu w en de wind door het
Eur ope se ton eel. De gemaakt e en
over dreve n mani er van acter en die
het ro manti sch ton eel in de ee rs te
hel ft va n de negentiende eeu w had
geke nmerk t, we rd lan gzame rh and
ve rva nge n door een meer re ali sti
sche spe l- en regieopvattin g . Ni et
ied er een kon zich echter vinde n in
de reali sti sch e kuns topv att inge n,
zo da t in het begin van de j aren
negen tig ee n m eer mysti ek e en
sy mbo listisc he stij l do ordron g in de
Eu rop ese theater s .
Ee n van de toonzetters van deze
stro mi ng was H enrik Ib sen . Hij was
ee n ve rn ieuwer en wordt nog steed s
gez ie n als een van de gro ot ste
ton eel schrijv er s die Europa heeft
voor tgeb racht. Hij was een van de
eer st e sc hrij vers uit noordw est
Euro p a die realistische en naturali s
ti sch e ton eel stukken schreef en w as
eve nee ns ee n van de eersten die de
ni euw e stij le n van de mystiek en het
sym bo lism e om arm de. Ook m et

Afbee ld ing van Henrik Ib se n. Bro n: D. Tay lor- w ilk ie, In sight

g uides, Norway. L onden, 2000.

zij n onde rwerpe n en thema's slo eg
hij een nieu we weg in. Veel van
zij n toneels tukke n waren geb aseerd
op m aatsch app elijke en soc ia le
pro ble me n. Vooral de socia le the
mat iek ron dom de positie va n de
vro uw in het hu welijk kree g aan
dacht.

Vrouwen kwestie
D eze th em ati ek in Ib sen s we rk
sloot goe d aan bij een belan grijk e
discu ssie die in Ned erl and tijd ens
het fi n de siècle gevoerd werd en
die in 191 9 zo u leid en tot algem een
vro uwenk iesrec ht: het deb at ove r
de ema nci patie van de vrou w in het
hu welij k en de maatschapp ij als
geh eel. De ze di scussie over de
'vro uwe nkwes tie' werd vooral bin 
nen fe m inis ti sche stromin gen
ge voer d, ma ar ook buiten de em an
cip atiebewe ging was er een deb at
gaand e ove r de positie van de
vrouw in het huwelijk. De geschi e
deni s va n het feminisme in
Ned erl and heeft inmiddels de nodi 
ge aa ndac ht gehad, net als andere

HISTORICA oktober 200 I 11



- '--- - - - - - - - - -

Het pro g ramm ab lad uit 1890 bij de tweed e voo rste lling van He t poppenhui s

in Ned erl an d . B ron: R. van den Zalm, Ibsen op de p lanke n. Amsterdam , 199 9.

Uiteenlopende reacties
In veel artikelen uit liberale kr ing werd positief gereageerd
op Het poppenhuis. Daarbij werd het belang van gelijkwaar
digheid in een huwelijk benadrukt. Al in het eerste uitgebrei
de artikel dat in 1882 in het liberale tijdschrift De Gids aan
Ibsen werd gewijd, schreef recensent Terweij vol bewonde
ring over Ibsens vrouwelijke personages, die een "louteren
de invloed" op het huwelijksleven zouden hebben. In 1893
schreef Slothouwer naar aanleiding van Het poppenhuis in
De Tijdspiegel dat "Ibsen ook de zelfstandigheid der vrouw
wil; daar hij wenscht, dat ook de vrouw zichzelf moet zijn;
dat zij niet meer spijt burgerlijke wet, godsdienstig voor
schrift en traditie de ondergeschikte moet wezen van den
echtgenoot, maar in de eerste plaats een zelfstandig mensch
( ...) eene vrouw , die, zichzelf en haar handelen en denken
bewust, in haar doen zelfstandig is en dus ook zelf verant
woordelijk". Een jaar later verscheen er in De
Nederlandsche Spectator een artikel over Ibsen waarin Van
Nouhuys zich expliciet schaarde achter Ibsens visie op de
positie van de vrouw, die hij als volgt omschreef: "In elke
vrouw wil Ibsen een mensch, een zich vrij ontwikkelend
zelfstandig mensch zien".
Tegelijkertijd waren er in liberale kring ook conservatievere
geluiden te horen. Een van de meest prominente recensenten
van De Gids, Van Hall , benaderde de vrouwenemancipatie
kritisch . In een artikel uit 1897 schreef hij dat de vrouwelijke
personages in Ibsens stukken hem in de eerste plaats als "geë
mancipeerde , haast bandeloze vrouwen, onnatuurlijk, onmen
schelijk, ter nauwernood toerekenbaar" toe schenen. Deze
figuren werden pas begrijpelijk voor de recensent als ze in de
context van de Noorse samenleving werden geplaatst. In De
Nederlandsche Spectator waren eveneens dergelijke terug
houdende geluiden te horen. Volgens een anoniem artikel uit
1889, het jaar dat Het poppenhuis voor het eerst in Nederland
werd opgevoerd, zat het stuk vol met "onnatuurlijke omstan
digheden". In datzelfde jaar kenmerkte Flanor, de vaste
columnist avant la lettre van dat blad, Nora's vertrek als
"krankzinnig", gedaan uit "onverwoestbare eigenliefde".

sterk naar voren komt. Het stuk handelt over het huwelijk tus
sen Nora en de bankmanager Torvald Helmer. Nora wordt
nauwelijks serieus genomen door haar man en ze is eigenlijk
niets meer dan diens ' speelpopje' dat voor de kinderen mag
zorgen . Nora heeft, toen het paar pas getrouwd was, een ille
gale lening afgesloten om een rei s voor de toen zieke Torvald
te kunnen betalen. Bijna acht jaar lang weet ze dit voor haar
echtgenoot verborgen te houden. Als Torvald er ten slotte
achter komt , wordt hij woedend . Hij verwijt Nora zijn maat
schappelijke positie te hebben aangetast en vindt dat zij niet
geschikt is om zijn (sic) kinderen op te voeden . Nora is teleur
gesteld in zijn reactie; ze pleegde de fraude immers voor zijn
welzijn . Door dit voorval komt ze tot inkeer en ze beseft dat
Torvald helemaal niet is wie ze dacht dat hij was. Ze komt tot
het inzicht dat ze niet meer van hem houdt en dat ze haar hele
leven lang als een speelpop is behandeld: eerst door haar
vader, later door Torvald. Ze besluit haar man en kinderen te
verlaten om zelfstandig te gaan leven en zichzelf op te voe
den tot een volwaardig persoon. Torvald strubbelt tegen van
wege de bedreiging van zijn ma atschappelijke positie, maar
Nora heeft haar besluit genomen en vertrekt.
In H et poppenhuis stelt Ibsen een huwelijk aan de kaak waar
in de gelijkwaardigheid tussen de partners ver te zoeken is.
Zo'n huwelijk heeft niet voldoende basis om te slagen. Het
stuk kan geïnterpreteerd worden als een pleidooi voor de
noodzakelijkheid van zelfontplooiing en volwaardigheid van
beide partners in het huwelijk. Met Het poppenhuis brak
Ibsen door in Europa en ook in Nederland maakte een breed
publiek toen voor het eerst kennis met zijn werk. Literair
recensenten bespraken het stuk en er verschenen reacties op
de sociale thematiek.
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belangrijke thema's uit het Nederlandse fin de siècle. Het
denken over de vrouwen het huwelijk buiten de emancipa
tiebeweging is echter een ondergesneeuwd onderwerp binnen
de ge schiedschrijving en het onderzoek dat hiernaar is
gedaan , is beperkt.
Een van de weinige historici die zich in het denken over de
vrouw buiten de feministische beweging heeft verdiept, is
Marianne Braun. In De prijs van de liefd e (1992) bespreekt ze
beknopt hoe er in de verschillende Nederlandse zuilen over
de positie van de vrouw werd gedacht. Volgens Braun bepleit
te men in confessionele kring nederigheid, dienstbaarheid en
gehoor zaamheid van de vrouwen was men van mening dat
zij in het huwelijk een aan de man ondergeschikte rol moest
aannemen. Aan het huwelijk zelf werd door de katholieken en
protestanten een centrale positie in het maatschappelijk leven
toegedicht. Alles wat deze positie zou aantasten, zoals de
vrije liefde - dat wil zeggen het naar eigen wens vormgeven
van het huwelijk -, werd resoluut van de hand gewezen. In
vooruitstrevend liberale kring had men andere gedachten
over de positie van de vrouw in het huwelijk. Men was uit op
een morele verbetering van de maatschappij , en gelijkwaardi
ger betrekkingen tussen de echtgenoten op juridisch en finan
cieel gebied pasten in dit streven . Sommige radicaal-liberalen
gingen nog verder en zagen mogelijkh eden voor een vrijere
huwelijksrelatie.
In de overige hoofdstukken van haar boek bespreekt Braun
het debat rond de vrouwenkwestie vooral vanuit een politiek
en juridi sch perspectief. Net als in de re st van de geschied
schrijving ontbreekt aandacht voor de culturele dimensie van
de discussie over de positie van de vrouw in het huwelijk.
Toch werd dit debat tijdens hetfin de siècle wel degelijk op
cultureel niveau gevoerd. In de reacties op Ibsens toneelstuk
ken komt dit duidelijk naar voren . In de artikelen die in toon
aangevende Nederlandse culturele tijdschriften als De Gids
en D e Nederlandsche Spectator werden geschreven over
Ibsen en zijn werk , besteedde men uitgebreid aandacht aan de
thematiek rond de positie van de vrouw in het huwelijk. Een
nadere kijk op deze dialoog kan meer inzicht geven in het
denken over dit onderwerp buiten de feministische beweging.

Het poppenhuis
In 1879 schrijft Ibsen Het poppenhuis, een toneelstuk waarin
de thematiek rond de positie van de vrouw in het huwelijk
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Ac tric e Rika Hopp er al s Nor a in een voo rs telling uit 1906. B ron: H. Ibsen,

Verzam elde werken . Ams terdam , 191 3.

Ma ar na verl oop van tijd trokk en de co ns er va tieve recen sen
ten bij . Betit elde Van Hall in 1889 het vertr ek van Nora nog
als een onwaa rschij nlijke ontw ikk elin g , e lf j aar later , in 1900 ,
ond erkend e hij da t "de vrouw het re cht had , j a den plicht te
h andel en gel ij k zij deed ". O ok de ar tikelen in D e
N ederl an dsch e Spectator waren in latere j aren uitsluitend
positi ef .
In con fession ele kring was men ov er het algemeen niet zo te
spr ek en ove r Ibsens toneelstukken. Op het thema, de positie
van de vrouw in het huwelijk, werd in eers te instantie uite rst
kriti sch ger eageerd . Zo schre ef Bron sveld in St emmen van
Waarheid en Vred e (1893 ) dat hij Ib sen in H et p opp enhuis "in
de hoogste m ate onpraktisc h" vond . Vooral in Nor a 's vertrek
kon hij zic h niet vi nden : "Stelt u ee ns voo r dat alle vro uwe n
ded en als Nor a! (-) Bij een ig nad enk en mo et ieder gev oe len,
dat zu lk ee n idea lism e nader t tot onger ijm dheid". Ook voor
de ton eeld icht er had de recen sent geen goe d woo rd ove r. Hij
kon zich goe d voors tellen "da t vele n hem min of meer demo 
ni sch noem en " en hij vond hem zelf "z éér on syrnpatheti sch " .
Er we rd ech ter niet uit sluitend negati ef ge reag eerd in confe s
sio nele kr ing. Al in de eer ste j aargan g van D e Kath oli eke
Gid s ( 1889) we rd in een over wegend lovend artikel aandacht
besteed aan de toneel stukk en van Ib sen . H et p opp enhui s werd
gezien als een stuk dat het hu welij k "o p ee n hoog zedelijk
sta ndpunt plaa ts t". Toch wa s de waard erin g voor de vrouw e
lijk pe rson age s-in Ibs ens toneel stukken niet zo groot als bij de
meeste lib erale recensenten . Ook in Stemm en van Waarh eid
en Vrede werd de beoordeling naar verl oop van j aren positie
ver. In 1897 verscheen een artikel dat ee n van Ibsens meest
reli gieu ze toneelstukken, Bran d, re deli j k waarderend
be spr ak . Recensent Huisman ging in 1902 een stap verder
doo r Ib sens hele oeuv re in een ch ristelijk kader te pla atsen .
Hij int erpreteerde elk stu k als een aa nval op een bepaalde
zond e , bijv oorbeeld zelfzucht of leug en achtigheid. En hoe 
wel Ib sen werd beschreven als "on gel oovig e" was vo lgens
HuI sm an "het christelijk idealism e toc h blijven liggen op de
bod em zijn s h arten". De vrouw elij ke per sona ges werden ner -

ge ns geprezen, maar ook nergen s bekritiseerd. Zelf s over
Nora, di e er in 1893 in hetzelfd e tijd sch rift nog zo van langs
had ge krege n, wa s geen kwaa d woo rd te lezen. De waard e
ring die Hui sman voor Ib sen had , lag hoofdzakelijk in de
"waa rhe ids liefde". De re ce nse nt prees ev eneens Ib sen s
pogin g "het huwelijk sle ven te lout er en" .

O pe n d eb at
Zoa ls hierboven bleek , reageerden de re ce ns enten uit lib era
le kring ver deeld op de ton eel sch rijver en zijn werk . All een
D e Tijdsp iege l schreef uit sluit end pos itief over Ibsen en zij n
soc ia le th ematiek. In D e Gids en De Nederlands ch e
Spec tato r waren zo wel artike len te le zen die de nadruk leg
den op de zelfstandigheid en ge lij kwaardigheid van de
vro uw, als artikelen waar in hier ju ist heel kritisc h tegenaan
werd gek eken. H et lijkt erop dat in liberale kr ing een op en
debat werd gevo erd over de positi e van de vrouw in het
huw elijk , waarin niet alleen pro gressief liberale n maar ook
person en van conservati ev ere stempe l zich mengden . Dit
deb at verschoof na verloop van tijd in progressieve richtin g
en na 1900 verstomde de kriti ek op het idee van zelf standi g
heid der vro uw.
Ook in pro testants e kr ing is ee n ontwi kk eling in een meer
pro gressieve richting zichtb aar. Werd in 1893 in Stem m en van
Waarh eid en Vred e Nora 's ver trek nog als "ongerijmd ideali s
me " gez ien , negen ja ar later we rd er geen kritiek meer geu it
op Het p opp enhuis . Ib sen was in 1902 niet meer "z éér
onsympa thetis ch" , maar een schrijver die probeerde "he t
hu welij ksleven te louter en ". Zijn toneel stukken werden in het
chri stelijk ge dachtegoed ingep ast en zij n thematiek werd
blijkb aar niet meer als bedr eigend beschouwd . Wellicht werd
de zelfs tandigheid en gelijkw aardi gheid van de gehuwde
vro uw ook in prote stant se kr ing door stee ds meer men sen
geaccepteerd . Het zou echter tot 191 3 dur en voordat een pro
testant se minister - namelijk de antirevo lutionair Heem sker k
- zou verklaren dat er oo k goe de kant en aan de zelfst andi g
heid van de vrouw zaten . Het lijkt erop dat de ideeën acht er
de ze uit spraak al ja ren acc eptab el waren voor ee n deel van de
prot estantse ach terban.

P eter Koudij s studee rt ges chi edenis aan de Univers iteit
Utrecht en spec ia liseert z ich in econo m ische en social e
gesc hiede nis. Daarnaast he eft hij g rote belangstelling voor
de ontw ikke ling van het Ned erl ands ton eel.

L iter a t u ur
J. Bel , N ed erlands e literatu ur in het fin de s iècl e. Een
recepti e-hi stor isch over zicht van het pr oza tussen 1885
en 1900 . Am sterdam , 1993.
M. Braun , D e prij s van de lief de. D e ee rs te f emini sti sch e
golf, het hu welijksr ech t en de vade rlandse ge schiede nis.
Am sterdam, 1992 .
G .B . Bryan, An lb sen comp an ion. A dictionar y-guid e to
the life, works, and receptio n of Hen rik Ibsen . Westp ort ,
1984 .
H . Ib sen , Verzam eld e we rken . Vert aald door J.e. van der
Mijll-Piep er s. Amsterd am, 1913 .
M.G . Kemperink , Ned erland s toneel in het fin de s i ècle
1890-1900 . Am sterd am , 1995 .
B .A. Meuleman , Ibs en en N ederland. Critisch e en bibli o
g raf ische gegevens in chrono log ische volgorde bije enge
bracht . Den H aag, 1931.
S. Stuurman, Verzuilin g, kap italism e en patriarchaa t.
A spec ten van de ontwikk eling van de mo derne staat in
N ederland . Gron ingen , 1983.
Turk sma, Ibsen voor deze tijd . Amer sfoort 1984.
R . van der Zalm, Ibsen op de pl ank en . Een enscenerin g
gesc hiedenis van het werk van Henrik lbsen in Ned erland
1880-1995. Am sterdam , 1999 .

HISTORICA oktober 200 I 11



- '---- - - - - - - - - -
Carel Victor Gerritsen

Vanuit: de schaduvv van Alet:t:a Jacobs

Gerard Metz

Carel Victor Gerritsen (1850- I 905) is vooral bekend geworden als
'man van' Aletta Jacobs. Die aanduiding is weinig passend voor een
origineel, onafhankelijk en gedreven politicus die in woord en daad
blijk gaf van zijn toewijding aan de 'verheffing van de vrouw' en bij
leven hogelijk werd gewaardeerd door tal van lieden uit de vrou
wenbeweging. Gerard Metz ging op zoek naar de persoon en politi
cus Gerritsen, die niet schroomde zijn toegang tot de openbaarheid
te gebruiken om zijn ideeën ten aanzien van feminisme en de positie
van vrouwen te ventileren.

Op 2 fe bru ar i 1850 we rd Car el Victor Gerrit sen in Amer sfoort
ge bore n . Zij n vader dre ef een florer ende graanhandel en het
sprak vanzelf dat Carel Vict or, als oud ste zo on, een opleidin g
ging vo lge n die hem van pa s zou komen bij het voortzetten
van het familiebedrijf. Na het doorlopen van de openbare
lagere school volgde hij dan oo k een opleiding aan de
Op enb are Handelsschool in Am sterdam. Die opleiding wekt e
echter zijn interesse voor de sta athui shoudkunde en sociale
vraag stukken, waardoor hij zich uit eind elijk zou losweken uit
het famili ebedrijf om een carrièr e in de politiek na te jagen.
Al toen hij in het familiebedrijf werkte , vond Gerritsen de tijd
om zich in het openbare leven te roere n. In 1881 werd hij bij 
voorbeeld in de gemeenteraad van Am er sfoort gekozen. Bij
de aanvaar d ing van zijn zetel in de sta dsra ad zo rgde hij voor
de no dige opschudding . Op gro nd va n de pr incipes van de
vrij de nker ij, waarmee hij al op j ong e leeftijd in aanrakin g
was geko men, had hij zich uit gesch reven als lidmaat van de
Ned erland s Hervormde Kerk, en weigerd e daarom de in die
tijd vereis te eed af te leg gen . Uit eindelijk moe st hij bui gen
voo r de lett er van de wet , al zou hij in 1895 , inmiddels lid van
de Tweede K amer , het genoe gen sma ke n dat op zijn initiati ef
de eed fac ultatief ge steld werd .
In de Am er sfoort se gemeent er aad hoefde de voor uit strevende
Gerrit sen niet op veel steun te reken en . Na vier jaar hield hij
het dan oo k voor gezien . Gerrit sen liet de graa nha ndel achter
in handen van zijn j ongere broer en vertrok na ar Amsterd am .
Daar zo u hij beter uit de voeten kunn en . Hij ging deel uitma
ken van ' Jong -A msterdam', een ve rn ieuwingsbewegin g die
streefde naar het beëindigen van de liberale hegemonie in
politiek en be stuur. Als eer ste vertegenwoordiger van de uit
'Jon g-Amsterdam' voortgekom en 'Radicale kiesvereniging
Amsterdam' werd Gerritsen in 1888 tot lid van de gemeente
raad verkoz en. In 1899 schopt e hij het zelfs tot wethouder, en
in 189 3 werd Gerritsen door de Radic ale Bond, die als eerste
lande lijke partij het vrouwenki esrech t in haar program had
op gen om en, als eerste radica al naar de Tweede Kamer afge
vaardi gd. Hi er streed hij met succes tegen de concessiepoli 
tiek en bepl eitte hij meer sta atsb em oe ien is bij het lenigen van

de soci ale nood . In 1897 werd hij verslag en door Troel stra,
die op zij n beurt als eer ste socia list in de K amer kwam .
Pas in 1905 lukte he t Gerrit sen herkoz en te worden . Voor h ij
zij n tweede benoeming tot lid van de Tweede Kamer kon aan
vaard en , overleed Carel Victor Gerrit sen op 7 juli 1905 aan de
gev olgen van maag- en darm kank er. Tegendra ad s blee f
Gerrit sen tot in de dood . Tegen de zeden en gebruik en va n
zij n tijd werd zijn stoffelijk oversc hot gecremeerd, en in 1931
werd de urn met zijn as same n met de urn van de in 192 9
ov erle de n Aletta Jacobs, met wie Gerritsen ruim dertien ja ar
ge trouwd was geweest , in een gede nkmuur geplaatst te
Velsen .

Vrije gedachten
Gerr it sen maakte goed gebru ik va n de m og elijkhede n die zijn
politi ek e carri ère hem bood om zijn op vattingen op bred er,
mee r leven sbe schouw elijk vlak u it te dr agen . Di e op vattin gen
strek ten zich uit over versc hille nde 'nieuwerwetse ' strom in
ge n. Geïn spireerd door de contac ten die hij tijden s verb lijve n
in En geland had op geda an met vooraa ns taande Brit se vr ij
denkers, zoal s Charles Dr ysdale, Annie Besant en Ch arle s
Br adl augh , be sloot Gerrit sen zic h bijv oorbeeld in te zett en
voo r de verspreiding van ' de vrij e gedac h te'. Hij werd lid va n
vrij denk er svereniging De D agera ad en nam tu ssen 1880 en
1882 ze lfs zitting in haar be stuur . De hoofd stroming binn en
deze be weging , waart oe ook Gerrit sen gerekend mag wo r
den, zag in de afs chaffing van go dsd ie ns t een voo rwaar de
va n vooru itgang die vorm gege ven zou worden door ee n
ge leidel ij ke democratis erin g, volk sv erlichting, humani se rin g
van het kapitalisme en een op weten schap gegronde lev en s
beschouwing.
M eermalen trad Gerritsen op a ls verd ediger van deze princi 
pe s, en de invloed ervan deed zic h ook in zijn activiteiten gel
den . Zo stak Gerritsen zijn nek uit voor het nieuw-malthu si
aans e gedach tegoed . Dez e stro ming, die haar aanhan ger s
vooral onder het vrijdenkend e deel van de bevolking kon
reke ne n, vond eveneens ha ar wor tel s in Groot-Brittannië . De
sleutel voor het opheffen va n de socia le mi sstanden wa s vo l-
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Care/ victor Gerritsen (gehuwd met DI' A/elia H , Jacobs );

Kabinet portret doo r HiC , de Graaff, Amsterdam [189?J. BID,,:

Beeldarchief UA V.

gens haar gelegen in het tegengaan van overbevolking door
het toepassen van geboortebeperking. Het gemis aan een ver
eniging die de bevolkingstheorie in Nederland zou kunnen
verspreiden werd op initiatief van Gerritsen ondervangen
door in 1881 de Nieuw-Malthusiaansche Bond op te richten.
Gerritsen werd de eerste voorzitter en zou gedurende vijftien
jaar een belangrijk en actief pleitbezorger van de nieuw-mal
thusiaanse leer blijken.
Bij alles wat hij deed ging
Gerritsen uit van een gelijkwaar
digheid der seksen, die tot uiting
zou moeten komen in rechtsgelijk
heid. Gerritsens eerste inspanning
als lid van de Amersfoortse
gemeenteraad betrof dan ook een
voorstel om de gedwongen medi
sche keuring van prostituees af te
schaffen. De gemeentewet van
1851 verplichtte de gemeenten ver
ordeningen in te stellen die het toe
zicht op 'openlijke huizen van on
tucht en publieke vrouwen' konden
regelen. De kern van Gerritsens
betoog was dat door het hanteren
van de reglementering de gemeente
zich in de rol van 'keuringsdienst'
plaatste, wiens taak het was de naar
'bevrediging van hun geslachts
drift' strevende mannen bij hun
bordeel- en prostitueebezoek zo
min mogelijk risico te laten lopen.
Bovendien beargumenteerde hij dat
reglementering de persoonlijke
vrijheid van vrouwen aantastte.
Alleen al op grond van verdenking
konden vrouwen worden gedwon-
gen zich in te schrijven als prosti-
tuee, waarmee hun reputatie en
daarmee hun toekomst ernstig in
gevaar kon komen. De dochters en
vrouwen van de gemeenteraadsle
den zou zoiets maar eens moeten
overkomen! Fijntjes wees hij er daarnaast op dat de rijks
overheid de bevoegdheden inzake reglementering overliet
aan de gemeenten, omdat een wet op dit gebied strijdig zou
zijn met de grondwet. Het voorstel werd met bijna algemene
stemmen verworpen, alleen de indiener zelf stemde vóór.
Een ander voorval waarbij Gerritsen ageerde tegen de heer
sende opvattingen van zedelijkheid, en de ondergeschikte rol
die vrouwen hierin innamen, speelde toen hij zitting nam in
de Amsterdamse gemeenteraad. In 1889 werd in de raad een
voorstel besproken dat erin voorzag vrouwen te verbieden de
'aandacht te trekken' vanaf de straat, noch vanuit aan straat
gelegen percelen. Gerritsen was fel tegen de maatregel
gekant, daar alle fatsoenlijke vrouwen volgens de letter van
een dergelijke bepaling aan de willekeur van de politie waren
overgeleverd. Hier werd tegenin gebracht dat 'fatsoenlijke
vrouwen' het vast geen bezwaar zouden vinden door een poli
tieagent vriendelijk verzocht te worden 'asjeblieft' door te
lopen. Gerritsen wist wel beter: de dienders gebruikten geen
asjeblieft. Hij vond het bovendien onverteerbaar dat een der
gelijke, op zichzelf al belachelijke bepaling alleen vrouwen
zou betreffen. Als de voordracht aangenomen werd, dan
hoopte hij dat zijn medeleden zo goed zouden zijn zijn amen
dement te accepteren en het verbod niet alleen tot vrouwen te
beperken, maar ook over mannen uit te strekken.

'De democratische idee'
Ook in zijn denkbeelden aangaande arbeidsbepalingen liet
Gerritsens streven naar een gelijkwaardige rol voor vrouwen

en mannen zich gelden. Al in 1881 pleitte Gerritsen voor
gelijke rechten op arbeid voor vrouwen en mannen. In een
briefwisseling in De Werkmansbode, het orgaan van de werk
liedenvereniging ANWV wees hij 'S.' terecht op dit punt. 'S.'
had in een ingezonden brief geopperd dat de moeilijkheden
die de arbeider ondervond bij zijn strijd om een bestaan voor
een deel verlicht zouden kunnen worden indien een verbod op

vrouwenarbeid zou worden inge
steld. Alhoewel Gerritsen de noden
van de arbeiders onderkende, zag
hij in een dergelijk verbod geen
heil. Over het verbod op vrouwen
arbeid beweerde Gerritsen: "S.
heeft voorzeker over het hoofd
gezien dat de vrouw evenveel recht
op onafhankelijkheid heeft als hij.
Dat zij die onafhankelijkheid alleen
kan verkrijgen door arbeid. Dat zij,
gehuwd zijnde, daardoor de inkom
sten van het gezin helpt verhoogen,
en ongehuwd, onafhankelijk van
vader of broeder kan blijven even
als S."
Gerritsen liet niet na te proberen
zijn opvatt ingen om te zetten in
politieke hervormingen. Zo
beijverde hij zich in de
Amsterdamse gemeenteraad voor
een rechtvaardiger personeelsbe
leid ten opzichte van vrouwen. Hij
wilde in de verordening van het
Burgerlijk Armbestuur imperatief
voorgeschreven zien dat vrouwen
in dit bestuur dienden te worden
opgenomen "nu de ervaring leert,
dat, ofschoon de vigerende veror
dening zulks toelaat, desalniette-
min nimmer vrouwen ter benoe
ming bij de raad worden aanbevo
len". Een mooi staaltje van positie
ve actie avant la lettre.
De politicus Gerritsen deinsde er

niet voor terug vergaande gevolgtrekkingen te verbinden aan
de ongelijke behandeling van mannen en vrouwen op de
arbeidsmarkt. De arbeidswet van 1889 was, ingegeven door
de economische malaise en de daarmee gepaard gaande werk
loosheid, ten aanzien van vrouwenarbeid bijzonder restrictief.
De arbeidsdag voor vrouwen was beperkt en nachtarbeid voor
vrouwen was verboden. Al waren dit op zich verworvenheden
voor de arbeidende klasse, ze golden alleen vrouwen, en daar
mee verslechterden de maatregelen de positie van vrouwen
op de arbeidsmarkt.
Gerritsen pleitte in dit kader voor vrouwenkiesrecht. Hij wees
erop dat de arbeidswet van 1889 tot stand was gekomen zon
der dat vrouwen er met hun stembiljet invloed op hadden
kunnen oefenen. "Het is de democratische idee, die eischt dat
allen die de strijd om het bestaan hebben te voeren in onzen
samenleving met elkaar en niet voor elkaar bepalen op welke
wijze en onder welke voorwaarden die strijd al gevoerd (...)
wordt. Niet de mannen moeten dit bepalen voor de vrouwen,
maar met de vrouwen." De invloed van Gerritsen is zeker niet
vreemd geweest aan de opname van het vrouwenkiesrecht in
de programma's van de Radicale Bond en diens opvolger, de
Vrijzinnig Democratische Bond.

Feminist
Bij verschillende gelegenheden liet Gerritsen zien in de poli
tieke praktijk niet van zijn opvattingen over vrouwenkies
recht, vrouwenarbeid en dergelijke af te wijken. Ook buiten
de politieke arena gaf hij blijk van zijn affiniteit met de vrou-
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Gerritsen en Jaco bs up de Brennerpas, 1903. Bron: Bosch , M., 'Parallelle levens up de fiets', PI'. 75.

wenkwestie. Rond 1875 maakte hij een aanvang met een col
lectie van boeken en tijdschriften aangaande de positie van

.vrouwen en de vrouwenbeweging. Deze unieke collectie, nog
steeds verbonden met zijn naam, genoot grote bekendheid, tot
in het buitenland toe. In 1903 verkocht het echtpaar
Gerritsen- Jacobs het grootste gedeelte van de bibliotheek aan
de John Crerar Library in Chicago. De collectie herbergde op
dat moment ruim dertigduizend titels, waarvan meer dan vijf
duizend werden gerubriceerd onder het kopje 'woman
question' . De laatste herinnering aan de bibliotheek, de kas
ten waarin zij geherbergd was geweest, werden in 1911 op
een openbare veiling van de hand gedaan.
Een andere manier waarop Gerritsen zijn betrokkenheid bij
de vrouwenbeweg ing toonde, was het bijwonen van en het
spreken op congressen. Het eerste in Europa gehouden
Congres van de Internationale Vrouwenraad in 1899 werd
door Gerritsen samen met Aletta Jacobs bezocht. Hij was bij
deze gelegenheid een van de weinige mannen die een spreek
beurt verzorgde. Zonder Aletta Jacobs nam Gerritsen in dat
zelfde jaar deel aan het Nationaal Congres tegen de
Prostitutie, dat in Amsterdam werd gehouden. Hij was hierbij
een van de weinige sprekers die niet behoorden tot de
Nederlandsche Vereeniging tegen de Prostitutie (NVP) of de
Nederlandsche Vrouwenbond tot Verhooging van het
Zedelijk Bewustzijn. Vijf jaar later, in 1904, ging het echtpaar
opnieuw gezamenlijk naar een belangrijk congres: het in
Berlijn gehouden derde Congres van de Internationale
Vrouwenraad, alwaar de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht
werd opgericht.
De roem van zijn vrouw heeft er, ten onrechte , voor gezorgd
dat Gerritsen in de schaduw van de (vrouwen)geschiedenis
terecht is gekomen. Van het grootste gewicht blijft immers de
praktische invulling die Gerritsen als politicus aan zijn femi
nisme gaf. Dat hij hierbij geen algemeen geaccepteerde

meningen verkondigde en dat deze evenmin op veel instem
ming van het establishment mochten rekenen, hield hem
daarbij niet tegen . Een gedenkplaats binnen de herinnerings
cultuur van de vrouwenbeweging verdiende hij met zijn werk
niet. Wel is duidelijk dat het predikaat 'de man van ...' de
lading niet dekt. De toevoeging 'feminist' is wellicht een
goed alternatief.

Gerard Met; studeerde geschiedenis aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen en werkt als historisch onderzoeker bij
historisch onderzoeksbureau ReGister.
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Met: vvederzijdse inst:emming?

Het: jaW'oord in beeld. HuW'elijksafbeeldingen in midde leeuW'se
handschrift:en (I 250-1 400) van het: Liber Extra

Kathleen Nieuwenhuisen

Gearrangeerde huwelijken zijn in de westerse samenleving niet
meer van deze tijd. De basis hiervan werd niet gelegd door recente
emancipatorische ontwikkelingen, maar door de middeleeuwse
Kerk, die het consensus-principe van het Romeinse recht overnam
en handhaafde. Kunsthistorica Kathleen Nieuwenhuisen geeft in dit
artikel uitleg bij middeleeuwse huwelijksafbeeldingen.

"Het huwelijk wordt uitsluitend voltrokken door wederzijdse
instemming ... " Met dit citaat begint het vierde boek over ker
kelijke huwelijksvoorschriften van het Liber Extra, de decre
talenverzameling die paus Gregorius IX in 1234 als kerkelijk
wetboek invoerde. In dit boek liet paus Gregorius IX vastleg
gen dat het huwelijk uitsluitend tot stand komt door de vrije
en wederzijdse instemming (consensus), kortweg het
jawoord, van man en vrouw. Pas daarna voltooit de geslachts
gemeenschap de verbintenis. Vanaf omstreeks 1100 was de
Kerk als enige instelling bevoegd recht te spreken over het
huwelijk. Vandaar dat zij haar voorschriften over dit onder
werp had verzameld ten behoeve van de kerkelijke recht
spraak.

Het: ja_oord verbeeld
Uit de afbeeldingen in het Liber Extra blijkt dat de instem
ming, ofwel de voltrekking van het huwelijk, niet overal op
dezelfde manier werd weergegeven. Zo staat in de Franse
handschriften de dextrarum iunctio centraal, waarbij bruid en
bruidegom elkaar de rechterhand geven (afb. 1, 2). Met dit
gebaar bevestigen zij hun instemming. Deze bevestiging
wordt versterkt door het geloftegebaar, waarbij het bruidspaar
de vrije hand opsteekt om het jawoord te bekrachtigen. Het
samenvoegen van de rechterhanden geschiedt in het Liber
Extra altijd ten overstaan van een priester of bisschop. Toch
was diens aanwezigheid niet vereist voor de rechtsgeldigheid
van het huwelijk. Dat kwam immers tot stand door de weder
zijdse instemming van het bruidspaar, en niet door een kerke
lijke plechtigheid. Dit betekende dat het achterwege blijven
van een kerkelijke plechtigheid niets afdeed aan de rechtsgel
digheid van een verbintenis. Wel eiste de Kerk dat de instem
ming kon worden waargenomen.
Het hierboven beschreven type afbeelding komt voortdurend
in Franse handschriften voor. Italiaanse afbeeldingen verto
nen een heel ander beeld. Zo komt de dextrarum iunctio in de
Italiaanse handschriften van het Liber Extra niet voor. In
plaats daarvan is de ringoverdracht afgebeeld, waarbij de
bruidegom zijn bruid een ring voorhoudt of aanschuift ten
overstaan van een groot aantal aanwezigen. Bovendien ont
breekt daar vaak de priester, wiens plaats is ingenomen door
een notaris (afb. 3) of oudere heer.

Het: ja_oord beschreven
De opmerkelijke verschillen tussen de Franse en Italiaanse
afbeeldingen zijn niet in de tekst van boek IV beschreven,
maar komen alleen tot uiting in de afbeeldingen. Uit mijn
onderzoek blijkt dat al deze voorstellingen teruggaan op
huwelijksplechtigheden die de verluchters vanuit hun omge
ving kenden. De situatie op de Franse huwelijksafbeeldingen
vertoont bijvoorbeeld grote overeenkomsten met de gebeur
tenissen in de Franse ordines matrimonii, waarin de middel-

Afbeelding 1

De voltrekking van het huwelijk fen overstaan van een priester: Miniatuur;

Frans, eind dertiende eeuw. Londen, British Library, Ms.Roy.lO D ViI,

fol.2331:
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huwelijk eiste met de gebruiken in een samenleving waar
grondbezit en economisch belang bij belangrijke beslissingen
de doorslag gaven. Vooral machtige en invloedrijke families
moeten de kerkelijke huwelijksdoctrine en de nadruk op de
consensus als een bedreiging van hun maatschappelijke en
politieke belangen hebben beschouwd. Zij beschermden deze
belangen juist door hun kinderen strategische huwelijken te
laten sluiten. Hierbij handelden de verantwoordelijke familie
leden in eerste instantie naar eigen inzicht. Voor dergelijke
families was het veel gunstiger om het sluiten en verbreken
van huwelijken geheel in eigen hand te houden, waarbij zij
geen of nauwelijks rekening hielden met de wil van de
huwende partijen. Daarbij had de bruidegom net zo weinig te
vertellen over zijn toekomstig geluk als de bruid. Hoewel de
Kerk haar invloed kon doen gelden door sancties op te leg
gen, was het niet eenvoudig om aan deze traditie een einde te
maken. Het kerkelijke huwelijk had zich tenslotte ontwikkeld
uit een wereldlijke samenlevingsvorm, die al eeuwen door de
betrokken families werd beleefd en ingevuld. Bovendien

.hechtte de Kerk ook waarde aan de instemming van de ouders
en keurde zij in beginsel huwelijken af die tegen de wil der
ouders werden voltrokken.
Van de hierboven geschetste onderlinge verhoudingen tussen
ouders en kinderen getuigt een aantal huwelijksafbeeldingen
op subtiele wijze. Op zowel de Franse als de Italiaanse
afbeeldingen bestaat nauwelijks verschil tussen bruid en brui
degom. Beiden houden de rechterhanden samengevoegd, zijn
bezig met de ringoverdracht of staan in een afwachtende hou
ding, terwijl anderen de huwelijksplechtigheid met hun geba
ren dirigeren. Hierdoor lijkt het jawoord van het bruidspaar
van ondergeschikt belang aan de instemming van bepaalde
toeschouwers. Zo is het bruidspaar vaak kleiner afgebeeld
dan de bijfiguren die het bruidspaar aanmoedigen of aan
elkaar weggeven. Op afbeelding 2 is duidelijk te zien hoe een
man de bruid weggeeft aan de bruidegom. De rol van deze
man toont gelijkenis met die van de vader, die volgens de
tekst van een Franse ordo matrimonii zijn dochter weggeeft
aan haar toekomstige echtgenoot. Zowel de handeling op de
afbeelding als de beschrijving in de ordo herinnert aan de
Germaanse traditio ; waarbij de vader of voogd van de bruid

Afbeelding 2

Voltrekking van het huwelijk met toeschouwers . Miniatuur; Frans, eerste helft

veertiende eeuw. Gouingen, Niedersiichsische Staat s- und Universitätsbibliothek,

Cod.Ms.Jurid.153, [01.1901:

Franse ouderlijke macht:
De Franse ordines matrimonii beschrijven kerkelijke huwe
lijksplechtigheden die in werkelijkheid voorkwamen. Toch
trouwde niet iedereen voor de kerk. Ofschoon omstreeks
1100 de kerkelijke jurisdictie over huwelijkskwesties in theo
rie nauwelijks leek betwist, betekende dit niet dat leken de
kerkelijke visie op het huwelijk algemeen aanvaardden.
Allereerst botste de vrije instemming die de Kerk inzake het

eeuwse huwelijksliturgie is opgetekend. Volgens die
teksten verscheen het bruidspaar op de dag van de
bruiloft met verwanten en vrienden bij de kerk, waar
de priester hen in het portaal opwachtte. Hij vroeg
man en vrouw naar hun instemming, waarop zij hem
bevestigend antwoordden. Nadat zij het jawoord had
den uitgesproken, voegden zij, al dan niet met behulp
van de priester, de handen samen. Hiermee was naar
opvatting van de Kerk het huwelijk voltrokken. Na
deze plechtigheid nam de priester het bruidspaar bij
de hand en leidde hen samen met alle aanwezigen de
kerk binnen voor het vieren van de huwelijksmis,
waar de inzegening van het huwelijk plaatsvond.
Op de Italiaanse afbeeldingen komen juist situaties
voor die nïet in liturgische teksten zijn beschreven.
Daarom zijn andersoortige bronnen aangewend voor
de interpretatie. Zo laten notariële formulierenboeken
een beeld zien van de concrete werkwijze van de nota
ris tijdens de huwelijksplechtigheid en geven per
soonlijke verslagen van deelnemers aan bruiloften
enig inzicht in de Italiaanse huwelijkspraktijk. De per
soonlijke verslagen van tijdgenoten komen voor in de
zogenaamde ricordanze of ricordi, de familiearchie
ven die Florentijnen bijhielden in de periode tussen
1300 en 1550. Helaas beschrijven zij alleen de
gewoonten van een beperkte sociale klasse, waartoe
het middenkader van de burgerij, voorname kooplie
den en leden van de stedelijke aristocratie behoorden.
Bovendien zijn zij alleen voor de stadstaat Florence
onderzocht. Desondanks geven de ricordanre in
samenhang met de formulierenboeken een aardig beeld van de
huwelijkspraktijk in Toscane. Deze streek had grote invloed
ondergaan van het Lombardische recht, dat de gewoonte
kende huwelijken ten overstaan van overheidsdienaren te slui
ten. Dit zou bepalend blijken voor de manier waarop daar de
voltrekking van het huwelijk geschiedde. Tenslotte zeggen
deze bronnen iets over de momenten die tijdgenoten belang
rijk vonden tijdens de huwelijksplechtigheid. Dat die momen
'ten weinig overeenkomsten vertoonden met de plechtigheden
waaraan de Kerk hechtte blijkt ook uit de afbeeldingen.
Volgens de formulierenboeken en ricordanze was er in Italië
géén geestelijke aanwezig tijdens de voltrekking van het
huwelijk. Deze plechtigheid vond thuis plaats ten overstaan
van een notaris, die het bruidspaar in aanwezigheid van een
groot aantal genodigden naar de door de Kerk vereiste
instemming vroeg. Zodra deze was uitgesproken, pakte de
notaris de rechterhand van de bruid en gaf die aan de brui
degom, zodat deze de trouwring kon aanschuiven. Met dit
gebaar bevestigde het bruidspaar in Italië het jawoord. Omdat
de overdracht van de ring direct na het uitspreken van het
jawoord plaatsvond, ontwikkelde dit gebaar zich in Italië tot
het symbool van de wederzijdse instemming en het voltrok
ken huwelijk. Hier was het samenvoegen van de rechterhan
den, zoals de huwenden in Frankrijk plachten te doen, kenne
lijk niet gebruikelijk. Vanwege de overdracht van de ring
noemden de Florentijnen de huwelijksplechtigheid ook wel
de 'ringdag ' . Het was niet ongebruikelijk dat een ander dan
de notaris de ondervraging van het bruidspaar voor zijn reke
ning nam. Zo blijkt uit een aantal dertiende-eeuwse notariële
handboeken dat ook een 'discrete en wijze man' voor deze
taak in aanmerking kwam.
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haar op de dag van het hu welijk ove rdro eg aan de bruide gom .
De wederzijd se ins tem ming die de Kerk voor ogen stond tij
den s de huw elij kspl echtighe id kwa m niet of nauwelijks tot
ui tdrukking. L angzamerhand vera nderde dit onder invlo ed
van het kerk elijk e re cht, waa rin inmiddels het prin cipe van de
consensus nad ru kk elijk wa s vastgelegd . Hierd oor ko n de ker
kelijke hu welijk spl echtigheid zich ontwikke le n tot een ritu eel
waa rbij de on afh ankelijkh eid en ge lijkw aard ig he id va n beide
p artn ers uitdru kkin g kre eg. Voortaan gaven de bruid en brui 
de gom zich door het uit spre ken va n hun in stemming zel f
standig aan elkaar ov er. Hierbi j trad de gee stelijk e op als tus
senpe rsoo n, ter wijl de oud ers en andere aa nwez igen het
bruid spa ar bij stond en en bem oed igend toe spraken .

Italiaanse familieaangelegenheid
Ook in Italië w as de voltre kk ing van het huw elijk vaak een
fa milieaangeleg enhe id en geen zaa k van twee verliefde men
se n. Zo ging aa n een huwelijk tussen twee invl oedrijke fami
lies een aant al fase n vooraf, waarin bruid en bru idegom niet
of nau welijk s een ro l speelde n. A llereers t vo nd er, op initia 
tief van een bet rouw b are hu welijk sm akel aar, een aantal
onderhandelinge n plaat s tus sen twee partij en . De partij en
bestonden uit ee n aa nta l goede vr ienden die de de sbetreff en 
de familie s ve rtege nwoor digde n. Deze ond erh andelin gen
hadd en een ee rste on tmoeting tussen de be ide famil ies tot
gevo lg . Sam en bezegelden zij de verbinten is , die zij, afhan 
kelijk van de lee ftijd van het bru id spaar of de vast te stell en
bruidschat, nog enige tijd geh eim hielden. Wanneer de tijd
ech ter rijp was, haastte de toek omstige bruide gom zich naar
het ouderl ij k hui s van zijn toe komstige echt gen ot e om haar
ee n ring of juw el en te bren gen . Hi erop onth aalde haar fami
lie hem op een feestelijk din er .
N a bepaald e tijd vond er een plechti ge en op enb are verlovin g
in de kerk pla at s. Hierbij wa ren alléén de m ann elijke leden
van de beide fa m ilies aanw ezig . De bruid zelf ontbra k tijden s
de ze plechti gh eid . Beide partij en nodigden een gro te groep
personen uit , o m de overeenk om st zo openba ar mogelijk te
m ak en . Tijd en s deze verlovin g huwelijk te de va de r van de

Afb eeldi ng 3

Vol trekking van het huwelijk {en overs taan Vll n een no ta ris. Mi n iatu ur;

I ta liaan s, vee rti end e eeuw. Atr ech t, Bi blio th èque M unicipal e. Ms .11fo l.2 16 .

bruid zijn dochter uit aan haar toekom sti ge ec htgenoot. Dit
deed hij door de jongeman namens zijn dochter te belov en dat
zij haar 'ins temming ' zou nakomen op de dag van het ge ar
rangeerd e huwelijk. Op zijn beurt beloofd e de bruidegom dat
hij de bruid op de dag van de bruiloft zou aanvaarden als zijn
echtgenot e . Tijdens dez e bijeenkom st legde een not ari s de
voor waarde n vast voor de uitbetalin g van de bruid sch at en
noteerde de datum wa arop de voltrekkin g van het hu welij k
plaat s zou vinden. Dez e verl oving was bindend en het niet
nakom en va n de ge sloten overeenkom st kon ern stig e gevo l
gen hebben .
Na verl oop va n tijd vol gde de voltrekkin g van het hu welijk .
Deze plechti gheid vo nd in beginsel plaats in het hui s van de
bruid , wa ar haar vader verw anten , bond gen oten en een nota
ris had uit genodigd. Ook de bruidegom w as met een zo gro ot
mogelijke groep famili eleden en bondgenoten aanwezig.
Allereerst vroeg de notaris alle aanwe zigen of er mogelijke
huwelijk sbeletselen be stonden. Als dat niet het geval was
ging hij ov er tot de voltr ekkin g van het hu welijk . Hierbij stel
de de notari s het bruid spaar de door de Kerk voorge schre ven
vragen , teneinde het bruid sp aar de in stemming met het door
hun famili es gearrangee rde huwelijk te laten uit spr eken .
Nadat het hu welijk door ' ins tem ming ' was voltrokk en, moe st
de gemeen schap no g kenni s nemen van de zoj uist tot stand
gekome n ver bintenis. Dit geschiedd e tijd ens een plechtige
optocht. H ierin trok de bruid, in vol ornaa t en gekr oond,
onder beg eleiding van vrienden van haar echtgenoot van haar
ouderlijk huis naar dat van haar man. D aar wachtten zijn
familie en vrienden haar op met een fee stelij k onth aal.
Gewoonlijk vond aan het einde van de ze dag de nozre of
huwelijk snacht plaat s w aarin het huw elijk werd gec on su
meerd . Jui st voor leken bleef dit de éni ge manier waar op een
huwelijk sverbinteni s da adw erkelijk tot stand kwam . D aarbij
deed de door de Kerk vereiste instemmin g niet ter zak e .

Kathle en Ni euwenhuis en studee rde Kun stgeschiedenis aan de
Vrije Universiteit te Amste rdam. Zij prom oveerde onlangs op hef
pro efs chr ift Het Jawo ord in beeld . Huw elijk safbeeldin gen in
middel eeuw se handschrift en (1250- 1400) van het Liber Extra.
Thans doceert zij Beeld end e Kunst Midd eleeuwen aan de vu.
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De kunst: activiteiten te mobiliseren

Interview met Marieke Hellevoort

Suzanne Hautvast

Marieke Hellevoort (1964) nam op de Algemene Ledenvergadering
van 23 maart jongstleden de voorzittershamer over van Maria
Grever. "Ik wilde wel eens ergens voorzitter van worden in plaats
van altijd maar secretaris zijn". licht ze lachend toe. Met haar aantre
den krijgt de VVG voor het eerst een voorzitter die geen beroeps
historica is, maar haar brood verdient in de medische sector. Haar
motivatie is er echter niet minder om: "vrouwengeschiedenis is
gewoon het leukste vak".

Nu ze als voo rzitter steeds vaker in gesprek raakt met VV G
leden co nstatee rt Mar ieke dat led en min sten s net zo enthou
siast zij n als zijzelf. Er leven vee l goede ideeën over ac tivi
teit en die de VVG zou kunn en ontwikke len. Mar ieke ziet het
als haar taak en als die va n de overige bestuursleden om die
ideeë n op te pikken en er iets mee te doen . Door activiteiten
te mobili seren en zo veel mo gelij k leden bij de vereniging te
betrekk en hoopt ze vrouw engeschiedeni s te kunnen promo
ten . Ze hecht veel waarde aan taken verd elen, want de tijd die
zij ze lf aan het voorzittersch ap kan be steden is tamelijk afge 
bakend . Allereerst neemt haar baan als secretaris van de
klac htencommissie van hui sartsen haar de helft van de week
voll edi g in besla g. Ook docht er Doris, geboren in mei 2000
en tijd en s het interview regelm atig hoorb aar, vraagt de nodi
ge aandac ht. Redenen te over om zeer efficiënt te werk te
gaan . Haar werk voor de VVG zo u voora l in de avondur en
moeten gebeuren, had ze zich voorgenom en .

Eigen koers
De werkelij kheid is echter al wee rba rstiger gebleken. Had
M arieke voo r haar aantred en gedac ht dat ze het werk voor de
VVG kon doen op de moment en die zij erv oor had gereser
veer d, kor t na haar aant reden als voorz itte r kon ze dit ide e al
over boor d goo ien. Ze moest onmidde llijk, same n met enk ele
ande re VVG- en VGN-Ied en , een reac tie geve n op het rap
port-D e Rooy over het gesc hiedeniso nderw ijs op de midd el
bare scholen (zie Hist or ica juni 2001). Ze was te horen in
Onvo ltooid Verleden Tijd , het gesc hie denis radioprogramma
van de VPRO op zond agocht end , en ze haalde met haar reac
tie de voorpagina van Trouw. Aan de voorbereiding van deze
kort van te voren aangekondi gde publieke optredens werkt e
ze tot in de late uurtjes en op h aar vrije dag. Hierdoor bleek
al dat ze de indeling van haar werkzaamh eden niet altijd kon
co ntrole ren, maar dat ad-hoc reageren bij het voorzittersch ap
ho ort . "He t had voor mij wel wat rustiger mogen beginnen,
moe t ik eerl ij k zeggen. Ik wa s no g bezig met mijn oriëntatie
op de organisatie van de vereni ging . Gelukkig mocht ik mijn
voorganger Maria Grever altijd bell en . Ik heb geprobeerd om
dat zo min mo gelijk te doen . Zij heeft al zove el tijd en ener -

gie in de veren iging ges topt, voo r h aar is het over. Bo vendi en
moet ik een eigen koer s gaa n var en."
Niet allee n wat dit betr eft was het rapport een goed e binn en 
komer. Marieke mer kte ook hoeve el enthou siasme en enga
gem en t er be staat om met vrouwe nges chiedenis bezi g te zijn .
"Er gebeur t natuurlijk al veel binn en de VVG, ma ar door zo ' n
actie merk je hoeveel men sen er zij n die ergens voo r staan.
Toen ik werd gevra agd om voorzitter te worden, heb ik
mezelf afgevraagd wat ik wilde met de VVG. In de eers te
plaats was dat het voortzett en van wat er al is. Ik vond ech ter
dat het engagement in de vereni ging wat ontbrak en ik ho op
te dat ik daar verandering in zou kunnen brengen. Toen de
reacti es op het rapport ver schenen , ble ek dat ik ongelijk had. "
Velen waren, zonder lan g te hoeven nadenken, bereid om
door midd el van een adhe siebetui gin g de rea ctie van de VVG
te ondersteunen. M ariek e was er erg van onder de indruk .
"Fa ntas tisch vind ik dat . Dat men war m kan lopen voo r zo' n
ac tie en dat men het nut inziet van reage ren op het rappor t."
Er blek en meer ideeën te leven . Zo raa kte ze in gespr ek over
een intra net voor led en . Het zo u vo lgens haar een goe d idee
zij n als VVG-Ieden meer onderzoe ksideeën met elk aar kun
nen uitwisselen . Het gebe urt bijvoorbeeld regelmati g dat
onderz oekers over inform ati e beschikken die voor hen zelf
niet bruikbaar is, maar voor anderen mi sschien wel. Ee n
intra ne t waar leden hun gedac hten op zetten, zou bij die gege
vensuitw iss eling kunn en helpen .

Lobby
M arieke s ' broodbaa ri' , zoa ls ze die zelf noemt, heeft welis 
waar niets met vrouw engeschied eni s te maken , toch heeft zij
haar sporen in de vrouw eng eschiedenis ruimschoot s ver 
diend. In 1982 vertrok ze naar Utrecht om geschied en is te
studer en. Ze kwam al snel bij vrouwengeschiedenis terecht ,
de sp ecialisatie die ze combi neerde met contempo ra ine
gesc hiedenis. "Dat bleek voor mij de manier om geschi edeni s
leu k te gaan vinden."
Na haar afstuderen wa s ze gedure nde een aantal jaren werk
zaa m als freelancer. Ze schreef onde r andere een boek ter
gel egenh eid van het vij ftigja rige be st aan van het Kath oliek
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De redacti e van 'Tipj e 12' tijd ens de p resenta tie in het Trop eni nstituut Ie A mst erdam, 18 novembe r 2000.

V.Ln.>:: Marion van der Kl ein , Es the r Cap tain en Ma rieke Hellevaart. Fo to: Ag nes A nd eweg.

Vro uwendispu ut en een jubil eumb oek voor het Cath arine van
Tu ssenb roek fond s. Ook zat ze in de redactie va n het Jaarb oek
voor Vrouwe ngesc hiedenis . Daarn aast schreef ze ar tikelen in
diverse tijd schrift en , waaronder Vrouw en ge zond he idszorg.
De eenzaa mhei d van dit fre elancebestaan gaf voo r haar uit 
einde lijk de door slag om naar een parttim e b aan uit te kijken.
D aarb ij had ze behoefte aan meer eco nom ische zekerheid .
Hoewel haar onder zoeken altijd vo ldoe nde ge ld opbrac hten
om van te kunnen le ven, ko stte de orga nisatie van het fre e
lance werk haar te veel tijd en ene rgi e .
De parttim e baan bleek snel gevo nden . Bovend ien kon ze niet
op éé n, maa r op twee plekken terecht. "Zo had ik opeens wel
erg veel econom ische zekerheid ." De ene baan is haar huidi 
ge baan als secretaris van de kla ch tencommi ssie van huisart
sen en de andere baan was die van infor ma tiespecialist bij

Ar achn e , lobb ybure au voor ema nc ipati ebelei d en voorloper
van E-qu alit y, ex per ts in gender en etn ictitei t.
Zoals gezeg d komt ze bij ha ar werk als secre tari s niet in aan
raki ng met de wereld van vrouwe nge schiede nis . Enerzijd s
ervaart ze de scheiding als pretti g omda t die duidelijkh eid
schept. And erzijd s is het moeilijk er om schakel en tussen dez e
twee tot aal ver schillende werelden . Bij Arac hne daarentegen
was ze voo rtdurend met de vrouwe nbeweg ing bezig . Ze hield
in de gate n in welke fase de we tso ntwe rpe n war en die voor
vro uwe n int eressant waren . Als er dan vragen vanuit de vrou
we nbe weg ing kwam en over te onderne men actie s, kon
M arieke adv ies geven. Zo onde rsteu nde zij via het internet de
lobby ro ndo m de deeltijdarb eid , ee n initi atiefwet van
Gro enLink s. "Zo 'n lobby is leuk. Je moet ergens voor gaan
en j e sta at ook ergens voor. Bij het deb at rondom het rapport
van De Rooy kwam dat gevoel weer even terug."
N a ander ha lf jaar hield Arachne op te bestaan en daarmee ook
een van de parttime banen. Na een j aar vond Marieke weer
een parttime aanstell ing bij het Cen trum voo r Parlementaire
Ge sch iedeni s in Nijmegen. Die baan heeft ze als een grote
lux e ervaren. Ni et alleen omdat ze hi er weer met vrouwenge
schi edenis bez ig kon zijn, ze schre ef over de recht spositie van

gehuw de vro uw en, m aar ook omda t ze een werkk amer voor
zichze lf had en colleg a 's in de buu rt met wie ze te allen tijde
ko n ov erlegg en .

Aan de slag
Nu ze zich gee n zorgen hoefde te maken over de continuït eit
van haar we rk, wilde ze zich weer inten siever gaan inz ett en
voor vro uwe nges chiedenis. Met dit voo rnemen beld e ze
M aria Gr ever op, die haar onder mee r wees op het Cent raal
Schrifte lijk E inde xamen Gesch ieden is ove r Nederland en
Indo nes ië in 2001 en 2002. M arieke nam vervolgens het ini
tiatief voor het twaalfde Tipj e van de sluier : Vertrouwd en
vreemd . Ontmoetingen tussen Neder land, Indië en Indon esië.
Nog enige tijd later kw am M ari a met de vraag of Mari eke
belangstelling had voor het voorzitte rschap. Ze vroeg eni ge

bedenktijd. "Norm aal
gesproken reageer ik
nogal impulsief, maar
bij deze functie leek
me dat niet zo verst an
dig." Een belan grijk e
overweg ing om ja te
zegg en was dat ze zich
zo u gaa n inzette n voor
een verenig ing met
geïnspireerde mensen ,
die niet snel vas tge
roes t raken . "Ik hoop
dat ik samen met deze
men sen aan de slag
kan . Ik vind me zelf
gee n leider. Ik zie
mezelf meer als
iemand die initiat ieven
bij elkaar bren gt en
vervolgens taken gaat
verdelen. Ik wil het
samen met het be stuu r
en de leden doen ."
Daartoe wil ze de
leden wat meer bij de
promotie van vrou
wengeschiedeni s
betrekken. Ze zou
graag zien dat er werk 
groe pen in het leven
worden gero epen die
zich actief gaan bezig

houd en met bij voorbeeld gender en diver siteit , histo ricae op
de arbeidsma rkt en , na ar aanle iding van het rapport-De Rooy,
met vro uw enges chiedenis in het middelbaar onder wij s. De
VVG zou wat meer als een ove rlegorg aan moeten gaan func 
tio ne ren . Het moet niet alleen een ver eniging voor leden zij n ,
maar voo ral ook van leden .
Die led en be st aan volgens M arieke gro fweg uit twee groe 
pen : de beroepshi storica e en de hi storic ae die om we lke
re den dan ook een werkkri ng buit en de vrouwengesc hiede
nis hebb en ge vonden, Vooral aa n die laatste groep mag wel
wat meer aanda cht wor de n be steed . Ook zou het nutti g zijn
als de verenigi ng meer naar bu iten trad en kennis ma ak te
met niet-hi storici. Daar leer j e van , is haar overtuiging .
"Zo dra j e met niet-vrouw enhi storici over het vak pr aat ,
merk j e dat wij vanzel fspr ekendheden aanhangen wa ar
anderen nog nooit van hebb en ge hoo rd. Het blijft belangrijk
om je blik te verruimen."

Suzann e Hautvast doet ond erzoek naa r de geschiedenis van
de D och ters van Onze Liev e Vrou we van het Heilig Hart in
Tilburg en bereidt een biografi e van fys isch-geograf e Jac oba
Hol voo r. Z ij is teven s reda ctielid van Histori ca.
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Visie en i n s-p i r a t i e

In de komende afleveringen van Historica interviewt Margit van der Steen drie beoefenaars van vrou
wen- en gendergeschiedenis. Zij laat hen aan het woord over vragen als 'wat beweegt je om je met
dit vakgebied bezig te houden, hoe geef je vorm aan een eventueel engagement, hoe verhoudt vrou
wengeschiedenis zich tot de geschiedwetenschap en genderstudies en is er een mooie toekomst voor
vrouwengeschiedenis weggelegd?' De mensen die worden geïnterviewd verkeren in verschillende
fasen van hun loopbaan. De een is nog bezig met haar proefschrift, de ander is enkele jaren geleden
gepromoveerd en tot slot wordt een van de pioniers geïnterviewd. Een terugkerende vraag is of de
leden van de jongere generaties het gemakkelijker hebben dan hun voorgangers. Esther Captain bijt
de spits af in deze aflevering van Historica.

"Ik ben altijd geïnteresseerd
verhaal van de andere kant"
IntervieW' met Esther Captain

•In het

Margit van der Steen

"Takanohana is mijn favoriete sumoworstelaar. Ik installeer me graag
met een kopje thee op de bank om naar z ijn wedstrijden te kijken .
De werkwijze van de sumoworstelaars fascineert me. De vechters
bereiden zich langdurig en intens voor. Als de wedstrijd begint, kij
ken ze geconcentreerd naar elkaar, proberen elkaar met hun blik te
intimideren en slaan dan ineens toe . In een mum van tijd is de wed
strijd voorbij. Lang niet altijd is de winnaar degene die fysiek het
sterkste is. Misschien spreken de sumoworstelaars me wel zo aan,
omdat ik hierin mijn eigen houding herken. Ik kan heel lang stilzit
ten, intens geconcentreerd nadenken over 'puzzels en knopen' en er
dan mee naar buiten komen: hier sta ik, en hier sta ik voor."

We spreken over sumoworste laars, en nog vee l meer, op een
zonnige dag in ' mei in de bee ldscho ne Japanse tuin van
Cli ngendael. Inzet van het gesprek is 'vi sie en inspiratie' . Wat
beweegt Esther Ca ptain ( 1969) om zich met ge ndergeschie
denis en vrouwens tudies bezig te houden ? Wat is haar visie
op dit vak en hoe zie t zij de toekom st? Heeft z ij het gemak
kelijke r gehad da n haar voorganger s die het vakge bied moes
ten ontwikkelen , of is dit te rooskleurig gedacht?
Esther Captain studeerde Algem ene Letteren aan de
Universiteit Utrecht, maar voelt en noemt zich his torica. Haar
promotieonderzo ek gaat over de repre sentatie van Indische
oorlogservari nge n en herinneringen tijdens en na de Japanse
kampen. Daarnaas t was ze als redactielid en auteur bet rokk en
bij de VVG-u itga ve Vertrouwd en vreemd . On tm oeting en tus
sen Ned erla nd, Indië en Indonesië, en schreef ze in het hand
boek Ca leido scop ische Visies. D e zwarte, migranten - en
vluchtelingen -vrouwenbeweging in Neder land over identi
teitsvormi ng. Niet alleen identite iten , ook mac htsmechanis
men in de wetenscha p houden haar bezig.
Esther Captain: "Het eers te vak dat ik op de universiteit volg-

de, wa s 'vrouwen weten schap ' . Zo kreeg ik meteen een kri
tisch perspectief op kenni sproductie aangere ikt. Dat maakt e
iet s in me wakker en ik voe lde me meteen aange sproken. Ik
kom niet uit een fam ilie die een traditie heef t in de weten
schap . Ik ben de eerste in mijn familie die is gaan studeren .
Daarom bevie l die kritisc he kijk op de wetenschap me wel.
Ook de docen ten waren inspirerend. Voor vrouwen is het nog
steeds bijzonder dat ze mogen studeren, dat mag pas sind s
zo 'n honderd jaar. Dat heeft enorme gevolgen voor de ken
nisprod uctie en dat intrigeerde me . Het heeft me nooit meer
losge laten dat de kennis die je aangereikt kr ijg t niet neutraal
is , al wordt dat we l zo gepresenteerd."

Nieuwe perspectieven
Binne n vrouwenstudie s en gendero nde rzoek behoort ze tot de
'j ongere generatie ' die van af het beg in van hun studi e met
doce nten en cursus sen vrouwens tudies te maken hadd en . Is
het daardoor gema kkel ij ker voor haar ge wee st? Esther
Captain: "Het is gemakkelijker geweest om me in te voegen
in het vakgebie d vrouwen studie s. Maar binnen PONTEG,
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Visie en inspiratie

Fo to : Serge Ligtenberg

mijn onderzoekschool voor de negentiende- en twintigste
eeuwse geschiedenis, ben ik wel de enige vrouwen dan ook
nog de enige met een kritisch perspectief op gender en etnici
teit. Ik ben niet zo optimistisch over de positie van vrouwen
geschiedenis en genderstudies. Vrouwengeschiedenis is nu
veel minder 'in' dan tien jaar geleden. Ik denk dat er nu min
der waardering en ruimte is voor vrouwengeschiedenis bin
nen de traditionele geschiedwetenschap. In dialoog met de
traditionele disciplines merk ik dat ik bijvoorbeeld veel meer
moeite moet doen om aandacht te krijgen voor mijn wensen
en keuzen.
Ook de organisatorische veranderingen binnen de universiteit
hebben nadelige gevolgen. Ik zie dat mijn collega's, die
gepromoveerd zijn bij vrouwenstudies, weer terecht komen
bij traditionele vakgroepen. De vakgroep vrouwenstudies
doet er niet meer zo toe. Ik ben voor autonome vakgroepen
vrouwenstudies en het integreren van vrouwenstudies binnen
traditionele disciplines, maar als ik zie hoeveel moeite het
kost om als eenling zo'n strijd aan te gaan binnen een vak
groep ... Dat kan bijzonder frustrerend zijn. Het is moeilijk
nieuwe perspectieven ingang te doen vinden."

Confrontaties en knopen
In het vraaggesprek keren niet alleen
de machtsmechanismen in de weten
schap, maar ook de begrippen 'con
frontatie' en 'knopen' steeds terug.
Confrontaties en knopen zijn
belangrijke inspiratiebronnen voor
de ontwikkeling van haar denken.
Esther Captain geeft een paar voor
beelden. "Tijdens mijn studie, hal
verwege de jaren tachtig, kwam er
meer aandacht voor etniciteit binnen
vrouwenstudies. Dat kon ik ook op
mezelf toepassen, maar ik wist nog
niet goed hoe. Ik ben in Nederland
geboren en opgegroeid. Ik behoorde
tot de Indische gemeenschap, maar
ik herkende me helemaal niet in de
Indische mensen die in Indonesië
geboren en of opgegroeid zijn. Ik
vroeg me af hoe ik Indisch kon zijn
en toch tegelijkertijd andere accen
ten kon leggen. Ik heb daar veel over
zitten puzzelen. Een belangrijk
moment was de promotie van
Philomena Essed. Samen met
Amalia Deekman interviewde ik
haar voor het vrouwengeschiedenis-
tijdschrift DinaMiek. Aan het eind van het interview vroeg
Philomena aan ons: 'En wat is nu jullie verhaal?' Dat was
confronterend. Ik werd aangesproken op iets dat ik nog niet
zo goed kon benoemen. Deze confrontatie maakte iets los, en
daar ben ik mee verder gegaan. Het heeft jaren geduurd voor
dat ik uitgepuzzeld was, voordat ik rust had. Ik noem me nu
een Indische vrouw van de derde generatie, omdat mijn posi
tionering wezenlijk verschilt van de eerste en tweede genera
tie die in Indonesië is geboren en of opgegroeid. Die keuze
heeft te maken met mijn familiegeschiedenis, met verbon
denheid en de verbintenissen die ik wil aangaan."
Ook als Esther Captain haar promotieonderzoek presenteert
in Indische gezelschappen, schuwt ze de confrontatie niet. "Ik
vind het belangrijk om de dialoog aan te gaan met de mensen
waar het onderzoek over gaat. Ik vind het heel belangrijk dat
mensen of groepen zich herkennen in wat er over hen
geschreven wordt. Ik wil graag recht doen aan die andere
gezichtspunten, vanzelfsprekendheden ter discussie stellen.
Mijn betrokkenheid ligt bij de mensen waar het onderzoek
over gaat. Ik vind het goed om me te verantwoorden. Dat kan

ook met mijn onderzoek, want de mensen leven nog. Voor
een publiek van betrokkenen voel ik me wel kwetsbaar als
wetenschapper. Zij staan vaak heel kritisch tegenover weten
schappers, maar ik vind dat ook terecht. Soms denk ik wel
eens als ik voor zo'n groep sta: komt u maar en schiet u maar
weer."
Niet alleen recht doen aan Indische ervaringen drijft haar, ook
vindt ze het heel belangrijk de dynamiek van het Indische en
de verschillen tussen de generaties te laten zien. "Ik verzet me
tegen de gedachte dat 'Indisch zijn' ophoudt te bestaan, uit
sterft. Alsof iets dat niet meer de vorm heeft van wat het ooit
had, niet meer als zodanig benoemd kan worden."

Puzzel Japan
'Vrouw zijn' en 'Indisch' noemt Esther 'knopen', die ze wil
ontrafelen. Zichzelf als vrouw benoemen was niet zo lastig.
Omdat ze van na de zogenoemde tweede feministische golf
is, heeft ze niet zo'n strijd hoeven leveren om zich als vrouw
te ontplooien. De worsteling met het 'Indische' duurde langer.
Deze knopen hebben veel met haar persoonlijke leven en
haar familiegeschiedenis te maken. Tegelijkertijd zijn ze ook
stimulans en bron van inspiratie voor haar intellectuele ont
wikkeling. Op dit moment worstelt ze met 'Japan'. Niet voor

niets vindt ons gesprek plaats in een
tuin die met dit land verbonden is.
Dit is haar antwoord op mijn vraag
naar een betekenisvolle plek voor dit
interview. Het ontwerp van deze tuin
is gebaseerd op Zenboedhistische
principes. Het centrale pad loopt
langs een grote vijver en dit pad is op
zo'n manier aangelegd dat voortdu
rend nieuwe perspectieven op de tuin
worden gecreëerd. Zo wordt de
bezoeker eraan herinnerd dat men in
het alledaagse leven niet alles tege
lijk kan overzien en dat men door een
(gedachte)wending soms een andere
kijk op de dingen kan krijgen. Ik
vraag Esther waar haar belangstel
ling voor Japan vandaan komt, een
land dat zeer beladen is voor veel
Indische mensen. Ze antwoordt: "De
meeste Indische mensen die ik ken
hebben veel moeite met Japan. Maar
ik heb altijd gedacht dat het inge
wikkelder is dan alleen maar 'de
Japanners zijn zo wreed geweest'. Ik
wil echt het verhaal horen van de
Japanners zelf. Wat dachten ze toen

ze naar Indonesië gingen? Sommige Japanners gingen naar
Indonesië met de drijfveer om het land van de Europese kolo
nisatoren te bevrijden. Dat afdoen als Japanse propaganda,
wat veel in Nederland gebeurt, is mij te gemakkelijk. In dat
standpunt merk ik dat ik als Indische van de derde generatie
een tussenpositie inneem: tussen Nederlanders, tussen
Indonesiërs. Daarbij komt dat ik geïntrigeerd ben door de
Japanse cultuur. Op de middelbare school las ik al veel
Japanse literatuur en deed fanatiek aan karate. Ook mijn fas
cinatie voor het sumoworstelen komt daar vandaan. Ik weet
niet wat me precies aanspreekt, dat moet ik juist gaan uit
zoeken."

Margit van der Steen is directeur van AETAS Bureau voor
leeftijdsvraagstukken. gender en diversiteit. Zij was eerder
directeur van het Nederlands Genootschap Vrouwenstudies.

Reacties op dit interview zijn welkom: margit.vander
steen@worldonline.nl
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VVilhelmina en de vvil t:ot: macht:

Piet Blaas

Wilhelmina bij haa r /erugkeer in Nede rland, 1945

Br on: A . Hereni us-Ka ms tra, Vl'er vors tinnen.

Kroni ek van een eeuw (Ede, 1990) , p. 97.

Na h et in 1998 verschenen eers te deel over de jonge koni n
gi n heeft Cees Fasseur onl an gs zijn biografie van
Wilh elmina afgerond met een tweed e deel. Piet Blaas las
voor H istorica opnieuw over Wilhe lm ina en constateert
dat de krij gsh aft ige konin gin mo eit eloos in een traditie
va n m ann elijke , heerszuchti ge mon ar ch en past.

In Krij gshaftig in een vormel oze ja s , het tweede dee l van zijn
Wilhelmina -biograf ie , behandelt Cee s Fasseur de periode van
1918 tot de dood van de vor stin in 1962. Bepaa lde kwalitei
ten die het eerste deel zijn toegesch reven, sieren ook dit deel,
zoa ls de vlotte en boei end e schrijfstij l
va n de auteur. H oofd stuk na hoofd stuk
maakt de lezer kennis met een ove rdaad
aan fe ite n en vo orv alle n va n op het eer 
ste gezic ht tamelijk anek dotisc he aard
(tot aan haar sno eplus t toe), die in hun
totalit eit toch ee n levendi g beeld weten
op te roe pe n va n deze eigen zinni ge en
dom inante vro uw .
Fas seur open t zij n tweed e dee l met een
beschrij vin g va n de gedwo nge n en door
Wilh el mi na m oeilijk te aa nvaarde n
vlucht naar En geland in de dr am atisch e
meid agen van 1940. D an volge n zeven
hoofd stu kken over zaken die meer haar
priv é-l even betreffen. We worden inge 
licht over haar bezoeken in binn en- en
bu ite nland, de opvoeding van Jul ian a, de
gesc h iedenis van diens verl ovin g me t
Bern ard en het voor de vor stin pijnli jke
wange drag van Hendr ik , dat haar in
grote (fina ncië le) mo eilijkhe de n brach t.
Het is opva llen d dat Hendrik s buitenech -
telijke affa ires het ' gezag van de monarchie uite indelij k niet
aantas tten. Terecht ste lt Fasseur da t de Ora nje -monarc hie in
de j aren derti g popula ird er wa s dan ooit tevor en . De ste eds
dreigend er interna tiona le situa tie was daar mede deb et aan .
De republike inen van weleer ware n toe n Oranje- gezind
gewo rden, aldus Fasseur , en Oranj e was in de oge n van ve len
uitgegroeid tot een anti-to talita ir en voo ral anti -Duits sym
bool.
Het draait in deze bio gr afie eve nwe l niet om de rol of inten
sitei t van het Or anje- gevoel onder de bevolking . F asseur s
hoofd doel was het fun ct ion eren van de mon archie te bes tude
ren in de pe riode nadat Th orb eck e in 1848 ee n nieu w gro nd
wettelijk bestel had ont worp en . Wilhelm ina had he t bij tijd en
wijl e moeilijk met de mini steriële verant wo ordelij kh eid, die
ook in 1848 was ingevoerd en tot doel had zowel de mon ar
cha le m acht terug te dringen als de mon archie te bescherm en
en buiten het politieke gewo el te houden. De vorstin wilde
echter heel haar leven meer zij n dan louter sieraad en sym 
bool van nationale eenheid.
Fasseur s algemene conclusi e van het ee rste deel ten aanzien
van de ze kwes tie luidde: "H et ingrij pe n in de landspolitiek,
dat zij zich voor 1918 zo vaa k had gepermit teerd, behoord e
na 19 18 weliswaa r niet geheel tot het verle den ma ar wa s toch

vo ortaan duidelijk van zijn sc her ps te kanten on td aan.
Wilh elmina leerde zich beter voegen naar de wensen van haar
mi nis ter s en naar het leer stu k van de ministeriële verant
woord elijkheid." Uit deze woor de n zou men kunnen concl u
J~l'~11 Jat Wilhelmina WIlJ 1918 t:~11 leerproces in staats rech
te lijk opzic ht had afg esloten en da t zich nadien nauwelij k s
mee r problemen voordeden op dat vlak. Niets is mind er w aar.
In het achts te en ne gen de hoofdstu k van het twe ed e dee l
belich t Fasseur ha ar fun cti on eren als staa tshoofd tijden s het
Interbellu m me t de uitdru kke lij ke be doeling "ha ar op tre den
in Lond en recht te do en " . Er loop t vo lge ns de auteur na me lijk

"ee n dir ecte lij n va n de toen be staand e
en h aar hevig frus trerende politi ek e ver
deeldh eid in Ne derla nd... naar het bijn a
m ateloze streve n naar 've rn ie uw ing ' ,
dat haar in de j aren 1940-1945 beziel
de" . Haar inco ns titutionele optrede n in
Lond en va lt du s niet slec hts te begrijp en
va nuit de bij zond ere situa tie va n de bal
lin gschap of de oo rlog ssitua tie in het
alge mee n of te billij ken do or het defai
tism e va n som mige minis ters . D at op tre 
den had du idelijk een langer e voorge 
schie de nis . W ilh elmina, die z ichzelf
bes ch ouw de als "het vleesch ge worden
Ned erl and sch e volkskarakter", had niet
al te ve el op met het later zo gep re zen
polder m od el. H aar vernieuwing sdri ft
kantt e zich tege n de verzuilde kliekj es
geest van het Int erbellum, het eindel oos
zoeken naar co mpro missen . Bij die ve r
nieu win g hoorde een duidelijke vers ter
king van de mach t va n de kr oon. Zij
moet diep e frustra ties hebb en ge ke nd

ov er de sta atsrec htelijke mach teloosheid wa ar toe zij naar
haar oo rdee l vero or deeld was, aldus Fasseur.
Ove r de do or haar te L ond en bewa nde lde incon stituti on ele
paden war en we re ed s uit voerig inge licht door het werk van
Lo u de Jon g. Fa sseur bel ich t ze in een wa t bredere hi stori sch e
co ntex t en is over het alge mee n kritisc her van toon. Hij weet
haar vage vern ieuwings prog ramma bo vendien iet s meer
inh oud te geven door raa dpleg ing va n Wilhelrnin a 's bri even
aa n Juli an a tijden s de oo rlog sjare n. D at het leer stuk van de
mini ster iële verantw oo rde lij khe id haar moeil ijk vie l, wo rd t
uit Fasseur s biogr afie ove rd uidelij k . Ma ar wat di t betr eft
sto nd zij, ge zien het optrede n va n haar man ne lijk e voo rga n
gers op de troon, eerd er binn en dan buiten een Oran j e- tradi
tie. Bij het aantreden va n Juliana in 1948 leek dez e oude
ambitie en "zucht om te heer sen " min of meer verd wen en .

Piet Blaas is emeritus hoogl eraar theo retische geschi edenis
aan de Erasmus Universit eit Rotterdam.

Cees Fas seur, Wilhelmina. Krijg shaftig in een vormelo ze
jas , Uitgeve rij Balan s, 20 01, 644 blz. ISBN 90501 8 45 1 0
(gebo nden), f85 ,-; ISB N 9050184529 (pap erback), f 69,50.
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Zorg voor de kost

Kees Ribbens

Het Zwols archief van de plaatselijke armenkamer bevat
veel gegevens over de persoonlijke omstandigheden van
de bedeelden in deze stad in de periodes 1652-1672 en
1683-1698. De armbestuurders deden in visitatieboeken
verslag van hun geregelde bezoeken aan de bedeelden.
Anders dan in elders bewaard gebleven bedeeldenregis
ters, is hierin tevens gerapporteerd over de woonomstan
digheden en de bezittingen van de armen. Deze bron is
voor Nederland uniek en voor Europa zeldzaam. Hilde
van Wijngaarden maakte deze boeken tot bouwsteen van
haar in Groningen verdedigde dissertatie, die deel uit
maakt van het project Cultuurgeschiedenis van de
Republiek in de zeventiende eeuw.

Van Wijngaarden, die voor haar afstudeerscriptie de Johanna
Naberprijs won, schreef haar dissertatie niet speciaal vanuit
een genderhistorische invalshoek, maar gaat hier zeker niet
aan voorbij. Leidraad was haar nieuwsgierigheid naar het
dagelijks bestaan van doorsnee mannen, vrouwen en kinderen
in deze eeuw. Het boek begint bij de lotgevallen van Maaike
Slackebaarts, een schippersweduwe die zich met zeven kin
deren staande probeerde te houden. Zij is een van de vele
Zwolse ingezetenen voor wie het verzamelen van inkomsten
en het streven daarnaar het grootste deel van de dag in beslag
nam. De lotgevallen van deze personen, hun bestaansmoge
lijkheden en overwegingen, staan centraal in dit duidelijk
gestructureerde en helder geschreven boek. Voor uitvoerige
biografische schetsen schiet het beschikbare materiaal tekort;
slechts een handvol personen duikt meerdere keren op in het
boek. Toch ontstaat een aardig beeld van het leven van
Zwollenaren die een minder fortuinlijke positie innamen in
de plaatselijke gemeenschap. Een zestal voorbeeldgezinnen
geven de lezer zo nu en dan een iets concreter en persoonlijk
beeld van de situatie.
Zorg voor de kost opent met twee algemene hoofdstukken
over armoede in de vroegmoderne tijd en een schets van het
zeventiende-eeuwse Zwolle, een redelijk welvarende stad
met ruim tienduizend inwoners. Circa zes procent van de
inwoners behoorde tot de permanent bedeelden. In niet min
der dan tweederde van de bedeelde gezinnen ontbrak een man
zodat de inkomensverwerving voor rekening kwam van de
vrouwen eventueel aanwezige kinderen. In een volgend deel
van het boek wordt nader ingegaan op vraag en aanbod van
armenzorg. Daarbij wordt een afzonderlijk hoofdstuk besteed
aan de motieven van de gevers en de overwegingen en de
mentaliteit van de bedeelden. Opmerkelijk is dat ook in het
geval van echtparen de steun in veel gevallen op naam van de
vrouw geregistreerd stond. Niet geheel duidelijk is waarom
de echtgenoot zich hier niet manifesteerde, hoewel Van
Wijngaarden elders oppert (p. 201) dat vrouwen meestal het
gezinsinkomen beheerden. In het daaropvolgende deel wordt
de blik gericht op de arbeid. De weekgelden die elke vrijdag
werden uitgekeerd door de Stadsarmenkamer - en waarvan de
hoogte afhankelijk was van een complex van factoren - waren
immers niet hoog genoeg om in het levensonderhoud te kun
nen voorzien. De aard van de noodgedwongen werkzaamhe
den werd in belangrijke mate bepaald door de sekse van de

armlastige. Het betrof vooral onregelmatig werk waarbij
slechts zelden sprake was van een vast dienstverband.
Combinaties van verschillende werkzaamheden kwamen
geregeld voor. Van Wijngaarden laat tevens zien dat bedeelde
vrouwen, die zo lang mogelijk bleven werken, steeds minder
konden verdienen naarmate ze ouder werden. Eenduidige uit
spraken over de invloed van de gezinssituatie op de hoogte
van de verdiensten zijn evenwel niet te doen. Wel wordt ook
hier duidelijk dat er een strikte scheiding bestond tussen de
arbeid van mannen en vrouwen, al zijn er voorbeelden van
weduwen die het bedrijf van hun overleden man overnamen.
Het laatste deel van het boek heeft betrekking op onderlinge
hulp. Omdat de armbestuurders nieuwsgierig waren naar ove
rige ontvangen hulp, kan de medewerking van enerzijds fami
lie en vrienden, anderzijds stadsgenoten als buren en beroeps
genoten in kaart worden gebracht. Hulp van volwassen kin
deren aan bejaarde ouders bleek bepaald niet vanzelfspre
kend; de onderlinge verstandhouding was erg zakelijk.
Burenhulp was vaak van grotere waarde. Een sociaal netwerk
betekende in dit opzicht meer dan familiebanden. Ook de
ondersteuning door gilden bleef beperkt. Interessant is het
gesignaleerde verschijnsel dat afzonderlijke leden van de ste
delijke elite ook buiten de officiële instellingen om financië
le hulp boden aan individuele armlastigen.
Van Wijngaarden besluit haar geslaagde sociaal-economische
monografie, waarin de positie van bedeelde vrouwen duide
lijk naar voren komt, met een impliciet pleidooi voor compa
ratief onderzoek naar steden elders in de Republiek. Bij
gebrek aan fraai bronnenmateriaal is die wens echter moeilijk
te verwezenlijken. Dat neemt niet weg dat de armenzorg in de
vroegmoderne tijd meer aandacht verdient. Daarbij dient ook
de vraag gesteld te worden in hoeverre de activiteiten en
mogelijkheden van Zwolse bedeelde vrouwen als 'doorsnee'
golden voor de situatie in de Republiek. Zorg voor de kost
kan daarbij als een goed voorbeeld dienen.

Kees Ribbens is historicus en verbonden aan het
Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur van de
Universiteit Utrecht.

Hilde van Wijngaarden, Zorg voor de kost. Armenzorg,
arbeid en onde rlinge hulp in Zwolle, 1650-1700, Prometheus/
Bert Bakker, 2000, 345 blz. ISBN 90 5333967 1, f52,75.
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Emancipatie als inspiratie

Angela van Son

Wat geldt voor vrouwen in de geschiedschrijving, geldt
ook voor migranten: ze worden vaak onderbelicht en ste
reotiep in beeld gebracht. De vrouwelijke migrant heeft
dus de pech dubbel onzichtbaar te zijn, of door een dub
bele bril van vooroordelen gezien te worden. Het Jaarboek
voor vrouwengeschiedenis heeft dit jaar migratie als
thema, en haalt de vrouwelijke migrant voor het voetlicht.

Vrouwen- en migratiehistorici streven ernaar om vrouwen en
migranten 'de geschiedenis in te schrijven', zonder in stereo
typen te vervallen. Vreemd genoeg vertonen ze daarbij
dezelfde gebreken als de algemene geschiedschrijving:
migratiehistorici beschrijven vooral de geschiedenis van
mannelijke migranten, en in vrouwengeschiedenis is migratie
geen onderwerp dat bijzonder veel aandacht trekt. Jammer,
want zoals uit het 21e Jaarboek voor vrouwengeschiedenis
blijkt, kan men nog wat van elkaar leren.
De overeenkomsten tussen de manier waarop
vrouwen en migranten buitengesloten worden
en als 'de ander' gezien en behandeld worden
zijn verrassend, en soms choquerend. Een voor
beeld. Betty de Hart analyseert in haar artikel de
juridische en politieke discussies omtrent twee
nieuwe regelingen aan het einde van de negen
tiende eeuw, die de nationaliteit en status regel
den van vrou wen die met een buitenlander
trouwden. De Rijkswet op het
Nederlanderschap van 1892 bepaalde dat deze
vrouwen door hun huwelijk automatisch het
Nederlanderschap verloren. De Gemengde
Huwelijken Regeling die in 1898 in
Nederlands-Indië van kracht werd, voegde
daaraan toe dat een Europese vrouw die met een inlander
trouwde ook de juridische status van inlander verkreeg. Dit
betekende dat ze veel rechten verloor. Hoewel de regelingen
niet in alle opzichten nadelig hoefden uit te werken voor een
vrouw - zo kon het zijn dat ze bijvoorbeeld haar juridische
handelingsbekwaamheid behield ondanks haar huwelijk 
betekenden ze wel dat ze buiten de gemeenschap geplaatst
werd. Voor mannen die een buitenlandse vrouw trouwden,
golden dergelijke regelingen niet. De Hart toont aan dat de
Gemengende Huwelijken Regeling nïet werd ingevoerd
omdat het aantal gemengde huwelijken drastisch was toege
nomen, maar puur omdat men het idee van deze huwelijken
niet langer wenselijk vond. Ze concludeert dat de regeling
mede was bedoeld om de raciale grenzen af te bakenen, en
posities van macht te markeren.
Dat de grenzen van ras en nationaliteit in Nederlands-Indië
niet vastlagen, blijkt ook uit het levensverhaal van Myra Nas,
dat Pamela Pattynama vertelt. De Indische familie Nas leefde
'Europees', maar werd niet als zodanig behandeld. Myra
werd de toegang tot het zwembad ontzegd omdat ze te don
ker was, haar broertje mocht geen vliegenier worden en haar
vader moest als inlandse ondernemer torenhoge belastingen
betalen. Mevrouw Nas was te Europees opgevoed om bij de
inlanders te horen, maar was niet blank genoeg om voor
Europeaan door te gaan. Door deze vervreemdende positie

voelde zij zich naar haar zeggen 'migrant in eigen land'. Het
wrange aan het verhaal van mevrouw Nas is dat de familie
zonder het te weten de Nederlandse nationaliteit bezat. Opa
had zich in het verleden laten 'gelijkstellen' aan de
Europeanen, toen dat nog kon. Volgens de nationaliteitswet
van 1892 was hij daardoor Nederlander, en zijn kinderen ook.
Van de gelijkstelling was de familie op de hoogte, maar niet
van het Nederlanderschap dat daarop volgde. Zij ontdekten
het pas toen zij na de coup van 1968 naar Nederland wilden
vluchten. Mevrouw Nas was inmiddels met een Sumatraans
activist getrouwd, maar zag zi~h genoodzaakt dit huwelijk
nietig te laten verklaren. Alleen op die manier kregen haar
kinderen ook een Nederlands paspoort.
Het komt vaker voor in dit Jaarboek dat artikelen elkaar
inhoudelijk raken, zonder dat de onderwerpen overlappen.
Seksuele controle is een terugkerend thema, evenals de

arbeidsmarkt en integratie. Hierdoor vertoont
het boek samenhang, terwijl het tegelijkertijd
afwisselend en breed is. De afwisseling zit
hem behalve in de onderwerpen ook in het
soort bijdragen. Naast de andere wetenschap
pelijke artikelen, van Marlou Schrover
(gemengde huwelijken en integratie), Geertje
Mak (seksueel vreemdelingenverkeer),
Barbara Henkes (Duitse dienstbodes) en Ellis
Jonker (migrantendochters en onderwijs),
vindt de lezer ook een portret van de schrijf
ster en historica Helene Nolthenius, geschre
ven door Marja Pruis.
Leo Lucassen droeg een overzichtsartikel bij,
waarin hij de ontwikkeling schetst van de
belangstelling voor sekse in historische

migratiestudies. En in de rubriek Forum houdt Elsbeth Etty
een hartstochtelijk pleidooi voor een open en tolerante
samenleving, om zo de integratie van migranten op hun eigen
termen mogelijk te maken. Hoewel het Forum door het per
soonlijke karakter ervan een enigszins vreemde eend in de
bijt is, raakt Etty in mijn ogen wel een belangrijk punt als zij
de emancipatie van vrouwen in het verleden vergelijkt met
die van allochtonen nu. De uitsluitingsmechanismen waar
mee zij geconfronteerd werden en worden zijn namelijk deels
hetzelfde: beperkte wettelijke rechten, politieke onderverte
genwoordiging, sociale druk. In het Jaarboek komen meer
dere treffende voorbeelden voor. Het is niet voor niets dat
zowel vrouwengeschiedenis als migratiegeschiedenis een
emancipatoir en kritisch karakter hebben. De artikelen in dit
Jaarboek laten zien dat de combinatie van beide disciplines
een nóg scherpere blik oplevert, en daarmee een beter inzicht
in het verleden. Hopelijk werkt het inspirerend, en mogen we
meer van dit soort onderzoek tegemoet zien.

Angela van Son is als OIO verbonden aan het Nederlands
Instituut voor Oorlogsdocumentatie.

Carolien Bouw e.a. (red.), Gaan en staan. Jaarboek voor
vrouwengeschiedenis 21. Stichting Beheer l/SO, 2001, 248
blz. ISBN 906861 212 3, f32,50.
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Anti-vivisectie en feminisme

Fia Dieteren

Vrouwen speelden een belangrijke rol in de beweging ter
bestrijding van de vivisectie en een aantal van hen was
tegelijkertijd actief in de Nederlandse vrouwenbeweging.
Dit maakt Amanda Kluvelds proefschrift belangrijk voor
de geschiedschrijving van de eerste feministische golf. In
deze bespreking belicht Fia Dieteren vooral Kluvelds ana
lyse van de positie van deze vrouwen en van de verhou
ding tussen anti-vivisectionisme en feminisme.

De Nederlandsche Bond tot Bestrijding der Vivisectie
(NBBV), opgericht in 1890, streefde volgens Kluveld niet
zozeer naar een wettelijk verbod op experimenten met leven
de dieren, maar wilde vooral het vivisectie-vraagstuk zicht
baar maken. De Bond wilde de gruwelen die in laboratoria
plaatsvonden onthullen en tegelijkertijd een hoge morele
levenshouding uitdragen. Kortom: "De anti-vivisectionisten
voerden eerder een expressieve dan een instrumentele poli
tiek." (p. 20). Kluveld heeft daarom geen geschiedenis van
de Bond als organisatie geschreven, maar een analyse
gemaakt van de politieke stijl van de Bond; welke middelen
hanteerde zij om haar boodschap uit te dragen
en welke voorstellingen van bijvoorbeeld vrou
welijkheid en mannelijkheid werden daarin
gepresenteerd.
In de beginjaren vormden vrouwen ongeveer
de helft van het ledenbestand van de NBBV,
zaten ze in het bestuur en zorgden ze voor een
belangrijk deel van de propaganda. Een van de
bekendste propagandisten was Marie Jungius,
uit de geschiedschrijving vooral bekend als een
van de organisatrices van de Nationale
Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898.
Dat Jungius juist op die manifestatie een lezing
gaf over vivisectie is voor Kluveld een mooie
aanleiding om de link tussen vrouwenbewe
ging en anti-vivisectie aan de orde te stellen. In
de Nederlandse geschiedschrijving van het
anti-vivisectionisme is geen aandacht besteed aan deze link
en in de geschiedschrijving van de eerste feministische golf
zijn vrouwen als Jungius, zo stelt Kluveld, vaak terzijde
geschoven, omdat zij tot het 'burgerlijk feminisme' gerekend
worden.
Britse onderzoekers hebben de link wel gelegd. Zij wijzen
erop dat Frances P. Cobbe met haar anti-vivisectionistische
beweging voor feministische vrouwen aantrekkelijk was,
omdat zij haar de mogelijkheid bood "zich tegen hun eigen
maatschappelijke onderdrukking uit te spreken en te verzet
ten zonder dat zij als radicale feministen te boek kwamen te
staan'. (p. 43) Interessanter vindt Kluveld echter de aandacht
die in de Engelse studies wordt besteed aan fictie als strijd
middel. Ook in de NBBV waren romans en gedichten belang
rijke strijdmiddelen. Door de analyse van dezen geschriften
op gender-voorstellingen creëert Kluveld voor zichzelf de
mogelijkheid om het denken over vrouwelijkheid en manne
lijkheid in het Nederlandse anti-vivisectionisme en daarmee
de aantrekkelijkheid van de beweging voor vrouwen tonen.
In de romans die C.C.A. van der Hucht-Kerkhoven, een van

de oprichtsters en financiers van de NBBV, omstreeks 1890
schreef, werpen jonge vrouwen zich op als beschermsters van
dieren die mishandeld worden - soms met gevaar voor eigen
leven. Zij vormen - of ze nu als slachtoffer of als heldin ein
digen - de gids die de weg wijst naar een betere wereld.
Bij het lezen van de mooie romananalyses dringen parallellen
met bekende feministische tendensromans zich aan mij op.
Kluveld laat zien dat ook anderszins de betrekkingen tussen
·beide bewegingen nauw waren - de NBBV sloot zich bij
voorbeeld aan bij de Nationale Vrouwenraad. Tegelijkertijd
waarschuwt ze ervoor om de relatie al te hecht te zien: anti
vivisectionisme en feminisme zijn "zeker niet uitwisselbaar",
"de opvattingen over vrouwen en vrouwelijkheid die in de
anti-vivisectionistische geschriften werden verwoord, werden
immers niet ingezet voor de vrijheidsstrijd van de onderdruk
te vrouw". Als voorbeeld wordt Jungius opgevoerd die in
haar redevoering voor het vrouwencongres in 1898 niet over
'vrouwen' sprak, maar over 'mensçhen'. Ik vraag me af of
Kluveld hier niet al te voorzichtig is; dat Jungius die lezing op
die plaats hield, geeft toch al aan dat voor haar die band er

wel was. Even later lijkt Kluveld zelf ook die
voorzichtige opstelling te verlaten en conclu
deert ze dat er sprake was van een nauwe ver
strengeling tussen anti-vivisectionisme en
feminisme. Deze op het eerste gezicht tegen
strijdige passages lijken mij bij tweede lezing
meer bedoeld als aanzet voor discussie over
wat onder feminisme verstaan zou moeten wor
den. De anti-vivisectionistische feministen
onderbrengen bij het conservatieve feminisme,
zoals met Cobbe is gebeurd, is voor Kluveld
geen optie. Dat past niet bij het beeld van de
'Nieuwe Vrouw' dat de leidende vrouwen in
de NBBV uitdroegen.
Terwijl de vrouwenbeweging na 1900 groeide,
verloren de vrouwen in de NBBV hun voor
aanstaande positie. Het waren vooral mannen

zoals de bekende christen-anarchist Felix Ortt die het gezicht
van de Bond gingen bepalen en een nieuwe politieke stijl han
teerden. Die nieuwe politiek trok niet meer leden; het leden
tal liep zelfs terug. Hoe die stijlverandering door de vrouwe
lijke leden werd ervaren en of het vooral vrouwen waren die
de Bond verlieten, vraagt Kluveld zich niet af, maar na lezing
van haar boek lijkt dat laatste wel waarschijnlijk.
Reis door de hel der onschuldigen doet vermoeden dat ook de
andere humanitair-idealistische bewegingen - anti-vivisectie
was immers maar één van de vele 'kleine geloven' omstreeks
1900 - een mooi gender-historisch onderzoeksterrein bieden,
dat voor de geschiedschrijving van de vrouwenbeweging van
grote waarde zal zijn.

Fia Dieteren is redacteur van Historica.

Amanda Kluveld, Reis door de hel der onschuldigen. De
expressieve politiek van de Nederlandse anti-vivisectionis
ten, 1890-1940. Amsterdam University Press, 2000, ISBN 90
535 6405 5, j59,50.
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Vrou-welijl<e fo tografen

Het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwen
beweging (IIAV) verzamelt en bewaart het culturele erfgoed van en
over vrouwen. Het beeldarchief heeft een kleine, maar bijzondere
collectie foto's, affiches enzovoort. In de rubriek Onder de loep laat
het IIAV foto's zien, die nog niet of niet volledig beschreven zijn.
Iedere aanvulling op de informatie over de foto's is van harte welkom.

In de leeszaal van de Nationale Tentoonstelling waren werken van vrouwelijke fotografen tentoongesteld.

Tijdens de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, 's
Gravenhage 1898 is werk tentoongesteld van vrouwelijke
fotografen. In het tijdschrift Lux schrijft de heer Ivens in een
recensie: "Men heeft er vakfotografie en amateur-fotografie.
De eerste natuurlijk in de meerderheid, daar dit ook meer in
den geest vermag, als het werk haar broodwinning is (...). Het
geëtaleerde viel ons mee en tegen. Mee wat betreft de kwali
teit, tegen wat betreft de kwantiteit". Het vak bestond: men
vond het een passende werkkring voor vrouwen.
Van de tentoonstelllng zelf werden vele foto's gemaakt.maar
slechts een gering aantal is bewaard gebleven in het archief
van de tentoonstelling. Uit een nota van de fotografe
Charlotte Polkijn aan mej. E. Haighton wordt melding
gemaakt van 30 foto's van de rubriek West-Indië. In het
archief zijn er slechts 2 bewaard gebleven.
De namen van de deelneemsters aan de afdeling vak-fotogra-

fie zijn bekend: Mej. Ch. Polkijn, de dames Chits, Corine
Ingelse, Mej. M. Termaat, Mej. R. Slaterus, Mej. S. v.d. Weg,
Mej. A. Leijer, Mevr. Stoof, Mej. Cl ara Donkersloot, Mej.
G.M.T. Mulder en Mej. A.I. Magielse.

We zouden graag meer willen weten over deze vrouwelijke
fotografen. Ook zouden we graag meer willen weten over
andere vrouwelijke fotografen rond de eeuwwisseling. Wij
doen hierbij bovendien een oproep aan een ieder, die zelf
futu's bezit uf weel waa r materiaal te vinden is hierover con
tact op te nemen met het IIAV, t.a.v. Heleen Massee, Obiplein
4, 1094 RB Amsterdam, e-mail: beeld@iiav.nl.

Samenstelling: Heleen Massee en Lizzy Jongma
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In deze rijk geïllustreerde uitgave van
de VVG vormt de Nationale Tentoonstelling

van Vrouwenarbeid in 1898 het vertrekpunt.
Aan bod komen de invloed van buitenlandse
nijverheidstentoonstellingen, de rol van de
koningin, de koloniën, en de effecten voor

vrouwen op lange termijn in Nederland .
Een uniek totokatern toont alle tijdens de 1898
tentoonstelling geproduceerde ansichtkaarten .

Aan deze boeiende cultuurgeschiedenis hebben

prominente historici uit binnen- en buitenland
meegewerkt.

Te koop in de boekhandel voor 25,-.

EEN VADERLAND
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VOOR VROUWEN

ALS LID VAN DE VERENIGING VOO R VROUWENGESCHIEDENIS
KRIJGT U DEZE PRACHTIGE BUNDEL CADEAU!

Vereniging voor Vrouwengeschiedenis
p/a Obiplein 4
1094 RB Amsterdam

11k betaal (per jaar) :

I Adres :

IMijn naam:

IPostcode en plaats :

I Handtekening:

Ja, ik word lid van de VVG

voor tI. 55,- (studenten en
mensen met inkomen tot
1500,- p.m. betalen tI. 40,-)

en betaal na ontvangst van
uw acceptgirokaart.
Als VVG-lid ontvangt u drie

maal per jaar Historica.
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Vers van de pers

Boel<en in 't: I<ort:

Maayke Botman, Nancy Jouwe en Gloria
Wekker (red.)
Caleidoscopische visies. De zwarte,
migranten- en vluchtelingenvrouwenbewe
ging in Nederland
KIT Publishers, 2001, f45,-.
In vijf hoofdstukken worden de activiteiten
en het gedachtegoed van de zmv-vrouwenbe
weging in ons land geschetst. Aan bod
komen achtereenvolgens de geschiedenis
van de feministische strijd van zmv-vrou
wen, theorie en praktijk van het denken over
gender en etniciteit, de verhouding van zmv
vrouwen tot het wetenschappelijk en hoger
beroepsonderwijs, het ontstaan en succes of
de neergang van diverse zmv-organisaties,
activiteiten op het gebied van literatuur,
theater, film en identiteitsvorming. Met bij
dragen van onder anderen Helma Lutz,
Troetje Loewenthal, Amalia Deekman,
Isabel Hoving en Esther Captain.

Karen Essex
Cleopatra
Luitingh-Sijthoff, 2001, f38,50.

De Egyptische koningin Cleopatra staat cen
traal in de historische roman in twee delen,
waarvan in oktober het eerste deel verschijnt.
Op basis van jarenlang onderzoek schreef
Essex een onderhoudend relaas over de poli
tica die met haar geliefde Archimedes een
leger vormde en een bondgenootschap sloot
met Julius Caesar.

Suzette Haakma
Leven voor de kunst. Etha Fles,
een portret
Matrijs, 2001, f29,95.
De Utrechtse schilderes, schrijfster en kunst
critica Etha Fles (1857-1948) is nu relatief
onbekend. In haar eigen tijd was ze echter
een markante figuur, die zich inzette voor
vernieuwingen in de kunst. Ze bewoog zich
in de kringen van de Tachtigers en rekende
kunstenaars als Jan Toorop, Anton Mauve,
Wally Moes en Jan Veth tot haar vrienden
kring. In Utrecht richtte zij de vereniging
Voor de Kunst op, waarmee ze een podium

bood aan moderne kunststromingen als het
Franse impressionisme en de Engelse Arts
and Crafts Movement.

Lotte Jensen
'Bij uitsluiting voor de vrouwelijke sekse
geschikt'. Tijdschriften voor en door vrou
wen in Nederland in de achttiende en
negentiende eeuw
Verloren, 2001, f59,50.
In haar proefschrift onderzoekt Lotte Jensen
welke rol diverse vrouwentijdschriften als
De Damespost, Maria en Martha en Ons
Streven hebben gespeeld ten opzichte van
vrouwelijk schrijverschap, ontstaan van de
vrouwenbeweging en het feminisme in
Nederland. Daarnaast besteedt zij aandacht
aan de activiteiten van de eerste Nederlandse
vrouwelijke journalisten. De dissertatie
bevat een nieuwe bibliografie van vrouwen
tijdschriften met gegevens over de titel, uit
gever, verschijningsfrequentie, redactie,
medewerkers, oplage, abonnees, prijs en
beschikbaarheid van de periodieken.

Els Kloek
Kenau en het beleg van Haarlem
Verloren, 2001, f20,50.
In november verschijnt het vijftiende deel
van de serie Verloren Verleden, dat een van
de weinige heldinnen uit de vaderlandse
geschiedenis tot onderwerp heeft. Kenau
Simonsdochter Hasselaer zou tijdens het
beleg van Haarlem met een groep vrouwen
ten strijde zijn getrokken tegen de
Spanjaarden. Een optreden waardoor de
naam Kenau eeuwigheidswaarde kreeg.
Zeker is in ieder geval dat deze weduwe een
bijzonder ondernemende vrouw is geweest,
die model kan staan voor de actieve
Hollandse huisvrouw waarover buitenlan
ders zich zo vaak verbaasden.

Carol Ann Lee
Anne Frank, 1929-1945
Olympus, 2001, f27,54.
Op basis van vele interviews met overleven
de familieleden, vrienden en kennissen

schetst Carol Ann Lee het leven van Anne
Frank, vanaf haar jeugd in Frankfurt en
Amsterdam tot aan haar dood in Bergen
Belsen. Ook besteedt zij aandacht aan de
zoektocht van vader Frank naar zijn vrouw
en kinderen . De biografie eindigt met een
beschrijving van het ongekende wereldwijde
succes van Anne Franks dagboeken.

Thimo Nijs
In de veilige haven . Hetfamilieleven van
de Rotterdamse gegoede burgerij, 1815
1890
SUN, 2001, f55,09.

Tot nog toe is er wemig bekend over het
familieleven van negentiende-eeuwse bur
gers, en daar brengt Nijs met zijn boek ver
andering in. Achtereenvolgens belicht hij
jeugd en opvoeding, liefde en huwelijk, het
huiselijk leven van het getrouwde stel, de
oude dag en het overlijden van Rotterdamse
mannen en vrouwen uit de burgerij.

Peter van Overbeeke
Kachels, geisers en fornuizen.
Keuzeprocessen en energieverbruik in
Nederlandse huishoudens 1920-1975
Verloren, 2001, f63,90.
In zijn dissertatie laat Peter van Overbeeke
zien dat de Nederlandse huishoudens als
gebruikers van energie en huishoudelijke
apparaten een actieve bijdrage hebben gele
verd aan de ontwikkeling van de energie
voorziening . De keuzes die huisvrouwen
maakten om bepaalde energiebronnen en
apparaten wel of juist niet te gebruiken, zijn
in belangrijke mate beïnvloed door kooklera
ressen, de Vrouwen Electriciteits Vereniging
en andere vrouwenorganisaties.

Ariadne Schmidt
Overleven na de dood. Weduwen in Leiden
in de Gouden Eeuw
PrometheuslBert Bakker, 2001, f49,50.
De dood van een echtgenoot betekende in de
zeventiende eeuw voor de achterblijvende
vrouw dat zij een zelfstandige positie kreeg,
maar ook dat zij aan het hoofd stond van een
'gebroken gezin'. In haar proefschrift gaat
Ariadne Schmidt in op de vraag hoe wedu
wen hun 'nieuwe' bestaan vormgaven.
Daarbij besteedt ze aandacht aan onder ande
re de gevolgen van het Hollandse erfrecht, de
rol van familieleden, de bijzondere positie
van weduwen binnen de armenzorg, hun
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keuzes op de arbeidsmarkt en hun kansen op
de huwelijksmarkt.

René ter Steege
Maxima, dochter van Argentinië
Van Gennep, 2001, f29,90.
Argentinië is volgens René ter Steege een
schoolvoorbeeld van een Latijns
Amerikaanse republiek: politiek uiterst insta
biel. De Parool-redacteur schetst een beeld
van Máxima zelf, haar milieu, de dictatuur
waarin zij opgroeide, de rol van haar vader,
de verhouding tussen burgers en militairen in
autoritaire regeringen en de Argentijnse adel
die nog steeds een belangrijke rol in het land
speelt.

Vader & zoons. Jacob de Vos Wzn. (1774
1844) en de getekende dagboekjes voor zijn
kinderen
Verloren, 2001, f59,50.
De Amsterdamse handelsman Jacob de Vos
hield tussen 1803 en 1809 dagboekjes bij
over de ontwikkeling van zijn vier kinderen,
waarbij hij in totaal 267 tekeningen maakte.
In de serie Egodocumenten zijn de dagboe
ken van De Vos nu opnieuw uitgegeven, met
een inleiding van Eveline Koolhaas
Groosfeld. De uitgave biedt een zeer interes
sant beeldverhaal over het Nederlandse
gezinsleven en het opvoeden van kleine kin
deren in de vroege negentiende eeuw.

Inge de Wilde
Riimelingh, boekhandelaren en uitgevers
in Groningen (1806-1961)
Passage, 2001, f24,90.
De Groningse uitgeversfamilie Rörnelingh
start met Johannes, die in 1806 een academi
sche boekhandel opende. In 1892 ging de
winkel over in de handen van de weduwe
Römelingh-Kranenburg en haar dochter I

Geertruida Römelingh. Deze laatste was in
1897 een eigen uitgeverij begonnen, die tot
1914 scheurkalenders, kinderboeken, maar
vooral uitgaven van de vrouwenbeweging
verzorgde . Tijdens de Nationale
Tentoonstelling van Vrouwenarbeid verzorg
de zij een boekhandel, waar ze onder meer
een door haar zelf samengestelde catalogus
verkocht, met een lijst van boeken van vrou
welijke auteurs. In 1914 gaf zij het proef
schrift uit van Etine I. Smid, de eerste
Nederlandse vrouw die in de sterrenkunde
promoveerde.

Jacqueline Zirkzee
Mykene
Conserve, 2001, f49,95.
Vrouwenhistorica Jacqueline Zirkzee publi
ceerde onlangs haar eerste roman, waarin
elementen uit de Griekse mythologie en
geschiedenis met elkaar zijn verweven tot
een romantisch en avontuurlijk verhaal. Zij
voert Agamemnon, Klytemnestra en Helena
tijdens de Trojaanse oorlog op als mensen
van vlees en bloed, met hun fouten en eigen
aardigheden, twijfels en overtuigingen.

Richtlijnen voor auteurs

Een artikel voor Historica
bevat:
* een titel, ondertitel, een korte

lead (pakkende introductie die
aan het artikel voorafgaat) en
enige tussenkopjes

* een korte literatuuropgave
(van ten hoogste tien titels).
Titelbeschrijving boek: Elsbeth
Etty, Liefde is heel het leven niet.
Henriette Roland Holst 1869
1952. Meppel, 1992.
Titelbeschrijving artikel:
R. Dekker. 'Vrouwen in mid
deleeuws en vroegmodern
Nederland', in: G. Dubyen M.
Perrot, Geschiedenis van de
vrouw JIJ.Van Renaissance tot de
moderne tijd. Amsterdam,
1992, pp. 415-443.

* géén noten
* enige personalia van de auteur

(een of twee zinnen, met daar
in o.a. vermeld naam, functie,
geboortejaar) en het adres
van de auteur

* enige illustraties met onder
schriften, én bronvermelding
(per pagina een illustratie);
digitaal aangeleverde illustra
ties bij voorkeur wegschrijven
als tiff- of eps-bestand

* de officiële spelling (volgens
het Groene Boekje)

* een artikel van drie pagina's
bevat maximaal 2300 woor
den; een twee pagina's tellend
artikel 1500 woorden, een
recensie (een pagina) 800
woorden

* citaten staan tussen dubbele
aanhalingstekens ("en "), in
andere gevallen worden enke
le aanhalingstekens (' en ')
gebruikt.

Aanlevering van kopij:
* de kopij wordt naar het redac

tieadres gestuurd op flop, ver
gezeld met een uitdraai.
Gebruik WP Slof Word, en
vermeld welk tekstverwer
kingsprogramma is gebruikt.

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

Internationaal

Congressen

Seventies
Het Centre for Women's Studies van de
University of York organiseert op 27
april 2002 een conferentie over de
Seventies and Feminism. De aankondi
ging is, met een oproep voor bijdragen,
te vinden op de website:
www.york.ac.uk/inst/cws/gsp/Seventies.htm

Controlling bodies
Van 24 tot en met 26 juni 2002 zal aan
de University of Clamorgan een confe
rentie worden gehouden, met als titel
'Controlling bodies: the regulation of
conduct, 1650-2000'. Het doel is onder
zoeksresultaten uit te wisselen over
lange-termijnontwikkelingen betreffen
de de veranderingen in de relatie van
mensen tot hun eigen lichaam en dat van
anderen. Daarbij zal speciale aandacht
worden besteed aan de invloed die loca
le, regionale en nationale identiteit op
het lichaam heeft, alsmede de invloed
van modernisering, religie en de veran
derende opvattingen over sekse en sek
sualiteit. De congresorganisatoren roe
pen een ieder op voor 1 december 2001
voorstellen tot bijdragen te leveren, bij
voorbeeld op het gebied van emoties,
seksualiteit, zwangerschap, gezondheid,
dood, mode en manieren.
Informatie: DI. David Turner, School of
Humanities & Social Scciences,
University of Glamorgan, Pontypridd,
Wales, CF37 1 DL, United Kingdom, of
Mr Kevin Stagg, telefoon: 01443-483673.

Website

Heksen
Vanwege de Workshop for Interdisciplinary
Witchcraft Research is door Klaus Graf
van de Universiteit in Freiburg een mai
linglijst over heksenonderzoek opgezet,
waar wetenschappers informatie over
heksen kunnen zoeken en uitwisselen.
Het adres is:
www.listserv. gmd. del archi ves/hexen
forschung.html

Conduct literature
Diverse titels uit de zeldzame vroeg
moderne literatuur die vrouwen door alle
aspecten van het dagelijks leven leidde, is
nu te vinden op internet. Deze 'conduct
books' zijn interessante bronnen om gen
derideologieën in de vroeg-moderne tijd
te bestuderen. De site bevat ondere de
complete tekst van beroemde Engelse en
Franse traktaten over de vrouwelijke
schoonheid, huishoudboeken, alsmede
vroege feministische pamfletten zoals dat
van de Nederlandse Anna Maria van
Schurman. Het adres is:
www.pickeringchatto.com!conduct
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Congressen

Schrijvende vrouwen
Op 23 november vindt in Den Bosch
het congres Schrijvende vrouwen in de
achttiende eeuw plaats. Sprekers als
Wijnand Mijnhardt, Annelies de Jeu,
Simon Vuyk, Claudette Baar, Pa ul
Pelckmans en Suzan van Dijk zullen
het congres thema voornamelijk vanuit
de literair- en cultuurhistorische
invalshoek benaderen. Met de bijdra
gen hoopt het congres een verdere aan
zet te geven tot onderzoek naar literai
re activiteiten van vrouwen in wat wel
de 'eeuw van de vrouw' is genoemd.
Datum: 23 november 2001
Plaats: Het Franciscushuis, Van der
Does de Willeboissingel 11, Den
Bosch
Informatie: Werkgroep Achttiende
Eeuw, p/a Tom Verschaffel, Blijde
Inkomststraat 21/05, 3000 Leuven,
België, e-mail:
tom. verschaffel@arts.kuleuven.ac.be

Geschiedenisdag
Op zaterdag 24 november wordt voor
heel historisch Nederland in Tilburg de
Geschiedenisdag georganiseerd, met
als thema 'historisch besef'. Het pro
gramma is nog niet bekend, maar er zal
in ieder geval aandacht zijn voor
onderwijs en historisch besef, onder
andere in relatie tot het rapport van de
Commissie-De Rooy. Verder zal er
ingegaan worden op de vraag hoe
archieven en musea met het cultureel
erfgoed omgaan, en hoe zij zich kun
nen verhouden tot de geschiedenissen
van 'nieuwe Nederlanders' . Naar aan
leiding van het in het najaar te ver
schijnen rapport over de opvang van
oorlogsslachtoffers na de Tweede
Wereldoorlog en dat over de
Srebrenica-kwestie zal er bovendien
een groot debat plaatsvinden over
geschiedenis en politiek.
Datum: 24 november 2001
Plaatst, Universiteitscamplex van de
Katholieke Universiteit Brabant te
Tilburg
Informatie: Albert van der Zeijden,
Nederlands Centrum voor
Volkscultuur, Postbus 13]13, 3507 LC
Utrecht, 030-2760244.

History conference
In Den Haag vindt van 27 februari tot
2 maart 2002 de Fourth European
Social Science History Conference
plaats. Er zal aandacht besteed worden
aan thema's als Ethnicity and
Migration, Family and Demography,
Government and Polities, Labour,
Nations and Nationalism, Oral History,
Political Movements, Religion,
Sexuality en Social Inequality. De
organisatie is in handen van het HSG.
Informatie: IISG, Cruquiusweg 3],

1019 AT Amsterdam, 020-6685866, e
mail: esshc@iisg.nl

Tentoonstellingen

Feestrok
In het Nationaal
Bevrijdings-muse
urn is een tentoon- ,
stelling te zien
over de Nationale
Feestrok. Het
maken en dragen
van zo'n rok werd
direct na de
Tweede Wereld
oorlog gepropa
geerd door de
Amsterdamse verzetsvrouw Mies
Boissevain als symbolische en politie
ke daad. De expositie toont ruim vijftig
feestrokken.
Datum: tot en met 3] oktober 2001
Plaats: Nationaal Bevrijdingsmuseum
1944-1945, Wylerbaan 4 te
Groesbeek.
Informatie: 024-3974404 of
www.bevrijdingsmuseurn.nl

Amsterdammers
Het Gemeentearchief Amsterdam pre
senteert vanaf 12 oktober de expositie
Het gezicht van Amsterdam: nieuwe
Amsterdammers gefotografeerd, 1900
2000. De tentoongestelde foto's geven
een beeld van de Amsterdamse bevol
king, die onder invloed van de immi
gratie van onder meer Chinezen,
Indonesiërs, Surinamers, Turken en
Marokkanen met name na 1970 sterk is
veranderd. De tentoonstelling maakt
deel uit van het project Het gezicht van
Amsterdam over de diversiteit in de
cultuur van de hoofdstad, dat verder
bestaat uit een educatief programma
voor de basisschool (zie:
www.gemeentearchief.amsterdam.nl )
en een openbaar debat met vertegen
woordigers van immigrantenorganisa
ties.
Datum: van] 2 oktober t/m 2 decem
ber 200]
Plaats: Gemeentearchief Amsterdam,
locatie Tolstraat ] 29
Informatie:
www.gemeentearchiefamsterdam.nl
[Amsteldijk 67,1074 HZ Amsterdam]

Toorop- Fernhout
De schilderes Charley Toorop is de
tweede kunstenaar uit de bekendste
Nederlandse kunstenaarsfamilie. Voor
haar maakte vader Jan Toorop naam,
en na Charley volgden haar zoons
Edgar en John Fernhout, die nu weer
opgevolgd worden door Rik Fernhout.
Met de tentoonstelling De generaties:
een eeuw lang de familie Toorop-

Fernhout besteedt het Centraal
Museum in Utrecht aandacht aan de
schilderijen van Jan en Charley Toorop
en die van Edgar en Rik Fernhout. Van
John Fernhout zijn films te zien.
Behalve aan het artistieke oeuvre van
de familie, wordt door middel van
documentatie ook aandacht besteed
aan de familiebanden en de plaats die
de Toorops en Fernhouts innemen in de
kunstgeschiedenis .
Datum: 20 oktober-februari 2002
Plaats: Centraal Museum,
Nicolaaskerkhof 10, Utrecht.
Informatie: 030-2362362 of
www.centraalmuseum.nl

Personalia

Aan de Universiteit van Amsterdam
sprak prof.dr Frances Gouda op 1
juni j.l. haar oratie uit als hoogleraar
vrouwenstudies, in het bijzonder de
geschiedenis van het (post)kolonialis
me en multiculturaliteit.

Oud-voorzitter van de VVG, prof.dr
Maria Grever, houdt op 14 december
om 16.00 haar oratie aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam, met als titel De
enscenering van de tijd.

Varia

IIAV
In april 2000 is het HAV gestart met de
digitale ontsluiting van het heeldmate
riaalover de vrouwenbeweging uit de
periode 1890-1950. Inmiddels is het
project afgerond en kunnen bezoekers
via de publieksterminals op het beeld
scherm 3700 foto's bekijken. De foto's
verbeelden onder andere de strijd voor
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Weduwen in
de Gouden Eeuw

Deze zomer trad Ariadne Schmidt
aan als voorzitter van de Stichting
Vrouwengeschiedenis van de
Vroegmoderne Tijd. Vlak daarvoor
was zij aan de Universiteit van
Amsterdam gepromoveerd op een
onderzoek naar weduwen in Leiden
in de Gouden Eeuw. Annelies de Jeu
sprak met haar over de Stichting en
haar promotieonderzoek.

Waarom ben je lid geworden van de
SVVT en later bestuurslid geworden?
Een jaar of vijf geleden ben ik min of
meer de SVVT ingerold. Ik kende de

(vervolg van p. 30)

een betere positie van vrouwen en
meisjes, het vrouwenkiesrecht en voor
vrede. De foto's zijn beschreven en op
naam en onderwerp toegankelijk
gemaakt via de database.
Belangstellenden hebben de mogelijk
heid in de catalogus te zoeken op
onderwerp, op persoonsnamen, op
organisaties, op naam van het archief
waartoe de foto behoort en op vrije
tekst. Op dit moment is het nog niet
mogelijk de foto's via de website van
het IIAV te bekijken, maar de gedigita
liseerde collectie zal wel gebruikt wor
den voor tentoonstellingen op de site 
opdat het cultureel erfgoed van de
vrouwenbeweging onder de aandacht
blijft.
Informatie: IIA V, Obiplein 4, 1094
RB, Amsterdam. Internet: www.iiav.nl

Websit:es

Indische schrijfsters
Vilan van de Loo's damescomparti
ment is opnieuw uitgebreid, deze keer
met Emma van Angelbeek, Harryet
Marsman-van Deventer en Wies van
Groningen. Van Angelbeek schreef
poëzie in de geest van Gorter en publi
ceerde journalistiek werk, dat tot op
heden helaas onvindbaar is gebleken.
Marsman-van Deventer beschreef als
'Plantersvrouw' jarenlang in het tijd
schrift Moesson over haar bestaan op
de koffie- en rubberondernemingen in
Nederlands-Indië. Wies van
Groningen schrijft tot op heden proza,
waarin zij de orale verteltraditie uit de
Indische cultuur verwerkt. Bezoek het
damescompartiment op:
www.damescompartiment.nl/bioe
mang.htm

Stichting niet zo goed, maar de moge
lijkheid om met onderzoekers in con
tact te komen die ook bezig zijn met
vrouwengeschiedenis van de vroegmo
derne tijd sprak me aan. Die indruk
bleek te kloppen. Ik ervaar de studie
middagen als inspirerend en de contac
ten met andere leden als erg nuttig. Dat
ik zelf veel aan de SVVT had, moti
veerde mij vier jaar geleden om me
binnen het bestuur voor de Stichting in
te zetten en om dat nu als voorzitter te
doen. Volgens mij ligt de kracht van de
SVVT in de netwerkfunctie. Ik wil me
ervoor inzetten om die functie verder
uit te bouwen: het bevorderen van
onderlinge contacten tussen onderzoe
kers en geïnteresseerden in de vroeg
moderne vrouwengeschiedenis.

ARIADNE SCHMIDT

Je hebt onderzoek gedaan naar wedu
wen in Leiden in de Gouden Eeuw.
Waarom richtte je je op Leiden?
Leiden was in de zeventiende eeuw, na
Amsterdam, de tweede stad van
Holland. Van de vele sociale en econo
mische instellingen en instituties zijn
relatief goed toegankelijke archieven
bewaard gebleven. De economie werd
gedomineerd door de textielindustrie.
Zowel de grote participatie van vrou
wen in deze sector als het strenge toe
zicht van het stadsbestuur en de daaruit
voortvloeiende goede documentatie
boden de mogelijkheid de economi
sche activiteiten van weduwen te
onderzoeken. Bovendien was er al eer
der onderzoek naar vrouwen in Leiden
in de vroegmoderne periode gedaan,
waarmee ik mijn onderzoeksresultaten
kon vergelijken.

Welke bronnen kon je voor je onder
zoek gebruiken?
Door hun speciale status hebben wedu
wen op veel plekken sporen nagelaten.
Belastingkohieren en volkstellingen
boden informatie over de sociaal-eco-

nomische status van weduwen en de
samenstelling van hun huishoudens. Ik
heb archieven van gilden en neringen,
hofjes en gasthuizen bestudeerd. Het
notariële archief, met de testamenten
en huwelijkscontracten, was onont
beerlijk voor dit onderzoek. Maar mijn
belangrijkste bron waren de rekesten
die weduwen indienden bij het stads
bestuur, vaak vlak na de dood van hun
man. Die rekesten geven een goed
beeld van de problemen waarmee
vrouwen na het verlies van een echtge
noot werden geconfronteerd.
Bovendien zijn daarin de stemmen van
weduwen zelf te beluisteren. Door het
gebruik van deze bron zijn de wedu
wen die ik bestudeerde voor mij echt
gaan leven.

Wat zijn de belangrijkste uitkomsten
van je onderzoek?
Vrouwen werden na de dood van hun
man met belangrijke veranderingen
geconfronteerd. Ze kregen niet alleen
een andere juridische status, ook op
sociaal-economisch vlak bracht het
overlijden van een man een hoop ver
andering teweeg. Wat ik frappant vond,
was dat weduwen - ondanks alle ellen
de waarmee ze te maken kregen - zich
toch redelijk staande hebben weten te
houden. Weduwen wisten de breuk met
hun gehuwde bestaan redelijk te beper
ken, meer dan je wellicht op grond van
alle veranderingen waarmee ze te
maken kregen, zou verwachten. De
verklaring daarvoor heb ik gezocht in
de sterke positie van het gezin in de
Hollandse zeventiende-eeuwse samen
leving. Zowel de mogelijkheden die
weduwen werden geboden als de keu
zen die ze maakten, laten zien dat er
veel belang werd gehecht aan het
voortbestaan van het gezin, al was dat
dan gebroken.

Ariadne Schmidt, Overleven na de
dood. Weduwen in Leiden in de
Gouden Eeuw. Amsterdam: Uitgeverij
PrometheuslBert Bakker, 2001. ISBN
90-351-2362-X.

De Stichting Vrouwengeschiedenis
van de Vroegmoderne Tijd (SVVT)
stelt zich ten doel het onderzoek op
het gebied van vrouwengeschiedenis
over de periode 1500-1800 te inven
tariseren, te stimuleren en bekend
heid te geven. De SVVT organiseert
regelmatig studiemiddagen over
lopend of zojuist voltooid onderzoek
en brengt drie maal per jaar een
nieuwsbrief uit. Op 1 december
organiseert de SVVT een studiemid
dag over biografieën. Spreeksters
zijn dr. Els Kloek over Kenau en dr.
Lotte van der Pol over Wilhelmina
van Pruisen. Voor meer informatie:
www.iisg.nU-womhistlsvvt.html
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