
Colofon In dit: nummer .-

Advertentie., Lizzy Jongma , 020-6650820 (werk) of
020-4631694 (privé), e-mail: Iizzy@iiav .nl

Redactieadres

Obrechtst raat 5, 3572 EA Utrech t
Tel: 030-27 18164 , E-mail: marijke h@dd s.nl

Redactie

Mari jke Hui sman (hoo fdredactie) , Ha Diet er en . Suzanne

Hauwas t (eindredactie) ,A nnelies de Jeu (e indredactie),

Lizzy Jongma

Hist orica is een uitgave van de Vere niging voor

Vrouwen ge sch ied en is e n ve rschijnt drie ke er per jaar
(februari, juni en oktober ) .

In for m at ie op Internet:

http://www.vrouwengeschiedenls ."1

Marijke Huisman

Geschiedenisondervvijs

0 ' het mom ent dat Maria Grever en
Es h I' Captain op 23 maart uit het VVG 
be tuur traden, was het rapport van de
C rnmi . ie-De Rooy over het geschiede 
ni nderwij iets meer dan een maand uit.
Maria en Esther hebben zich bijzonder
ingezet voor integratie van de analytische
catego rie ën gende r en etnicit eit binnen de
historische weten schap en het geschiede
nisen d rwij s, Maar hun werk, en dat van
ve e anderen, lijkt niet te zijn doorgedron
ge tot de Commi ssie-De Rooy. Alles wat
er sinds het Centraal Schri ftelijk
E if de xa men Vrouwengeschiedenis in
19 0/1991 in het geschiedeni sonderwij s
le l goede was gekeerd, wordt met dit
ad l les teruggedr aaid. Nu is sekse nog als
or enrngsprincipe opgenomen in de kern
d elen van de basisvormin g, de eindter
men van de tweede fase en het examen
pr grarn rnr van het VMBO . Als de advie
ze van de Commi ssie-De Rooy worden
opkevolgd, zou het streven naar 'h isto
ris h besef ' overblijven .
Hi tori cb besef is volgens het rapport
' I eer' dan alleen maar kennis van of zui
ve e belangstelling voor geschi edenis; het

n vat de samenh ang tussen de interpreta
tie van het verled en, het begrijpen van het
he~en en het per spectief op de toekomst' .
Z n besef moet ontwikkeld worden, en
daarvoor is volgens de commi ssie aller
cc, 1 een chronologisch besef noodzake
lijk . Dit punt kon in de media op veel
in l mrning rekenen . 'Feiten weer basis
lesstof gesch ieden is' kopte de Volkskran t
op 8 februari, columnisten jui chten in de
vo gende dag en dat 'het gezond verstand '
w , teruggek eerd . Maarten van Rossem
m ende zelfs dat het vak was gered uit de
ha iden van 'de machtige coalitie van
onde rwijskundige n en wereldv erb ete
ra rs' die het docenten zou hebben verbo
de het oude Me sopotami ë nog te behan
de len tenzij de positie van de vrouw een
tra I werd gesteld . Zijn stellingname lijkt
ex mplarisch voor de ideeën die over
ge c hiede ni en het onder wij s daarin
J ven: weg met die thema's, weg met
vro uwen, niet-N ederland se culturen en
andere histori sche 'bij zaken '. We moeten
'terug' naar 'de feiten' - de 'algemene
kenmerken' van de diverse tijdv akken,
zoals de Commi ssie-De Rooy het stelt.
Het probleem met het advies is dat deze
'a lgemene kenm erken ' geschiedenis redu
ceren tot een traditioneel , wit en manne
lijk verhaal. Het is onbegrijpeli jk dat dit
de uitkomst is van een commi ssie van dit
kaliber , over een vak dat jui st met een
concept als 'his torisch besef ' zou kunnen
bijd ragen aan een gediversificeerde inter
actie tussen verl eden, heden en toekomst.
Het is dan ook te hopen dat staatssecreta
ris Adelmund het comment aar van de
VVG en de VGN- commissie Vrouw en- en
Gendergesch iedeni s ter harte neem t.
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Afspiegeling van meer dere cu lturen

R u r a le gendergeschiedenis

Margreet van der Burg

AI 25 jaar geleden namen vooral vrouwelijke historici en studentes
het op voor de vergeten vrouwen in de geschiedschrijving.
De geschiedenis bleek in hoofdzaak 'mannengeschiedenis' . Na de
introductie van 'ge nd e r' naast 'se k se ' werd een analogie gemaakt
voor 'etniciteit' naast 'ras'. Bij de concepten klasse, religie of levens
overtuiging en generatie kwam eveneens erkenning voor het onder
scheid tussen 'feitel ijke' sociale kenmerken en de sociaa l-culturele
toeschrijvingen die eraan worden verleend. Ook voor rurale gen
de rgeschiedenis gaat het n iet alleen ove r een specifieke groep vrou
wen of specifieke genderverhoudingen in de landbouwsector of op
het platteland. Margreet van der Burg laat zien dat het onderscheid
tussen 'pl at t el a nd' en 'st ad ' een eigen dimens ie vertegenwoo rd igt die
met 'ge nd e r ' op eigen wijze interfereert in historische processen.
Zij gaat in op de ontwikkeling van dit vakgebied en het belang erva n
voor de hedendaagse geschiedschrijving.

De VVG en haar leden hebb en vrouwe n
in de landbou w en op het platteland op
verschillende mani eren voor het voet
licht gebrac ht. In het tweede Jaa rboek
voo r Vrou wen geschi ed en is staat een
artikel van Jesk e Re ijs ov er boerinn en
in Noord-Braban t. Op de po sters van
het Kont aktadr es Landelijk Overle g
Vrouw enge schi edeni s (KL OV) , prijk en
land arb eidster s naast dien stmei sjes uit
de stad. In boek en ov er de vrouw enge 
schiedenis van N oord-Br ab ant , Drenth e
en Limbu rg lezen we over boerinnen en
andere vrouwen op het platteland .
Daarn aast verlev endigden tentoonstel
lingen he t beeld van de land arbeidste rs
in Noord -Groning en , van de bollenp el
sters in Zuid-H oll and en van het ond er
wijs voo r boerinnen en hun dochter s in
Nederl and in het alge meen . Deel vij f in
de VVG- serie Het tipje van de sluie r
was ten slott e geheel gewijd aa n
'Vrouw en van het land'. De presentati e
daarv an vond in 198 9 in Wageningen
plaat s op een land elijke studiedag over
de vakopleiding van agr ari sche vro u
wen in het verl eden , het hed en en de
toekom st. Op dat moment had ik bij

Tentoonste llingsh oek van de Hui sh oude lijk e

Voorli ch tin g ten Pl atteland e over hun werk voor de

ge repa trieerde n. Br on : Ar chi ef Huisho udelij ke

Voorli chtin g ten P lattelan de,

Agrari sch e Geschied eni s in Wagenin gen
een uit valsb asis om stelselma tig aan
'rura le gender geschiedeni s' te wer ken .
Zo kon ik als VVG- voorzitter het 'p lat
tel and s-Tipj e ' aan de Vereni ging voor
L andbouwg eschiedeni s aanbi eden op
ha ar vijftigj arig jubileum . Hierop volgde
in 1993 een gez amenlijk 'boerinnenpro
gra mma' van beid e vereniginge n, met
als gas t Joan Jensen van de Ne w Mexico
State Uni versity te Las Cru ce s. Ee n sym
posium , een seminar, een reek s lezin gen
en interviews met oud ere boer innen door
h et land br achten het onderwerp
opni euw in de schi jnwerpers. Stille
getuigen zij n een bespreking in het
Tij dsch rift voo r Vrouwens tudies en een
vers lag in het VVG-bl ad van de hand
van Ton Duffhue s.
Joan Jensen bleek de me est bek end e ru
ra le gende rh istor ica en 'de gro otm oeder '
van de boe rinnen- en pl atteland sgeschie
denis in de Verenigd e Staten te zijn . Zij
was vanaf 1984 de drijvende kra ch t ach
ter een reek s congress en onder de naam
.American Farm and Rural Women in
Hi storical Perspecti ve ' . Haar bezoek aan
Ne derla nd legd e de weg naar int ern atio-
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Twee vrouwen maken worst en in de boerderijk euken.

B ron: Archief Hui shoudelijke Voorlic ht ing ten Plattela nde.

nale uitwisseling open . Hier werd de 'International Coalition
for Rural Women 's History' geboren. Wij deelden de wereld
in tweeën en stuurden uitnodigingen voor deelname rond.
Bovendien wilden we onze stem laten horen op belangrijke
congressen en dienden een voorstel in voor een IFWRH- ses
sie op het wereldgeschiedeniscongre s van 1995 .
De vierde bijeenkomst van 'American Farm and Rural
Wo men in Historical Perspective', eind 1994 , was een uitste
kende gelegenheid om de contacten te verstevigen.
Intern ationalisering kwam op dit Amerikaanse congres voor
het eerst op de agenda . Vier deelnemers uit Europa raakten
geïn spireerd door de multidisciplin aire opzet en de aanwezig
heid van zoveel collega 's én actieve boerinnen . Hieruit volgde
het van 14 tot 17 oktober 1999 gehouden congre s 'Gender and
Rural Transformations in Europe . Past, Present and Future
Prospects' dat ik kon organiseren vanuit Gender Studies in de
Landbouw, Wageningen Universiteit. Ondertussen werden
ook de congressen in de USA op internationale voet voortge
zet : 1997 te Waco , Texa s en vorig j aar te St. Paul , Minnesota .
Daar vond de oprichting van de Rural Wornen 's Studies
As sociation in Historical Perspective (RWSA ) plaats , die de
Co alition verving (zie: http ://www .uncp .edu/rwsa) . Nog ben
ik de contact-persoon voor Europa en Afrika . Met nieuwsbrie
ven en aankondigingen op de elektronische discussielijst voor
Rural and Agricultural History (H-RURAL) houden we elkaar
op de hoogte. Voor 2003 staat het volgende congres gepland in
La s Cruces, New Mexico .

Ma ins tream vrou wengeschi eden is
Hoewel de internation ale uitwisseling voorspoedig verliep,
hebben pogingen om 'ru raal' te integreren in het mainstream
vrouwengeschiedenis onderzoek minder succes. Er zijn wei 
nig wet enschappe rs die
zich op rurale genderge
schiedenis specialiseren en
ze zijn moeilijk te vinden
omd at de in stitutionele
inbedding ontbreekt. Er
zijn geen speciale vakgroe
pen en hoogleraren, studie
centra, tij dschriften of con 
gresonderdelen , waardoor
het moeilijk is elkaa rs
best aan te ontdekken, laat
staan voor buitenstaander s
op te vallen . Daardoor
blijft het thema doorgaans
onopgemerkt. Het blijkt
bovendien dat wein igen de
bestaande literatuur ken
nen. Verzoeken om extra
aandacht aan dit veld te
besteden, worden vaak te
gemakkelijk afgewimpeld
met het argument dat het
onderzoeksgebied niet vol
doende ontwikkeld is. Lukt
het wel, dan is er steevast
een groep collega's die duidelijk maakt hoe belangrijk inter
nationale uitwi sseling voor hen is. Komt dit niet bekend voor
uit de tijd dat vertegenwoordigster s van vrouwengeschiedenis
in het algemeen of 'black studies' hetzelfde te horen kregen?
Deze deels reële en deels in stand gehouden marginaliteit
zorgt er voor dat waardevolle inzichten 'ongestraft' gene
geerd kunnen blijven. Het is zonneklaar dat de dimensie
'urban' /' rural' in de vrouwengeschiedenis wordt verwaarloosd
evenals de dimensie "gender ' in de plattelands- of agrarische
ge schiedenis. Hoe zelden laten op zich prachtige studies
onvermeld dat hun onderzoeksgroep uitsluitend stad svrou
wen betreft en hoe zelden wordt in de vraag stelling rekening

gehouden met mogelijke verschillen voor agrarische en plat
telandsvrouwen . Uitzonderingen komen gelukkig ook voor.
Zo kreeg de tentoon stelling over het 'Huishouden' ter gele
genheid van honderd jaar Vrouwen Arbeid het toevoegsel ' in
de grote stad ' . Grever en Waaldijk merken in Feministisch e
openbaarheid (1998) terecht op dat de positie van agrarische
vrouwen in het boerengezinsbedrijf niet werd aangekaart op
de Nationale Tentoonste lling van Vrouwenar beid van 1898 .
De integratie van de inzichten vanuit de rurale gend erge 
schiedenis in de 'grote' verhalen blijft door deze marginalisa
tie achter, terwijl de platteland sbevolking vanouds een groot
deel van de bevolking uitmaakt en de landbouw een grote
stempel op het platteland en de economie drukt. Om de ver
anderingen in de geschiedenis van de landbouw en het platte
land in Europa te begrijpen is de factor gender onontbeerlijk;
imm ers nog steeds zijn de meeste landbouwb edrij ven fami
liebe drijven. Ook gaan hi storische uitspraken over vrouwen 
arbeid en gender in de arbeidsverhoudingen in het algemeen
voorbij aan de landbouwsector . Impliciet staan doorgaans de
arbeidsvraagstukken centraal die met loonarbeid te maken
hebben . Het merendeel van de arbeid in de landbouwsector is
echter familiearbeid, waardoor de familieverhoudingen van
groot belang zijn . Bovendien zijn de andere productiemidde
len eveneens familiezaken die bijvoorbeeld via de wetg eving
van het huwe lijksrecht en het erfr echt word en geregu leerd .
Hierin ligt al besloten dat veel algemene noties uit het vrou
wenhistori sch onderzoek over het gezinsdenken, vrouwelijk
heid en belangenbehartiging in een andere context vorm kre
gen op de boerderij .
Een voorbeeld biedt het Nederlandse huwelijksrecht. Tot 1957
bepaalde het burgerlijk wetboek in Nederland dat de wettelij
ke handelingsbevoegdheid exclusief was voorbehouden aan

de echtgen oot. Geh uwde
vrouwen hadden wettelijk
geen handelingsbekwaam
heid, dus ook gehuwde
boerinnen niet, al waren ze
mede -eigenaar van het
landbouwbedrijf en hadden
ze daar hun werk. Verder
sloot het landbouwbel eid
eerder aan bij hun belangen
als vrouwelijke consument
dan bij hun belangen als
vrouwelijke producent.
Voorzieningen van de ver
zorgingsstaat golden lange
tijd alleen voor loonwer
kenden en het bed rijfs
hoofd, dus niet voor agrari
sche vrouwen die op het
eigen bedrijf werkten.
Een ander onderwerp
waarvoor een rurale gen
derbenadering nieuwe
inzichten kan bieden, is de
leefbaarhe id op het platte-
land, een thema dat van

daag de dag nadrukkelijk door vrouwen op het platteland
onder de politieke aandacht wordt gebracht. Welvaart en wel
zijn op het platteland worden in Nederland steeds ter discussie
geste ld . Dat heeft geresulteerd in allerlei ontwikkelingspro
gramma 's en stimuleringsmaatrege len . Fr agmenten van deze
geschiedenis zijn aangepakt. Toch ontbreken studies met een
historische lijn waarin de veranderende genderverhoud ingen
zijn geïntegreerd. Nieuw e interess egebieden zoals vrij e tijd
en toerisme of het bank- en verzekeringswezen hebben op het
platteland eveneen s een andere geschiedenis. Zij vertegen
woordigen geheel andere belangen en (gemiste) kansen voor
platteland s- en agrari sche vrouwen dan voor vrouwen in een
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M . van der Burg en K. Lievaart, Dr ie gen era ties in schor t en
ove ra ll. Terugblik op een eeuw vrouwe narbeid in de landb ouw.
Wageningen, 199 8.
M . van der Burg, " Geen tweede boer". Gende r; landbouw mo
derni seri ng en on derwij s aan pl att ela ndsvrouwen in N ederland ,
1863-1 968. Te verschijnen in 2001.
M. Neth, Preserving the Family Fa rm. Wom en, Community, and
the Foun dations of A gribusin ess in the M idwest, 1900 - 1940 .
Baltimore, 1995 .
WUR-bibli otheken via Agralin algemene catalogus,
Vrouwbestand (artikelen tot oktober 1998 ) en het IlAY.

bev olking in landen met grote teru gval in het BNP , zoals de
voorma lige Sovjet stat en, toch bleek te kunn en overle ven . De
di scu ssie over een verbreding in de toegep aste econ omi sche
stra teg ieën bij organisa ties zoal s het IMF is daarme e gev oed.
De wereldwijde milieu vraag stukken geven een impul s aan
revisionisti sch e geschi edschrij ving voor de landbou w; het
succ esverha al van de toenemende productie, hogere arbeids
productiviteit en toep assing van hoogwaardi ge techn ologieën
kan niet lang er de bov entoon voeren . Het landbouwbel eid van
ruilverkaveling in samenhang met schaalvergroting en specia
lisatie krijgt kleur als wordt onde rzocht waarom niet alle boe
ren familie s wilden meedoen , hoe en waarom mannen en vrou
wen zich op onderdelen tegendra ads toonden of hoe het eco
logische boeren is vergaan in een tijd van moderni serin g alom.

I nt: eg rat:ie
Natuurlijk moet aan bod komen hoe de ver schillende dimen 
sies in elkaar schuiven, elkaa r verdringe n of ver sterken.
Binn en de rur ale cont ext en in de landb ou wsector hebben
vrou wen eraan meegewerkt dat het specifiek e vro uwenbelang
nogal eens ondergeschikt werd gema akt aan het rural e of boe
renb elang . Bo erinnen en andere platteland svrouwen werden ,
met hun organi saties , afge sch ilderd als voorbeelden van con 
servatisme. Recent hebben Can adese studie s echter aange
toond dat feminisme te zeer vanuit een urb ane context wordt
afgemeten aan de ma te van partijpolitiek of (institutioneel)
politiek femini stis ch acti vism e. De onderzoeks ters vonde n op
de boerderij genoeg aanleiding om een feministisch e grond
houding bij vee l boe rinn en te onderkennen . Ze stelle n de
vraag of de definiërin g van femini sme wel deugt of dat er
sprak e is van 'ag rarisc h' feminisme.
De verwevenheid van 'p lattelands- /s tads-' , 'gender ' en 'etni
cit eit' bespr ak ik in 1998 in mijn bijdrage op een VVG -stu
died ag over 's ekse en etniciteit'. In het algemeen worden
etni sche vraag stukken namelij k niet geassocieerd met het
pl att eland en zeker niet met zijn geschie denis. Toch is in
Nederland jui st het pl attel and de plaats waa r veel rep atrianten
en asielzoeke nden worden opgev angen. In het verleden kende
het plattel and buit enl and se (se izoen)we rkzoeke nden en
bestonden er joodse gemeensch appen in kleinere plattelands
pla atsen. De vraag of de samenkomst van culturen op het
pl atteland dezelfde of andere aspe cten kende als in onze
stadsgeschiedeni s. ook ten aanzien van gender, en welke
invlo ed deze histori sch e ervaringe n hebben op de hedend aag
se praktijk , m oet nog gesteld word en.
Deze dimen sies zijn moeilijk te ontwarr en. Dit is geen szin s
vreemd omd at wij all en zelf deel zij n en will en zijn van de
dominante cultuur, m aar er tegelijk ertijd deels van uit ge sloten
worden . Do or het ontwarren en verbinden van de relevante
perspectieven komt he t onderzo ek dichter bij het werkelijke
leven te staan : simpelheid best aat niet en ordenen gee ft meer
inzi cht dan de sch ij n van de ord e zelf.

ste delijke omgeving. De vra ag is hoe dit allema al in het gro
tere geschi edverh aal pa st.

Ext:ra dimensie
Een rur ale ben aderin g bet ekent me er dan elk boek met een
hoofd stuk boerinn en en pl atteland svrou wen aanv ulle n.
In tegratie vergt ee n diep gaandere di scus sie. De keuze om
'ruraal ' te onder scheiden impliceert de relativering va n
'urbaan ' als van zelfsprekendheid . Hiermee schaar t deze
dimen sie zich in de rij van de concepten 'g ender ' , 'e tnicite it',
'k lasse' en 'generatie ', die de diepe re domin ant e culturele
betek eni sl agen in onz e wes ters e cu ltu ur be roe ren .
Onuit gesproken vanz elfspreke ndheden in het wes terse 'urba
ne ' ged acht egoed kr ijge n een cont ext wann eer ze vanuit
'rura al' perspe ctief word en belicht . Wordt 'ru raal' geasso
cieerd met 'acht erl ijkheid of achterstand', 'primiti ef', oftewel
een vo orstadium op de weg naar 'urb ane' civ ilisatie, dan
wordt de uitdagin g niet opgepakt om onze cultuur beter te
leren ke nnen. Refl ecti e op de vanzelfsprekende betekeni ssen
die eraan verbonde n worden, is voorwaa rde om de betre ffen 
de men sen in hun eigenwa arde te ler en kennen, te respecteren
en rech t te doen . De dec onstru ctie van deze betekeni ssen
maakt het mogelij k hun eigen verhal en over hun leven in een
rurale co ntext te positioner en tegenov er die óv er hen worden
verteld . Eenzelfde manoeuv re bleek eerder nod ig te zijn om
het per spectief van vrouwen en van niet-witte etni sche groe
pen aa n bod te laten komen .
De parall el tu ssen de geschi edenis van de ze gro epen gaat ver 
der . In teressant is de gelijkeni s in de proje ctie s vanuit de
domin ant e cultuu r van het mannelijk e, urban e, bl anke per
spectief. Het and er szijn word t vaak als mind er aangemerk t,
maar tegelijkertijd verhe erlijkt. Vrouwen, ni et-blanken en
plattel anders (met name de boerenbev olking) wordt symb oli 
sche culturele wa ard e toeg ek end doo r juist hun vermeende
nauw ere band met de natuur , du s niet-ci vilisati e . Bij extreme
stereotype ringen ko mt bij de ze 'natuurlijke ' toeschrij vin g al
gauw een vleugje ex otisme en eroti sme om de hoek kij ken .
Duideli j k dringt zich de vergelijkin g op met de status van
'onvo lwass enheid ' . Evenal s bij kind eren gaat de verg oelij
king van het pure , onnozele, van niet- civilisatie hand in hand
met het nobele str even om hen uit hun onwetendheid te ver
heffen. In de dynamiek van de west er se cultuur wordt danig
aan deze oude civili satie-in delingen getornd, ju ist door de
groep en die om erkenning roepen. Niett emin bl ijkt steeds hoe
diep deze notie s in onze cultuur ver ank erd zijn .

Breukvlakken
Het is niet eenvoudig als deelgenoot van een do minante cul
tuur vra gen te verwoorden en gefinan cierd te kr ijgen die uit 
gaan van de (historische) rurale of boer enrealiteit en gend er ,
of die uitgaan van de (historis che) reali teit van boerinnen en
andere platteland svrouwen. Vragen die het versc hil met de
'urbane context' b en adrukk en , nemen het urban e als richtlijn
en kunn en daard oor blinde vlekk en in stand houden . Dat is de
valkuil die het onde rzoek naa r spe cif iek e vrouw ena spe cten
ontmoette als he t belang werd afgemeten aan een geïnterna li
seerde masculien georiëntee rde priorit ering . Za ak is dus het
onderz oek in die context van de best aande macht sverhoudin 
gen te positioner en en daarm ee de ev entuele schi jn van 'm as
culiene ' wereld vreemdheid te vermijd en .
Breuk vlakken in de we ster se cultuu r vragen om nieu we
inzicht en . Wereldv raag stukken zij n uiting en van dynamie k en
verw ijz en bij uit stek naar fundam entele spannings veld en .
Moment eel zijn dat bij voorbeeld vraagstukk en rond de
opvang van vluchtelingen en asielzo ekenden, milieu vraag
stukken en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en vra ag
stukk en rond voed sel en gezondheid. Zo is er herni euwde aan
dacht ont staan voo r zogenaa mde informele en morele econo
mie . Beide zijn nog altijd diep geworteld in de platteland scul 
tuur . A anleiding voor deze aandacht was de verb azing dat de

Mar gr eet va n der Bur g is
Geschied en is / Vrouwens tudies
Universiteit Wagenin gen.

onderzoe ke r A grari sche
in de landbo uw aan de
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De vrou~en van Deir el-Medina

Aspecten van het leven in een arbeidersdorp

Jaana Toivari

Eeuwenlang hebben oude oosterse culturen de verbeelding geprik
keld. Met name over de oosterse vrouwen is veel gefantaseerd.
In discussies over de positie van vrouwen in het oude Egypte werd
veelal verwezen naar het dramatische leven van Cleopatra of de
schoonheid van koningin Nefertite. Jaana Toivari probeerde zicht te
krijgen op de rol die 'gewone' vrouwen in de tijd van de farao's
speelden . Zij ging in het grafbouwersdorp Deir el-Medina op zoek
naar hun dagelijks leven.

D etail van ee n wand schi lderi ng van een mail en vro uw di e a an het off eren rij n

(De ir el-M edina. 18e dyna st ie). Bron: A.M Don adon i R overi (red.), Egyptian civ ili

rat ion. Daily life. M ilan, 198 7.

Bij Luxor, op de west elijke
oev er van de Nijl lig gen in
de wo estij n de overblijf se
len van ee n dorp waa r
konin klijk e gra fbo uwe rs
leefd en . Tegen woordi g heet
de ze pl aats Dei r el-Med ina,
naar ee n uit rece nter tijd en
dat erend kloo ster. Het Oud
Egypti sche dorp werd rond
1500 voor het begin va n
on ze jaa rte ll ing do or de
staa t ges ticht, om de bou 
wer s van de grave n en hun
famili es te hui svesten . Deir
el-M edina bl eef on geveer
vie rh onderd j aar bewo ond ;
de go ed bew aarde re sten
be staan ond er andere uit
begr aafplaat sen van de
arb eid er s , k le ine pri vé
kap ell en en wer kplaa tse n .
Met de overblij fselen van
het dichtbij gelegen Dal van
de Kon ingen en Dal van de
Konin gin nen ver schaft Deir
el -M edina uni eke inform a
tie ove r het leven van de
m annen en vro uw en die in
het dorp leefd en .
Boven alles ware n de vrou-
wen in het oude Eg ypt e ver ma ard om hun rol als moed er.
Egypt enaren geloofden dat hun leven in het hiernam aals
afh ankelijk was va n de begra feni srituel en die hun kin deren
verri chtten . All een alom die reden was het du s nood zakelijk
kind eren te krij gen . Toent ertijd stier ven echt er veel vrouw en
in het kraamb ed , bovendi en overl ed en vel e baby 's tijd en s of
snel na de bevall ing . Vrou wen die met succes kinderen baar-

den, oogstten dan ook op
veel w aarderin g. Zowel
mei sjes als jon getj es war en
gewe ns t. Ho ew el in de
bronn en vake r zo nen dan
docht er s genoe md wor den,
is er geen be wij s dat pas
geboren dochte rs aan hun
lot ov erge la ten werden .
De m oederrol bestond
voorn amelijk uit het vo e
den en verzor gen van de
kind eren . Toch stond een
vrou w niet all een voor de
taak haar baby 's te verzor 
gen. Op afbeeldin gen is te
zien dat oudere kinderen
voor de jongeren zorgden,
en het inzetten va n een min
w as ni et on gebruikelijk .
De vad ers zull en veel in
besl ag zij n gen om en door
hun we rk in de grafb ouw,
maar hun rol moet even 
min ov er het hoo fd word en
gezien .

S t a t u s
De kind ertijd duu rd e in het
oud e E gypte be trekkelijk
kort , zo werde n dochte rs

ge acht al aan het begin van hun tienelj aren te trouw en . Een
huwelijk van een kind betek end e niet dat de rol van ou der s
was uit gespeeld. Versche idene briev en w aarin volw assen kin 
deren zich tot hun ouders richt en met het verzo ek om gun 
sten , getui gen ervan dat de pli cht en en rec hten va n ouders en
kinderen bleven voo rtdur en . D e band tu ssen oud er en kin d
ve rschafte bovend ien een ident ificatiemidd el. Een vo lwa sse-
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H out en model van d e berei d ing van brood. Tl·vee vrouwen ma len me el, terwijl een man de oven in de ga ten hou dt (D eir el

Medi na, tussen 1955 en 1750 v. C.). Bro n: A .M D on adoni Ro ver i (red.) , Egyp tian civil iration. Daily life. Mila n, 198 7.

ne kon in socia le relatie s
worden aangeduid als 'die
en-die , de zoon/dochter van
di e-en-die'. In zulke geval-
len werd meest al de naam
van de vader of die van de
m oeder gen oemd, maar er
zij n gevalle n bekend di e
beide ouder s verme lden.
Z owel jon gen s als mei sje s
erfd en aldu s hun (eerste)
so ci ale statu s van beide
o uders . E en oud
E gyptische vrouw genoot
tevens achtin g in haar rol
als getrouwd e vrouw, en
even tueel als moeder. In
tegenstelling tot de term
' mo eder ' h ad de oud
Egyptische term 'ec htgeno
te ' geen functi e als eretitel
in het dag elij kse spraakge
bruik . 'Echtge no ot' wa s
evenmin een ere ti tel, de
vo lwass en mann en van Deir
e l-M edina we rd en vaak
aa ngeduid met hun beroep .
A angezien zij door de staat
in dienst waren genomen
om koninklijk e graven te
bouwen, bra cht hun werk
ee n bepaald e sta tus met
zich mee. Som s was er bin-
nen een bero ep sgro ep spra-
ke van hiër archi e , zoals afgeleid kan word en ui t benamingen
als 'voorm an ' , ' schrij ver ' of 'o ntwe rp er'. Een meer algem e
ne benamin g voor een beroep sbeoefen aar w as de tit el
'Dienaar op de Pl aats van de Waarh eid '.
Vrouwen hadd en geen werkg erelateerde titel s, en er is wel
gesuggereerd dat de huwelijk sb anden voor hen eenzelfd e
soor t functie hadd en als de bero epscarrière voor mannen. Dit
lijkt ondersteund te worden do or een van de oud-Egyptische
instructietek sten uit de Less en van Ani: 'Vraag een vrouw wa t
haar man doet en vraa g een man naar z ij n wer k ' .
Verm oedelijk is de werkelij khe id genuan ceerd er , maar het
lijkt erop dat de sta tus en sociale rol van een vro uw in bel ang
r ijke mate door haar huw elijk we rden bep aald . Die statu s
werd weli sw aar niet met de term 'echtgenote' wee rgegeve n,
m aar dat geb eurd e wel met de titel 'mees teres va n het hui s ' .
Ho ewel deze titel niet in het dagelijks spraa kge bru ik vo or
kwa m , is ze veel vuldig gebru ikt voor tek sten op grafgoed e
ren, en op allerle i monum ent en zoals grav en en stele 's.
Blijkbaar stond het huiselijk dom ein in het oud e Egypte ond er
supervisie van vrouwen.

Liefde
Het hu welijk wordt veelal bezien vanuit ons hed endaa gse ,
wes terse per spe cti ef dat sterk door het chri stend om is beïn
vloed en som s het zicht op verbintenissen in ande re tijden en
culturen belemm ert . Al s we kijken naar het ontstaan van
hu welijken in D eir el-M edina blijkt dat er alleree rs t een vorm
van onderh and elin g tussen de familie s van de twee kandid a
ten nodig wa s. Het is niet bek end of de twe e partn ers zelf veel
te zeggen hadd en . Het is evenmin bekend of en in hoeverre de
'r omantische lie fde' een rol speelde bij de partnerkeuz e .
Lie fdeslieder en schilderen weli swaar een lev endig beeld van
verliefde jon gen s en meisje s di e naar elkaar verl angen, maar
in de context van de ze lieder en speelt het huweli jk bijna no oit
een rol. Toch lijkt het aannem elijk dat jon ge men sen in het
oude Egypt e reed s voor hun hu welijk sek sue el actief waren.

Waar schijnlijk was de houdin g ten opzic hte van seks ua liteit
vergelijkb aar met die ten aa nzien va n andere lich am elij ke
functi es , zoa ls eten en het produ cer en va n on tlas ting.
In iede r geva l wa s vro uwe lijke ma agdelijkh èid in de liefdes
liederen gee n onderwe rp dat in verband werd gebr acht met
het huw elijk. Veeleer werd meisjes in dit genre een tam elijk
actieve rol toebedeeld. A angezien de liefdesliederen werden
geschreven door mann elijk e beroepsschr ijvers, is het niet uit
te sluiten dat deze verbe eldin g, althans voor een deel, m ann e
lijke proj ecti e is. Met de uitdrukkin g 'to t vrou w m aken'
wo rdt in di verse liter aire en niet-liter aire tek sten imm er s ver
wezen na ar de actie ve rol die de man bij het aangaan va n een
huwelijk had . De uitdrukkin g 'tot vrou w maken' ver toont
overi gen s ste rke over eenk om sten met het ge ze gde ' to t mens
maken ', waarm ee werd verwe zen naar het grootbrenge n van
kinder en . Daar kan men uit afle iden dat ee n vrouw als soc iaal
rijp werd be schouwd , wann eer zij getr ouwd was .
Voordat een huwelijk kon plaatsvinden , schij nt het gebru ik te
zijn gew eest dat de aan staande bruid eg om een gift ov erh an
digde aan de familie van de bruid. In een van de weinig e tek
sten waarin sprake is van een dergelijk e gift, kreeg de vader
van de bruid etenswa ren . In een door ee n vrouw geschr even
testam ent wordt nog wa t meer inf orm atie ge ge ven ove r
huwelijk sgiften. Deze vro uw stelt dat ze ee n goede moed er is
gewee st voo r al ha ar kind eren , dat ze hen groo t gebra cht heeft
en , zo als ge bru ikelij k, voorzien van alle soor ten goed eren om
een eigen hui shouding te kunne n beginn en . Het lijkt er du s op
dat oud er s zo rgden voor huw elijksgift en , zowel bij zone n als
bij do cht er s. Zoals eerd er vermeld, eindi gden de pli chten en
rechten tussen ouders en kinderen niet op het moment dat de
kinderen trouwden. In het oude Egypte was het huwelijk geen
op zich ze lf staande gebeurtenis; het wa s veel me er een
onderdeel van een doorg aand proces waarbij een verscheid en
heid aan goe deren en recht en langs ee n ui tgebreid netw erk
van social e verb anden bleef strom en. Na het overlijd en van
hun oud ers konden kind eren van beide seksen aanspraa k
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Een artikel voor Historica bevat:
* een titel . ondertitel , een korte lead (pakke nde introductie die

aan het artikel voorafgaat ) en en ige tuss enkop jes
een ko rt e lite ratuuropgave (van ten hoogste tien t ite ls).

Titelbesch rijving boek :
Elsbeth Etty, Liefde is heel het leven niet. Henriette Roland
Holst 1869-/952. Meppe l, 1992.
Titelbeschrijving artike l:
R. Dekker , 'Vrouwen in middeleeuws en vroegmodern
Nede rland '. in: G . Dubyen M. Perrot , Geschied en is van de
vrouw 111. Van Renaisscane tat de moderne tijd. Ams te rdam ,
1992 , pp . 415-443 .

géén noten
enig e personalia van de auteur (een of twee zinnen, met daar
in o .a. vermeld naam , functie ) en het adres van de aut eur
en ige illust ra t ies me t onde rsc hr iften, én bronve rmeld ing (pe r
pagina een illustr at ie) ; digitaal aangeleverde illustraties bij
voork eur wegschrijven als tiff- of eps -bestand
de officiële spell ing (volgens het G roene Boek je)
een artike l van dr ie pagina's bevat maximaa l 2300 woorden;
een twee pagina 's tellend artikel 1500 woorden , een recensie
(ee n pag ina) 800 woorden
citate n staan tussen dubbele aanhal ingste ken s (" en "), in
andere gevallen worden enkele aanhal ingstekens (' en ')
gebruikt.

*

*

*

*

dief stal en buiten ech telij ke relatie s. In de diverse opge teke n
de zaken traden vrouw en op als eiser en als getui ge . In één
geval lijk en vrouwen zelfs deel uit te hebben gema akt van de
leden van het lokale tribunaa l.
De vrouw elijke inw oners van Deir el -M edina lijken goe d ver
trouwd te zij n gewee st met de wettelij ke richtlijnen en princi
pe s di e het le ven van de oude Egypten aren bepa alden. Zij
parti cipeerd en op rel igieu s , juridi sch en ec onom isc h ge bied .
Som s nam en de vrou wen van het dorp ze lfs uit naam van hun
mann elijk e famili eled en het maandelij kse loon in ontva ngs t .
Na een vru chtbaar leven als moed er, ec htge note en participe
rende vrouw wa s het voor de inwoon sters van Deir el-Me dina
echt er tijd hun lot in de handen van hun kinder en te le ggen .
Het w as na m elij k de pli cht van kinder en hun oud ers de zorg
terug te betalen die zij vroeger ze lf hadden ont vangen.
Wann eer de ki nder en niet aan dez e verplic hting voldeden,
kon een moeder of vad er ee n testam ent laten opstell en waar 
in de kind eren die zich niet goed gedroe gen onterfd werden.
Op dez e manier hi eld en te n minste som mige oude re vrouwen
nog en ige zeggensc hap over het ge drag van hun kind er en ,
zelf s als deze volwa ssen w aren gewor den.

Richtlijnen voor auteurs

Vert alin g: C Ol' Opm eer

Aanlevering van kopij:
* de ko pij wo rd t naar het redact ieadres gest uu rd op flop , ver

gezeld met een uitd raai. GebruikWP 51 of Word . en ve rmeld
wel k tekstverwerk ingsprogramma is gebruikt .

Deadlines:
februarin ummer: I oktober
jun inummer : I februari
ok tobe rnumme r : I jun i

Jaana Toivari stud eerde Egy p tolog ie in H els inki . Vori g j aar
pro mo veerd e z ij aan het N ederl andse Instituut van het Nab ije
Oost en in Leid en m et het pro efs chr ift Wamen at D eir el
Medina .

maken op goederen uit de nalaten schap . Ec htge no ten kregen
geen ze ggen sch ap over de per soonlijk e goe deren van hun
vrouwen; echtge notes verkreg en wel het recht op een derde
deel van het gemeenschapp elijk eigendom.

Houten sp oe len voor het sp innen (D ei r el -M edi na , tussen 1540 en / 0 70 v.

C.). B ron : A .M D onado ni Rov eri (red. ), Egy prio n c iviliza tion. Da ily tife.

Mi/Ol I, 198 7.

Meer dan moeder
De vrouw en in Deir el-Medin a waren niet allee n moeder s en
echtgenotes. Zij waren teven s ac tief op eco nomisc h, juridi sch
en reli gieu s gebie d . Er wa ren uiter aard vrou wen die deeln a
men aan vro me acti vit eiten in de per soonli jk e sfeer, maar
sommige vro uwe lij ke in woner s hadden ook reli gieuz e titels
en functi es. Zij werkten bij voorbeeld als za nger es van ee n
god of go din. Het beroep 'klaagvrouw ' is eve neens bek en d,
en er be staat ten min ste éé n voorbeeld va n ee n do cht er die
haar moeder als klaa gvr ou w opv olgde . Ook de fun cti e va n
'wij ze vr ouw ' is bekend. Deze vrouw zou hebben be schi kt
over diep ere ke nnis van de (re laties tuss en ) goden, dod en en
levenden; ze zou daardoor in staa t zijn licht te werpen op situ
aties die anders onverkl aarb aar leken. Zow el mannen als
vrouwen raadple egden haar bovendien om ke nnis te krij gen
va n hun toekom st.
Op economi sch gebied wa ren de vrouwe n in het oude Egypt e
een acti eve pa rtij in allerl ei transactie s. Z ij ware n nam elijk in
staa t allerl ei soor ten go ederen - waarond er vas tgo ed en slave n
- te verkopen , te kopen , te len en of te 'leas en'. Waar schijnl ijk
ver meerde rde n velen hun rij kdom do or het weve n van kle
ding, een waard evol middel in een op ruilh and el gebaseer de
economi e. Sommige vrouw en waren minder fortuinlij k ; zij
raakten in meerdere of mind ere ma te in de schulden bij man
nelij ke en vrouwelij ke krediet geve rs . M en sen die hu n schul
den niet kond en inlossen , kw amen in Deir el-M edina va ak
voor het lok ale tribunaal - dat ook diend e voor het opl ossen
van and ersoortige misd rijv en . De zak en waa r het tribun aal
mee te mak en kree g, betr offen naa st schu lden bij voorb eeld
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Eldorado voor de vrouW'

Ria Boert jes

De introductie van het zelfbedieningssysteem in de levensmiddelen
winkel zorgde voor een cultuurverandering. In de geschiedschrijving
is hieraan echter weinig aandacht besteed. Degenen die er wel over
schreven, zoals Anneke v~n Otterloo en Hans Righart, dateren de
doorbraak van het systeem na 1960. De zelfbedieningswinkel was in
Nederland al sinds de jaren veertig bekend, maar winkeliers hadden
tijd nodig om te wennen aan de nieuwe verkoopvorm. Zij vonden
het moeilijk hun plaats achter de toonbank op te geven. Bovendien
werd door het beeld, dat zij zich van de consument hadden
gevormd, de overgang naar het zelfbedieningssysteem vertraagd.
Ria Boertjes laat in dit artikel zien dat de nieuwe methode al snel
door de huisvrouwen werd geaccepteerd. Zij vonden de zelfbedie
ningszaak een waar eldorado. Gestimuleerd door de voorlichting
van de belangenorganisaties en de verbeterde economische situatie
konden de klanten in de jaren zestig in het hele land profiteren van
het efficiënte zelfbedieningssysteem.

ningssysteern, de keurige winkelinrichting en de uiter st effi
ciënte organi satie.
Tijdens de oorlog had Van Woerkom zijn winkel, door middel
van het plaatsen van een schot, verkleind om te voorkomen
dat de Duitse bezetter het grote pand zou opeisen. In de vrij
gekomen ruimte achter het schot verpakte hij al diverse arti
kelen voor . Na de oorlog breidde hij het assortiment van
voorverpakte artikelen uit. Met de plannen om in zijn winkel
het zelfbedieningssysteem toe te passen, liep hij toen al een
tijdje rond . Maar de tijdens de oorlog ingevoerde voed seldis
tributie en het gebrek aan aanbod van voorverpakte artikelen,
stonden zijn plannen in de weg.
Met als handleiding een boek en enkele artikelen uit het
Amerikaanse vaktijdschrift The Progressiv e Gracer over het
in Amerika zo succesvolle zelfbedieningssysteem, verbouw
de hij na de orlog zij n kruid nier wink el tot ee n zelfb edie
ningsza ak . Toonbanken , stellingk ast en . koopeilanden en win
kelwagentje s ontwierp hij zelf en werden in zijn opdracht
door respectievelijk een timmerman en een smid gemaakt.
Dit meubilair was in Nederland niet verkrijgbaar en voor
import uit Amerika werden geen deviezen verleend. De voor
bereidingen kostten ongeveer een jaar. Net als in de
Verenigde Staten werd de nieuwe verkoopformule een suc
ces. Van Woerkom zag in korte tijd zijn omzet verdubbelen,
terwijl zijn kosten niet stegen.

De eerste zelfbedieningswinkel in de levensmiddelenbranche
werd in september 1916 in Amerika geopend . Tijden s de
mobilis atie voor de Eerste Wereldoorlog kon de kruidenier
Clarence Saunders in Memphis niet voldoende personeel krij
gen om zijn winkel draaiende te houden. Als oplossing zette
hij voorverpakte en geprijsde artikelen , die de klant zelf kon
pakken, op stellingen in zijn winkel en plaatste hij bij de
ingang een tourniquet en bij de uitgang een kas sa . Hierm ee
creëerde hij een éénrichtingsverkeer in zij n winkel. Het thui s
bezorgen van de boodschappen en het verlenen van krediet
schafte hij af. Daar stond als voordeel voor de klanten tegen
over dat de prijzen van de artikelen werden verlaagd.
Saunders' formule werd een groot succes. Het aantal zelfbe
dieningszaken in de Verenigde Staten breidde zich de daarop
volgende jaren sterk uit, maar zou pas na de Tweede
Wereldoorlog Nederland bereiken .
De primeur van de eerste zelfbedieningswinkel in Nederland
was in 1948 voor Chris van Woerkom uit Nijmegen. Hij pre
senteerde zijn winkel als "Ee n stukje Amerika in Nijmegen".
Vlak na de oorlog was de aantrekkingskr acht van de
Verenigde Staten op Nederland groot. In het kader van de
Marshallhulp maakten vertegenwoordigers uit allerlei secto
ren vanaf 1948 reizen naar Amerika, om aldaar de succesvol
le methoden en technieken te bestuderen. Ook vanuit de
levensmiddelenbranche, det ailhandel en consumentenorgani
saties werden studiereizen georganiseerd. Enthousiast werd
via brochures en rapporten verslag gedaan van het zelfbedie-
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Een gewaagde onderneming
Van de zijd e van de winke liers was er veel kritiek op de
nieuwe verk oopmethode . Volgen s de voo rzitter va n de
Vereniging van Zelfb edi eningsb edrijven werd er door de
kruideniers zelfs apathi sch en geschokt gereageerd . Van
Woerkom werd ' stapelg ek ' verklaa rd. De colle ga 's vond en de
omme zwaai naar het nieuw e verkoopsys tee m in een per iode
van scha ars te, distributi e en zuini gheid een gew aagde onder
nemin g . De lev ens midde le nbranc he meend e dat het in
Amer ika zo succes volle sys teem niet zou aanslaan bij de
Nederl and se hu isvrou w. Zij verkee rde imm ers in een heel
and ere positi e dan de Am erikaan se vrouw, die een ko elk ast,
een auto en een veel ruim er budg et tot haar be schikkin g had.
In de loop van de jaren vijftig echt er veranderd e de econ omi
sche situatie van Nederl and aanzienlijk. De Ne derland se con
sument profit eerde van de interna tionale economi sche groe i.
Het strenge loonbeleid , da t door overheid, wer kgeve rs en
vakbonden werd gevoerd, kwam ond er druk te staa n . In 1956
werden de lonen met 6 procent verhoo gd, de zogenaa mde
welvaartsronde . Na 1959 stegen de lonen steeds verde r en dit
bel eid had in 1964 een ware loonexplosie tot gevolg. Zo
kreeg ook de hui svrouw meer geld tot haar be schikking . Het
deel van het bud get dat door een gez in aan voeding werd uit
gegeven steeg in verho uding mind er hard dan de ink omen s
zel f. Er bleef dus geld ove r voor duurzam e consumptiegoe 
deren , zoal s een wasmachin e en een koelka st.
Naast economisc he grond en had het verzet van de kruiden ier
ook psycholo gische oor zaken. Door de kom st van de ze lfbe
diening zou het hele macht sevenwi cht in de winkel ver ande
ren . De winkelier was ban g zijn waardigheid te verliez en. Hij
mo est zijn pla ats achter de toonb ank opgev en om acht er de
sche rme n te gaan werk en . Naar zijn menin g de valueerd e het
bero ep van kruid enier , omd at de adviserin g van de klanten en
het persoonlijk contact voo r een groot deel wegv ielen . Verde r
ma akte de onb ekendheid met de nieuwe verkoopmethod e de
winkelier onzeker.
Bo vendien paste de nieuwe verk oopmeth ode niet bij het
beeld dat de kruidenier had van de Nederland se huisvrouw.
Volgens hem zou de klant wars zijn van verni euwingen : "Zij
winkelt niet graa g in de bazar, de toekomstf ant asie zelfb edi e
nin gswinkel heeft voor haar geen cha rme" . Verder verwac ht
te de kruideni er dat het zelfbedieningssy steem zo u leiden tot

hebzucht en diefstal. Daarbij was hij van mening dat de hui s
vrouw het advies van een de skundige zou missen en bezwaa r
zou maken tegen het wegva lle n van de bezorg service en de
krediet verl en ing . Dit beeld was echter sterk veroud erd. Doo r
de schaars te in de Twe ede Wereldoorlo g en de toen ingevoer
de voed seldi stributie was de ve rhouding tuss en de winkelie r
en de hui svrouw aanzienlijk veranderd. Voor de oorlog werd
de klant door de winkelier tot de deur uitgeleide gedaan, maar
door de di stributie en de schaarste mo est de klant in de r ij
staan en maar afw achten welk e artikelen te koop wa ren. De
klant wa s, niet tot haar vreugde, helema al afhank elijk gewor 
den van de kruideni er . De winkelier zag dus nog al wat pro
blemen , maar hoe reageerde de huisvr ouw, de bel an grijk ste
consum en t in de jaren vijfti g?

Heerseres over een klein koninkrijk
Eén van de eerste re acties op de zelfbedi eningswinkel in de
pers wa s die van een journ ali ste van het dame sweekblad
Margr iet . Zij deed eind 194 8 in het blad uitgebr eid ver slag
van haar bezoek aan de eer ste zelfbedi eningswinkel. Volgen s
haar was de winkel een "onge kend paradij s" vo or de hui s
vrouw. Ze voelde zich in de zelfb edieningsw inke l, zo schreef
ze, "heerse res over een kle in konin krij k" . Omd at voor de
meeste artikelen in 1948 geen distribut iebonnen me er nodig
waren, was het winkelen al veel aangenamer en minder tijd
rovend gew orden. "M aar dat we ooit zo iets ide aals zouden
ontmoet en , als deze ze lfbedieningswinkels, dat hadden we
toch niet durven dromen! " , merkte de j ournali ste op. De
'Help Uzelf winkel' had vol gen s de j ourn ali ste vele voorde
len . Het ruime assortiment leven smiddelen lag ove rzichtelijk
en sma keli j k soort bij soort uitg estald . Ni ets werd aan het oo g
onttrokke n. De klant mocht alle s zelf pakken, bekijk en, betas 
ten en er aan ruiken. Er stond geen winkeljuffrouw die je iet s
opdrong of je wilde beïnvloed en. Bij de kassa werden ten
slo tte sne l de duid elijk gep rij sde artike len afge reken d .
Volgen s de Mar gri et-journ aliste was effic iënter bood schap
pen doen niet mogelijk.
De rea cti e van de j ournali ste in de Mar gri et was zeer lovend .
Van de zijd e van de hui svrouw en werd ook al snel enthousias t
op het nieuwe fen om een gere ageerd. Ren belangrijk voordeel
was tijdwin st, want van het lan ge wachten in een bedienings
zaak veroorzaakt door" ... wei felen en zaniken we rd je som s
akelig". Bovendien werd het gemis van het bezorg systeem ,
dat met de kom st van de zelfbe dieningswinkel ve rdween,
gec ompe nsee rd door de zelfb ediening swinkel met een bre ed
ass ortiment van dagelijkse benodigdhed en . Enqu êtes, vanaf
de jaren vijf tig gehouden door de Ned erlandse Vereni ging
van Hui svrouwen, bevestig en dat tijdbesparin g als een
belangrijk voordeel werd erv aren. De huisvrouw en stelden
ook het zelf vrij rondkijken en rustig kiezen zond er tussen
komst van de wink elbediende zeer op prijs , bleek uit de
enquê tes .

Een geëmancipeerde klant:
De con sument van de j aren vijfti g bleek een geëm ancipeerd e
klant te zij n geworden. Da ar hadden niet in de laat ste pla ats
belangen organisati es, zoals de Nederland se Vereni ging van
Huisvrouw en (NVVH) en de Consumentenbond, voor
gezorgd . Zij hielden zich al sinds het begin van de vorige
eeuw bezig met de voorlichting over de rationali sering en
mechani sering van hu ishoud elijk werk . Vrouw en , behorend
tot alle zuilen en uit alle lagen van de bevolking, werden van
uit hun eigen zuil of leven sid eolo gie door bijv oorbe eld
damesblad en en radiopraatje s van deskund igen op de hoogt e
gehoud en . Ook do or middel van cursu ssen, lezingen, ten
toonstellingen, brochures, contactblad en , tijdsch riften en
demonstr atie s kree g de huisvrouw voorlichting over hoe ze
een huishouding, in een gez elli ge sfee r voor het hele gezin ,
zakelij k en effi ciënt kon voer en .
Van de zijde van de bel angen organi sati es was al in een vro eg
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stadium aandacht voor het nieuwe zelfbedieningssysteem.
Eén van die belangenorganisaties, de Nederlandse Vereniging
van Huisvrouwen, wijdde in 1953 een studiedag aan de zelf
bedieningswinkel. Op de ledenbijeenkomsten van de plaatse
lijke afdelingen werd gedi scussieerd over de net gelanceerde
verkoopvorm . De reacties van de leden waren over het alge
meen positief. Als voordelen werden genoemd: rustig en zon
der koopverplichting kunnen rondkijken, er werd niets aan
gepraat of opgedrongen, de winkels waren hygiënischer dan
bedieningswinkels , alles werd overzichtelijk uitgestald en de
verkoopmethode werd als tijdbesparend ervaren . Het niet
meer op de pof kunnen kopen werd door sommigen ook als
een voordeel gezien , omdat er dan bij de winkeliers geen
hoge schulden meer konden worden gemaakt . Bovendien
raakte de huisvrouw beter op de hoogte van kwaliteit, prijs
verschillen, reclame en nieuwe artikelen als ze zelf naar de
winkel ging in plaats van alles thuis te laten bezorgen.
Bezwaren die naar voren kw amen, waren: de verhoging van
de prijs van levensmiddelen door de verpakking , de te grote
hoeveelheden per verpakking en de hoge kosten die de win
kelier had om zijn zaak om te zetten in een zelfbedienings
winkel. Verder werden als nadelen gezien het gemi s aan voor 
lichting, het wegvallen van het contact met de winkelier, het
vervallen van thuisbezorging, de verleiding om te veel te
kopen en het in de hand werken van diefstal.
Om het nieuwe systeem bij de leden te introduceren en te pro
moten plaatste de NVVH vanaf de jaren vijftig geregeld arti
kelen in het verenigingsorgaan Denken en Doen . In een van
die artikelen werd geadviseerd: "Laten wij huisvrouwen dan ,
zonder onze toonbankbuurtwinkels ontrouw te hoeven wor
den, niet bij voorbaat bang zijn voor eventuele nieuwe vor
men van verkoop en onszelf trainen om niet te vallen in iede
re strik die de reclame ons spant. Wij zijn toch warempel geen
kleine kinderen meer?" De redactie was wel van oordeel dat
de klant bloot stond aan verleiding, "maar voor wie stevig in
de schoenen staat kan de zelfbedieningszaak allerplezierigst
zijn en voor de vrouwen die erg gehaast zijn, is ze dikwijls
een ware uitkomst" .
Ook de Consumentenbond zag de voordelen van het zelfbe-

dieningssysteem. Zij vond een doelmatig ingerichte, liefst op
zelfbediening ingestelde levensmiddelenwinkel met een
breed assortiment van groot belang . Doord at het bezorgsys
teem vanwege de hoge loonkosten afbrokkelde kon van de
hui svrouw moeilijk verlangd worden, dat zij achtereenvol
gens naar bakker, groenteboer , slager en kruidenier ging , in
iedere winkel op haar beurt wachtte en vaak grote afstanden
aflegde met volle en zware boodschappentassen. Verder
meende de Consumentenbond dat, omdat in Nederland net als
in het buitenl and, steeds meer gehuwde vrouwen buitenshuis
gingen werken , een zelfbedieningswinkel met een breed
as sortiment onmisbaar was . Ook vrouwen , die in nieuwe
woonwijken en flatgebouwen woonden, vaak verwijderd van
winkelcentra , zouden veel voordeel hebben aan het nieuwe
winkelsysteem.

De doorbraak
De grote doorbraak van de zelfbedieningswinkels voltrok
zich na 1960. Het aandeel van de zelfbedieningsbedrijven in
de omzet van de leven smiddelenbranche was in 1968 geste
gen tot 72 procent. Deze doorbraak kon plaatsvinden omdat
de economische problemen van het naoorlogse Nederland
voor een groot deel waren verdwenen. De huisvrouw had een
ruimer te besteden budget en kon ook de koelkast, die vol
gens Righart een belangrijke rol speelde bij de massale over
gang naar zelfbedieningswinkels, aanschaffen.
Het waren echter niet alleen economische verbeteringen die
de introductie van het zelfbedieningssysteem stimuleerden.
Voorlichting speelde ook een belangrijke rol. In het kader van
de Marshallhulp werd de Nederlandse bevolking op de hoog
te gebracht van de efficiënte Amerikaanse verkoopmethode.
Belangenorganisaties, zoals de Nederlandse Vereniging van
Huisvrouwen en de Consumentenbond, maakten door advie
zen en voorlichting de huisvrouw vertrouwd met deze nieuwe
vorm van winkelen en speelden daardoor een belangrijke rol
bij de emancipatie van de consument. In de loop van de jaren
zestig van de vorige eeuw had ook de winkelier zijn vooroor
delen overwonnen en kon het efficiënte zelfbedieningssys
teem, dat al snel door de Nederlandse huisvrouw was geac
cepteerd, tot volle ontwikkeling komen.

Ria Boertjes studeerde geschiedenis aan de Universiteit
Utrecht.
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Geefst:er van het: leven

De bijbelse Eva als eerst:e moeder in woord en beeld

Yvonne Bleye rveld

Eva staat over het algemeen bekend als een negatief voorbeeld van
vrouwelijke lichtgelovigheid, sluwheid en verleidingskracht. Dat Eva
als eerste moeder ook een positief voorbeeld was, is veel minder
bekend. Toch komt zij in de beeldende kunst en literatuur van de
Middeleeuwen en vroegmoderne tijd regelmatig als zodanig voor.
Daarnaast vervult zij wel de rol van eerste huisvrouwen echtgeno
te . Aan de hand van enke le prenten en teksten uit de zestiende en
zeventiende eeuw belicht Yvonne Bleyerveld de positieve kant van
Eva.

Jost Amman, Ev a : die geber erin, tweede helft restien

de ee uw, ets, St uttga rt, Grap hisc he Sanunlun g.

Ev a staat bek end als degene die zich
do or de duiv el liet verl eid en tot het eten
van de Boom der Kenni s en Adam ertoe
br acht haar vo orbee ld te vo lge n.
Tegelijkertijd is Eva de eers te mo ed er,
en die positi eve ro l is ge bas ee rd op
Gene si s 3, ve rs 20, waa rin zij 'mo eder
van all e lev enden' geno emd wordt.
Gen esi s I, ver s 28 is eveneens van
belan g , waarin God Ad am en E va
ze gen t en hen zeg t: 'Wees t vruc htbaa r
en wo rdt talrijk ; vervu lt de aard e en
onder werpt haar '. Na de verdrijv ing uit
het paradij s bracht Eva dri e zon en ter
wereld : Kaïn , Abel en Seth (Ge nes is
4: I, 2, 25). Abel werd door Kaïn
ged ood, maar uit Kaïn en Seth kw am
een gro ot na geslacht vo ort.
Dat Eva de ee rste mo ed er op aard e is,
werd in de Middeleeuw en tot uitdruk 
kin g gebrach t in bo ekillu strati es en
gebee ldhouw de voors telli ng en. Van af
de v ijft iende eeuw ver schijnt Eva als
oerm oeder ook op prent en . Prent en zij n
voo rstellingen op papier, afdrukk en van
een in een houtblok of koperpl aat
ge sned en voors te lling . Ze we rden op de
ma rkt gebrac ht door prent enuit gevers
en onde r meer ve rkocht in prenten - en boekwink els . D oord at
pr ent en mind er kostbaar zij n dan bij voorbe eld een schild erij
- het is immer s mog elij k om van een blok of plaat grot e aan
tall en identiek e afdrukk en te ma ken - lag en zij binn en het
ber eik van een relatief br eed publi ek. Op die manier zor gden
prent en voor ee n snelle verspreiding van them a 's , comp osi
ties en denkb eelden.
Een voo rbeeld va n de verbee lding va n Eva als ee rs te m oed er
in de prentkun st is een ong edateerde ets van de Duit se gra 
veur Jost Amm an (15 39-1591 ) . Deze toont Eva naast de

Boom der Kenni s in gesprek met de
slang . E va laat zich hier du s verle ide n
tot het e ten van de verbode n vrucht ,
maar het ops chrift 'die geb ererin ' [si c]
aan de linkerzijd e van de voo rs tell ing
typeert haar toch positief , nam elijk als
' Gebäre r in ' - al s moeder of baarster.
De ets van Amm an vormt de eerste uit
een serie van twa alf prenten m et even 
zo veel vrouwen uit het Oud e
Testam ent. Allen zij n zij van een po si
tie ve kwa lificatie voorzien . N a Ev a
volgt Sara de gezege nde, Reb ekka de
ge hoorza me , Ra ch el de lieflijk e , Lea
de geduldige, Ja ël de dapper e en Ruth
de goed e . Michal , de echtg enote van
David die hem hielp te vlucht en voor
de mann en van Saul , wordt getypeerd
als de trouwe. Abiga ï l, de vrouw di e
David guns tig ste mde do or hem pro 
viand te brengen , is de wijz e. Judith die
de hoofdm an Hol ofernes ver sloeg is de
matige, koningin Es ther de zac htmoe
dige en Su zanna, die de verleidingen
en beschuldiging en door twe e mannen
doorstond , is de kui se. Sam en verte 
ge nwoo rdigen de vrouwen een sta al-
kaart aa n navol gen swaardi ge vro uwe

lijke eigen schapp en , waarbij E va 's verdiens te haar moeder 
schap is.
De prent en serie zal ter lerin g van de toeschouwer bedoeld
zij n en mogelijk w aren dit in de eerste pl aats vrouwen. Jos t
Amman baseerde zij n prentenr eeks op een gedicht van Han s
Sachs, ge titeld Der ehren-sp iege l der zwö lf durchl eu chtigen
f raw en de./3 a lten testam ents (1530 ). Het is tam elijk uitzon
derlijk dat aan een prenten serie een spe cifieke tek st ten
gro nds lag lag. In het gedich t va n Sa ch s worde n dez elfd e
twaalf vrou wen beschr even, voor zien va n dezelfde positiev e
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kwa lificaties . Ook hier mo est Eva illu streren da t he t vo or ee n
vro uw bel an grijk is om kind eren te krij gen. Sac hs ze t uit een
dat Eva als straf voor de zon dev al onder geschikt aan Ad am
werd en met pijn kinderen moest baren. In nav ol ging van Eva
die moeder van alle mensen we rd, is het, zo ste lt Sachs, de
taak van ied ere vro uw om nagesl acht voor t te brengen. En
wa nnee r een vro uw dat doet met groo t gel oof in Go d, dan za l
haar dat zali gh eid bre ngen.

Vruchtbaarheid
Ook op een gravure va n de H aarlem se kunste naar Hendri ck
Go ltz ius , gemaakt oms treeks 1578 , versc hij nt Eva in h aar ro l
als ee rs te moeder. De central e pe rsoo n op deze voor ste lling is
M ari a . Ond er de tite l Benedicta tu in mul ieri bu s (ge zege nd
zij t gij ond er de vro uw en) wor dt zij omrin gd door zev en
andere vrouw en uit de bijb el : Eva, Sara, Lea, R achel, de moe
der van Sims on , Ha nna (de moed er van de pro fee t Samuël) en
de nieuwte stam entische Eli sabeth (de mo ed er va n Johann es
de D oper ) . Boven de hoofd en va n dit ze vent a l zw even kin 
dertj es, waar mee duidelijk wor dt dat hun moe de rsc ha p het
bi nde nde ele me nt is.
E en fo ntein spuit ee n re gen van vruchten, bloem en en kore
nare n op de vro uwe n ne er, als v isualise ring va n de zege n
bre nge nde regen waa rove r in het ondersc hrift va n de pren t
gespro ken wordt. In de L atijn se teks ten rondom de voors tel
lin g word t verwezen naar de vruch tbaa rheid en de zw ange r
scha ppen van de ac ht uitg ebeeld e vrou wen . Voor E va is ee n
citaat uit Gen esis 1, vers 28 opge nomen . Dit wo rdt afgew is
seld met bijb elc itaten die stuk voor stuk aans po ren tot het
nastreven van zuiverheid, vroom heid , vri end elijkheid en
wijs he id, omd at deze deu gd en bel oond zull en wo rde n met de
zege n va n God .
Het is de ze go dde lijk e ze gen di e het ce ntra le the ma va n de
prent vor mt. De uit gebe eld e vro uwe n we rde n zwa ng er door
go dde lij ke zege ning. Daarm ee is de voo rs te ll ing tev ens ee n
ve rb ee lding van I Timo theus 2 :15 : 'Zij zal zalig wo rden door
ki nde re n te b aren ' . Het is nie t moeilijk voo r te stellen dat
deze bood schap voor al ee n vro uwe lijk publi ek za l hebb en
aanges proke n, al mo eten we on s rea lis ere n dat slec hts ee n
kle ine elite va n vro u wen in staat was de L atijn se bijschrift en
te lezen. De voorstelling bood wellicht tro ost in geval van
on vr uchtb aarhe id . Van de ac ht bijbelse m oed ers zijn er
nam elijk m aar liefst vijf - Sa ra, Rachel , de moeder van
Simso n, Hann a en Elisa be th - die lan g onge we nst kinderloos
bleve n, m aar later toch nog zw ange r we rde n . Uit de voor
ste lli ng en de teksten ron dom spreek t da n ook hoop : wie
ge duld heeft , vo lha rdt in haar geloof en ee n deugdz aam
leven leidt za l uit eind elijk ge zege nd worde n en bel oond met
ee n z wangersc ha p.

HuisvrouW'
Op een pr ent va n omstre eks 1590/95, ontw orp en door de
A ntwerpenaar M aarten de Vos, ver schijnt Eva opnieuw in een
positieve rol. Hi er staat niet haar moeders ch ap, maar haar
pos itie als eer ste echtgenote en hui svrouw voorop. Ev enals de
ets va n Jost A mm an ma akt deze grav ure de el ui t van een gro 
ter ge heel: het is de eer ste ui t ee n serie va n tw intig prent en
met beroemd e vro uw en uit het Oude Te stament , voorafge 
gaa n door ee n titelbl ad. Op gen omen zijn bekend e vro uwe n
als Sara , Reb ekk a, Ruth , Esthe r, Judith en Suza nna . Mind er
be kende, zoal s R ach ab , de pr ostitu ee in Jeri ch o di e twee ve r
spieders va n Jozu a hielp te ontsnappe n (Jozua 2: 1-21 ), en de
m oeder van de M akkabeeën die haar zonen vo lgde in de mar
teldood (Makka beeë n 7:1-4 2) ko me n er ook in voor.
De voorstellin gen zij n volg en s een vast sch em a opgebou wd:
ee n vrouw staat of zit voor ee n landschap, m et op de acht er
gro nd een epi sode uit haar geschi edenis. Ev a is aan het spin
nen, wat de vrou welijke ijver sy mbolisee rt. D ergelijke uit
bee ld ingen va n Eva komen al sinds de Midd eleeu wen voor en
m aken ha ar to t het protot yp e va n een hui selijke vrouw . Ze

H end rick Go ltz ius, Ma ria om ring d door zeven bijbe lse moeder s,

ca. J57 8, gravure, Am sterdam , Rij ksp rentenka binet ,

sluiten aa n bij de vele voor stellingen van Adam en Eva na de
verd rijv ing uit het pa radijs, wa arop Eva vo lgens ee n vaste
beeldt rad itie sp int, kind eren zoogt of voe dse l bereidt , ter wijl
Adam het land bewerkt. M et deze afb eeldin gen werd verwe
zen na ar de door God in gestelde taakv erd eling tussen m an en
vrouw. Op de gravur e van De Vos roepen zowel Eva ' s bezig
heid als de groe n ten , de soeze nde po es en het brandend e vuur
ee n hu iselijk e sfeer op . Er lij kt hier te wor den verbeeld dat het
hui s voo r de vro uw de jui ste plek is.
Dat op de achtergro nd van deze prent Eva 's aandee l bij de
zo ndeva l verbee ld is, doet gee n afb reuk aan haar po siti eve rol
op de voorgro nd. D e zo ndeva l lijkt hier bedoe ld om te beve s
tigen dat het om een voor ste lling van Eva gaa t. Bovendi en
herin nert de epis ode aan het fe it dat de hiër archie tussen man
en vro uw , a ls gevolg van de ov ertreding van God s gebod,
definiti ef is vas tgelegd . Dit maakt Ad am en Eva tot 'oerec ht
paar' dat aa n latere echtp aren ten voorb eeld is gehoud en. De
Spaans e hu manist Ju an Lu is Vives verw ijst in zijn bekend e
instruc tiew erk voor vrou wen D e instit ut ione fe minae chris
tiana e (1524) bijv oorb eeld meerma als naar het eer ste men 
senpaar om zij n lez eressen duideli jk te maken dat zij hun
echt gen oten trou w en ondergesc hikthei d versc huldigd zij n.
Aa ng ez ien Vives ' traktaat ee n ware bestseller was, waarva n
vele editi es en verta linge n ver schenen, moet deze boodsch ap
bij ve len bekend zijn gewe est.
Toont de grav ure va n D e Vos Eva in een verzo rgende rol, het
Latijn se onders chrift verw ijst naar haar positie als eer ste echt
genot e en ook weer naar haar mo ed ersch ap. De ver ta ling
luidt: 'E va is als geli j ke tot vrouw gege ven aan de eers t
geschap en va der, zij w as de eerste mo eder van de men sen , zij
was de eerste mannin' , waarbij met 'ma nnin' eerst e vrou w
bedoeld wor dt. Dat Eva hier de gelijk e van Adam ge noe md
wordt, za l verw ij zen naar haar oor spr on kelijke posit ie als
gelijkwaa rdige partn er va n A da m. Doord at Ma arten de Vos
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Johannes Bap tista Col/aert J Ilaar Maarten de Vos, Eva, ca, J590 11595 ,

g ra vure, Rott erd am , Museum Boij man s Van Beunin gen.

zij n prent en serie van deu gd zam e vrouw en op ent met Ev a als
hui svrouwen , blijken s het ond er schrift, als echtgenot e en
mo ed er, lijkt de eer ste bood sch ap van de ree ks dat een vrouw
is gesch apen om kinderen te baren en voor haar gezin te zor
ge n, evenals in het gedicht van Han s Sach s.
Dat bij de ze les aan een vrouw elijk publie k gedacht werd, laat
zic h aflez en aan het titelblad van de prent en serie. De uitgever
voorzag het titelblad namelijk
van ee n opdrac ht aan Paulin a
Scho oten , de tweede echtgenot e
va n Engelbrecht Maa s, raad s
heer van de Hoge Raad in
M echelen . Het aan brengen van
opdrachten op prenten was een
gebruikelij ke prak tijk - mogelijk
lev erde het uitge vers een finan 
ciële beloning op . Aan vrouwen
opg edr ag en prente n zijn echter
uiter st zeldzaam, en het gebeur 
de alleen bij prent en met een
spe cifieke, op vrouwen gericht e
them atiek .
Bovendien is op dit titelblad een
cit aat aa ngebracht uit de Lof op
d e deg elijk e hui svrou w
(Spreuken 31 ), een gezagheb
bende tek st ov er een deugdzame
hu is vrouw die ijverig w erkt ,
ha ar gezin verz orgt en daard oor
ha ar echt genoot tot eer strekt.
'M ulier timen s Dom inum , ipsa
laud abitur ' luidt het motto op het
titelbl ad : 'Ma ar een vro uw die
de Her e vre est , die is te prijz en '
(Spreuke n 31 :30). Dat juist voor
ee n citaat uit deze bijbeltek st is
geko ze n, geeft aan dat de pr en 
ten serie in het bijzonder voor
vrouwen een more le betekeni s
had. In de praktijk zal de pr en 
ten serie ook door mann en beke 
ken en ve rza m eld zijn.
Des ond anks lijken de keu ze voor
dit vo orbee ldige twin tigta l en het
titelbl ad met de opdracht en het
cit aat de algemene boodschap te
hebben verkondi gd , dat het de
deu gd zaamh eid van een vro uw
ten goe de kwam als zij de bijb el 
se voo rbee lde n uit de prenten se -
rie navolgd e .

Traditie
In de ze vent iende en achttiende eeuw ze t de traditie om aan
Eva ee n positieve uitleg te gev en zich voor t. Dit blijkt bij
voo rbee ld uit een Duits instru cti ewerk voor vrouwe n: Sch on e
Bildni s in Kupf er gestoehen der erleu chte n berühtisten (sic)
Weibel' Al tes und Neues Testam ent s , dat in 1610 verscheen bij
de Neur enbergse drukker Hi ëronyrnu s Ort el ius . Het beschrijft
de gesc hiede nissen van vij fendert ig bijb else vrouwen , afg e
wisseld met pas sende gebed en. D e tek st moet zeer populair
ge wee st zijn, aangezien het bo ekje tot het mid den van de
achttiende eeuw ten mi nste ze stien maal herdrukt is.
Eva speelt hier opnieuw de navolgensw aardige rol van 'baar
ster' of moeder . Het eer ste hoofd stuk is gewijd aan ha ar ver
haal, overigens geïll ustreerd met een kopie naa r de prent van
M aarten de Vos. Evenals in het gedicht van H ans Sach s wordt
zij aang eduid als 'd ie Ge berende ' . Dit wordt nade r toegelich t
in ee n vierrege lig versje:

AuB Adam s Ripp das er ste Weib
Gott der Herr schuff! vo n we Jche r Leib
All Men sch en Kind geboren sen t!
Drumb sie die Gb er end [sic] w irdt genennt.

In 1749 vers cheen van dit Duit se in structiewerk een
Nederland se vertaling: D e gees tryke, historische vrouw en

spieg el. Hierin worden maar
lie fst veertig bijbelse vrouw en
met hun goede eigen sch app en
be schr even . In de proloo g wordt
ge steld dat dit werkje tot nut en
verm aak opgedragen is aan alle
heilzo ekende we duwen , vrou
wen en maag den die uit deze
vrouw en -spiege l vee l deugd en
kunn en lere n . Het werk he eft
nogal wat vera nderingen ond er
ga an ten opzich te van de eerste
edit ie uit 1610. D e rol van Eva is
echter gelij k gebleven. Zij opent
wee r de rij met wijze lessen ,
voo rzien van de typering 'moe
der aller levenden ' .
Zow el op de hier besproken
prent en als in de genoemde
in stru cti eve teksten speelt Eva
du s een po sitieve rol , het zij als
eer ste moeder , hetzij als eer ste
hui svrouw . Daarbij zijn tw ee
ding en opmerkelij k. Op de ee r
ste pl aat s fungeer t Eva steeds als
positie f voorbeeld binn en ee n
grotere context . Ze staat niet op
zichz elf , maar maakt deel ui t
van een grotere serie bijbel se
vrouw en die vanwege hun voor
beeldfunctie zijn uitgebeeld of
beschreven. In ee n rijtje exem
pl arische bij be lse vrouwen kon
Ev a, als eers te vrouw in de bij
bel, kennelijk moe ilijk ontbre
ken. Wanneer he t ging om het
ton en van het goede voorbeeld
werd haar aandeel aan de zonde 
val ver geten ten gun ste van
andere aspecten uit haar ge schie
deni s: haar moederschap en haar
po sitie ten opzichte van Adam.
Een tweede overeenkom st is dat

de be sproken voor stellin gen en tek sten zich lijken te richt en
op een vrouwelij k publiek . Het gedicht van Hans Sach s en de
genoemde instructiewerken zij n voor vro uw en geschr ev en ,
terwijl de prentenserie van M aarten de Vos aan een vrouw
op gedr agen werd. De pr ent en va n Amman en Go ltziu s lijk en
ev enee ns bestemd voor vrou wen , ge zien hun typisch vro uwe
lijke thematiek. De bijb else vro uwe n vormen in woord en
be eld steeds more le ex em pla van voorbeeldig vrouw elijk
gedr ag . Daarbij wijst Eva vrouw en op het belang van moe 
derschap en op de tak en van de to eg ewijde hui svrouw en
echtg enote, volgens toenm alig e opvatt ingen de bel angr ijk ste
lev ensvervullingen van de vrouw.

Yvonne B leye rveld promov eerd e m et Hoe bedriechl ij ck dat
die vrouwe n zijn. Vrou wenlisten in bee ldende kun st in de
Ned erl anden circ a 1350- 1650. Leid en, 20 00. Z ij is kunsthis 
tor icu s en als docent en p ostd oc verb onden aa n de vakgro ep
kun stgeschieden is van de Vrije Univ ersiteit Amsterdam .
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De aanval op het k o stvv in n er

huisvrouvvm od el

D e tvveede fe m inist:ische go lf en de arbeidst:ijdverk ort:ing

A nneke Ribberink

Men pleegt in de kringen van vrouwen- en genderstudies nogal eens
somber te doen over de verworvenheden van de tweede feministi
sche golf, met name op het terrein van de betaalde en onbetaalde
arbeid. Meestal wordt dan gewezen op het nog immer geringe aan
deel van mannen in de zorgarbeid. Zonder te willen ontkennen dat
deze laatste constatering terecht is, stelt Anneke Ribberink dat er
mede dankzij de tweede golf, althans in Nederland, toch veel is ver
anderd, ook op het terrein van de arbeid. Of al die veranderingen
zo gunstig zijn, is een tweede. In een aantal gevallen is sprake van
effecten die door het feminisme in de jaren zeventig niet op die
wijze zijn nagestreefd. Een van de zaken die het feminisme wèl
beoogde , was herverdel ing van de betaalde en onbetaalde arbeid
over de seksen door middel van arbeidstijdverkorting .

In de jaren zestig was het kostwinner-huis
vrouwmodel dominant in de Nederlandse
samenleving , getuige het feit dat tegen het
einde van dat decennium 87 procent van
de gehuwde vrouwen tussen de 15 en 64
jaar fulltime huisvrouw was. Dit model
stamde uit de negentiende eeuw, maar won
pas echt het pleit in de Nederlandse
samenleving in de loop van de twintig ste
eeuw, waarbij het hoogtepunt van zijn
populariteit kort na de Tweede
Wereldoorlog lag . Deze samenlevings
vorm bestond niet alleen in engere zin,
maar strekte zich tevens uit tot opvattin
gen over mannelijkheid en vrouwelijk
heid . Er was spr ake van gelijkwaardigheid
tussen de seksen , zonder dat er een situatie
van werkelijke gelijkheid bestond. De
communis opinio, ook in de wetenschap,
was, dat mannen en vrouwen complemen
taire persoonlijkheidsstructuren hadden.
In de meer positieve uitleg hiervan waren
mannen hard, zakelijk en rationeel, vrou
wen intuïtief, zorgend , koesterend en
gevoel smatig en bij uitstek geschikt voor
huwelijk en moederschap, hun eindbe
stemming. De negatieve connotatie die er

Jok e Smit , Bron: F. Di eteren , E. Kloek , A . Visser,

Naar E va 's Beeld. Am sterdam , 19 8 7.

ook mee verbonden was kon leiden tot een
denigrerende visie op vrouwen als irratio
nele wezens, niet in staat tot intellectuele
prestaties van betekenis; klungelige klets
meiers die niet konden autorijden.
De zware impact van de toenmalige denk
beelden over mannelijkheid en vrouwe
lijkheid was onder meer te zien in het
onderwijs. In de jaren vijftig en zestig
haalden meisjes en vrouwen in snel tempo
hun achterstand op jongens en mannen in
het onderwijs in. De sociologe H. in 't
Veld-Lange veld heeft in een studie van
1969 echter laten zien dat op alle onder
wijsniveaus een seksescheiding bestond
die ten nadele van meisjes en vrouwen uit
viel. Deze seksescheiding hing samen met
de idee dat huwelijk en moederschap
eindbestemming voor vrouwen waren,
zodat een al te grote ambitie op intellectu
eel gebied verspilde moeite leek. Leren
was goed voor een meisje, maar niet te
veel en het mocht zeker niet ten koste
gaan van haar vrouwelijkheid.
In de late zestiger jaren ontstond onder
een groeiende minderheid van met name
jonge, goed opgeleide vrouwen verzet
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tegen het gebr ek aan keuz evrijheid en on tplo oiingsmog elijk
heden dat het dominante kostwinner- huisvro uwpatro on met
zich meebracht . Dit verze t kwam op tegen de achtergrond van
een brede verni euwin gsbewegin g, waarvan een intern ationa
le feministis che bewegin g, met als bakerm at de Vereni gde
Stat en , deel uitm aakte . De aanloopfase in ons land kenmer k
te zich door aanzwellende discussie s in allerl ei media en de
vorming van een ne twerk van gelij kgezinden . Een belangrijk
moment was he t ar tikel van de publicis te Joke Kool-Smit,
over het 'onbehag en bij de vrouw ' in het literaire tijdschrift
De Gids van novembe r 1967. Dit stuk vor mde de directe
voorl oper van de Nederl and se tweed e golf. Kool-Smit pleitte
hierin onder meer voor ee n dertig -uri ge werk week voor beide
sekse n en voor herverd elin g van de betaald e en onbe taa lde
arb eid . De ber ekening van dertig uur was afkom stig van ha ar
echt genoot, de statisticus Cons tant Kool. Hij was op dit geta l
uitgekomen om een eventuee l dreigende wer kloos heid op te
van gen , die het gevolg zou kunnen zij n van participatie van
beid e seksen op de arb eidsmarkt.
In navolging van de Amerikaanse National Organisation for
Women (NOW) en van ontwikk elinge n in Zweden werd de
eer ste Nederl and se org ani satie van de nieu we tweed e golf
opgericht, de Aktiegroe p Man Vrouw Maat schappij (MVM) .
MVM, waarv an Koo l-Smit in 1968 de voorn aamste opri cht
ster was, bracht de boodschap van he t nieuwe feminisme
sam en in een radicaal programm a dat kernpunten van de
twe ede golf be vatte, zoals de nood zaak tot doorbrekin g van
verstarde rolpatronen , de kom st van altern atie ve samenle
vin gsvormen en het zelfbes chikki ngs recht voor vrouwen
inzake abortus . In dit programma werd teven s de eis tot her
verde ling van de betaald e en onbet aald e arb eid tussen de sek
sen overgenome n. Daarnaast sprak me n zich explici et uit

GELIJK LOON VOOR GELIJKE ARBEID

Affic he ter gelegen /leid van de acties van de Op tilon -vro uw en, 19 73 .

Bron: F. Di eteren . E. K loek, A. Visse l; N aa r Eva s B eeld. Amste rdam, 198 7.

voor ' verkorting van de arbeidstij d'. De ac tiegroep Dolle
Mina, di e een jaar later werd op gericht , had een andere ideo 
logische en sociale vertrekba sis dan MVM, maar haar pro 
gramma ver schilde niet heel veel van dat van de oudere zus
terorgani satie . Deze groepering pleitte in een van haar pamf 
letten voor een 'halve baan voor vader en moeder : samen
voor de kinderen zorgen'. Een dergelijk e eis werd in die fase
niet all een ges teld uit rechtvaardig heidsove rwegi ngen, maar
ook van uit de optiek van de in de vernieuwi ng van zes tig zo
pop ulaire vrij etij dsm aatschappij . He t betaald werken werd
gere la tiveerd en mensen zoud en hu n ontp looiing en geluk
ook moet en zoeken in de sfeer van prettige ont spanning en
vrij will igerswerk; dat was ook veel gezonder .

Doorvverking
Ma n Vrouw M aatsch appij en Dolle M ina hebbe n elk op hun
eige n wij ze ervoor gezor gd dat de eis van alg emene arbeids 
tijdverkorting en van herverdeling van de betaalde en onbe
taalde arb eid over de seksen bredere steun kreeg . De kracht
van Man Vrouw Ma atschappij lag in het traditionele poli tieke
handwerk van lobby en, rapporten schr ij ven en onderh ande len .
Dolle Mina was ijzer sterk in het bespelen van de media .
Belangrijk e wapenf eiten werd en geboek t. Zo con stateer de de
Soci ale Atlas van de vrouw uit 1983 dat een 'z eer ruime me er
der heid van zo wel vro uwen als mannen (u .) in 1980/1981
[vind t] dat het hui shoudelij k werk, de kinderverzorging en de
betaalde arb eid gelijk elijk over vrouwen en mannen verdeeld
moet word en'. Hoewel reële veranderingen in de arbeidsver
deling tot dan toe nog rela tief weinig hadden plaat sgevonden,
moet de dra agwijdt e van een dergel ijke diepgaand e me nta li
teit sverand ering op zo korte termijn niet worden onderschat .
Met name aan Ma n Vrouw Maatsc happij is te danken da t een
inv loedrijke polit ieke partij als de Partij va n de Arbeid
(PvdA) en haa r vrouwenorgani sa tie, waarmee de actiegroep
per sonele banden had , vee l van haar po liti eke wen sen heeft
overgenome n . In de j aren zeventig werd door vooraanstaande
(oud-)leden van M an Vrouw Maatschappij sterk gelobbyd
voor de arbeidstijdv erkorting . Het resulta at van deze pio
niersarbeid was dat het partijcongres van 1979 de vijf-uri ge
arbeidsdag aanvaardde als ba sis voor de he rverdeling van
arbe id ov er de sek sen. Begin jaren tac ht ig werd, mede ond er
invloed van de op lopende werkloos heid, door de PvdA geko 
zen voor een 25-urige werkweek .
In ditze lfde decenni um werd de eis tot algeme ne arb eidstijd
verkortin g aanvankelij k ook door ander e maatschappelijke
organisatie s als de va kbeweging verdedigd , voora l als mid de l
tot op lossin g van de werkloo sheid . In een latere fase is de ze
koers ten dele weer verlaten door tegenw erking van onderne
mers en werk gevers en ond er invloed van de opkom ende
pres tatiegeric hte no-nonsen smaatschap pij . Het streven naar
algemene arbeidstij dve rkor ting vond eveneens weerklank in
de brede vrouwenbeweging. Het werd uitgedrage n door de
vo or het feminisme van de tachtiger jaren zo kenm erkend e
breed samengeste ld e organi saties en p latform s als de
'As sociatie tot herverdel ing van beta alde en onbetaa lde
arbeid' en het 'Breed Platfo rm vro uwen voor economische
zelfs tandighei d ' . En het streven werd geco nc retiseerd in de
eis van de 25- urige werk week . Typerend vo or deze per iode
was dat de arbei dstijdverkorting seis nu ook , voor het eers t, in
sterke mate aanhan g vond binn en de zog enoemde traditione
le vrouw enorgani satie s, de org anisatie s die waren onts taan
tijdens of in het kie lzog van de eer ste feministi sche golf
(1860-1920) . Van Vrouwen belan gen tot de Nederland se Bond
van Plattel andsvrouwen klonk de roep om arbeidstijdverkor 
ting en herverdeli ng. Doo r bepaalde links-femi ni stische groe 
pen, met nam e afkomstig uit de zogeheten autonome vrou 
wenb eweging , werd het streven naar arbeids tijdverkor ting
gecombin eerd me t dat voor een basisloon voor iedereen , om
op deze wijze de gewens te economisch e zel fstandi gheid voor
vrouwen te rea liser en .
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De jaren negentig en verder
De hui dige tijd lijkt geke nme rk t door enigsz ins parado~al.e

tendensen . Enerzij ds heeft het kort er we rken aan popul arit eit
ingeboet , onder invloed van de prestati em aat sch appij en de
24-u ursecon omie . Dit leidt in een aantal gev allen tot stress,
bum- ou t en problemen met de co mbinat ie zorg en arbeid . Er
is zo nder meer spr ake van overwaarde ring van de beta alde
arbe id. Di t zij n ong uns tige neveneffecten va n het acti vism e
van de tweede go lf, die aanva nke lijk nooit zo ware n bedo eld .
Er lij kt thans ee n even groot taboe te bestaan op het 'thu is
bl ijven ' door vro uw en als in de jare n vijftig en zestig op h~t

bu itenshu is werk en . De cultuur kri tische func tie van de fern i
nistische bewe ging uit de be gin fase , die to t uiting kwam in de
kriti ek op het arbeidsethos, is hi ermee op de achtergrond
geraak t . Ee n en ander heeft zeker te mak en met h~t feit dat ~e

tw eede fem inistische golf sind s het einde van de Jaren tachtig
in krac ht is afg enomen .
And erzij ds is de wettelijke positie va n deeltijdwerkers de
laatste jaren aanzienlij k ver sterkt, mede dankzij gerichte actie
va n de vak bewegi ng. Deze heeft er de laatste jaren vo or
geijver d om deeltijd arb eid voor alle func ties mogelij k te
maken en om de situa tie te beëin dige n dat deel tijder s wat
betreft hun arbei dsvo orwaa rden in het nadeel ver keer de n ten
opzic hte van vo ltij ders. Voorjaar 2000 is een wettelijke rege
ling van het dee ltij dw erk van krach t gewor de n. Volgens deze
wet heeft een wer knemer/neemster he t rec ht om, ind ien
gewe nst, meer of minde r uren te we rke n, tenzij het bedr ijfs
bel ang in het ge ding kom t. Maar om da t het in toenem end e
mate zo is, dat met nam e gehuwde vro uwe n in deeltijd ~er

ken en de ma nnen, gehuw d of niet , vo ltijds, dreigt een rueu
we onge lijkhei d en twe edeling te on tstaa n.

Toch veel veranderd
Onder inv loe d van de twe ede feminis tisc he go lf en ande re
ontwikke linge n in de welvaartstaat heeft ee n aantal vera nde 
ringen pl aats gevo nden in een rel atief kor te tijd , welke alle
gezamen lijk ee n forse aanslag vormde n op de dominant e
positie van de kostw inner-huisvro uwi deologi e . Als gevolg
hierv an is deze ideologie in haar pure 'ja ren-ze stig-vorm ' niet
langer domi nant. De fulltime hui svrou w is zowel ideologisch
als daadwerkelijk sterk in de verdediging geraakt; dit geldt
mind er voo r de kostwinnende man, maar ook zij n positie is
verzwak t. Mome nteel zijn mei sj es eve n goed opgeleid als
jongens, zij het dat de studieke uze over het geheel genome.n
nog verdee ld is langs tradit ionel e genderlijne n. Nog signifi-

canter we llic ht is de toe name van het percent age vro uwen
tu ssen de IS en 65 j aar dat betaald we rk verric ht. Bedroeg dat
in 1971 24 proc ent , in j anu ari 2000 bleek dat opg elopen tot
meer dan 5 1 procent , meer dan de helft van de vrouwe lijke
bevo lki ng du s. Daar staat tege nover dat het percent age vrou
we n op de tot ale be roepsbevolkin g niet naven ant steeg : 22
procent in 1960 en niet meer dan 26 procent in 1990. Deze
ge ringe stijgi ng is toe te schr ijv en aan het gro~e aande el. dee~ ~

tijd werke rs onder de Nederland se vro uwe n, iet s waa n n WIJ
tro uwe ns afwijk en van de rest van Euro pa . Een and er aspec t
dat slechts langz aam verandert is het percent age mannen dat
huis houdeli jk e taken verric ht; in niet meer dan gemiddel d
drie tot vier procent van de hui shoud en s is dit het geval.
Ni ettemi n, zij die ontev reden zijn met het tempo van ver and e
ring hebb en ongelijk. And erm aal maak ik melding van de aan
zienlijk e mentaliteitsverand ering die in relatief korte tij~ heeft
pl aatsgevonden. Ook in de hu idige tijd is een meerderheid van
de Nederl andse bevolking van men ing dat de betaald e en
onbetaa lde arbeid gelij kelijk over de be ide seksen verd eeld
zou moeten zij n . Het ware we nse lijk indien bij eventuele ver
dere veran dering en de arbei dstijdve rko rt ing niet uit het zicht
wor dt verlore n . Een ontw ikke ling in de richting van het
Sca ndinavisc he model, waarb ij de partners beid en fulltime
betaald wer ke n, lijkt niet ideaa l. Temeer nie t, omdat ook daar
de onbetaa lde hu ishoud elijk e taken vaak op vro uwe n neerko
me n, hetgeen res ulteert in een aanz ienlijke dubbele belasting.
Ongewe nste bij verschijn selen zoals een toe name van stress en
bur n-out zouden dan we l eens hand over hand kunn en toene
me n. Maar voo rlopig ziet het er in Ne der land, met zijn grote
aandeel in deeltijd werken de (ge huw de) vro uw en, niet naar uit
dat een dergelij ke ont wikk eling zal plaatsvi nden .

Ann eke R ibber ink is univ ersitai r docen t nieuwste geschiede
nis aan de Vrije Universitei t te Amst erdam . In 1998 p romo
veerd e ze op een geschied enis van de beginfase van de
Neder lan dse twee de femin istische golf, toegesp itst op de
Aktieg roep Man Vrouw Maat schappij. D it arti kel is een
bewerk ing van haar lez ing op het cong res 'Breekbaar en
maa kba ar: leefvorm en in beweging' , De Kargadoor, Utrecht,
17 nove mbe r 2000.
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Vertrouvvd en vreemd

Chiel van den Akker

De bundel Vertrouwd en vreemd is een geschiedenis van
interraciale ontmoetingen in Indonesië. Het contact, of
juist de afwezigheid daarvan, tussen mensen van verschil
lende etnische afkomst blijkt echter ook bepaald te zijn
door klasse en sekse. Ontmoetingen werden vanuit ver
schillende kanten van deze scheid slijnen als 'vreemd' dan
wel 'vertrouwd' ervaren, want, zo schrijft het redactione
le trio in de inleiding: "wat vreemd is in de ogen van de
een, is vertrouwd in de ogen van een ander ".

De vreemdheid en vertrouwdheid van ontmoetingen wordt
reeds met het omalsag van de bundel geïllustreerd . Hierop is
een foto te zien van drie vrouwen, twee van Indonesisch
Nederlandse en een van Nederlandse komaf. Ze zijn gehuld
in Volendamse kledij en staan in een oud-Hollandse huiska
mer. De Volendamse foto is 'vertrouwd' : het clichématige
Holland. Tegelijkertijd is de foto 'vreemd': Indiërs in kleder
dracht. De Indo-Europeanen onderstreepten
met een dergelijke foto hun Nederlandse
komaf en vertrouwdheid met de Nederlandse
cultuur . Anderzijds geeft de foto blijk van de
druk van de Nederlandse overheid op de naar
Nederland geïmmigreerde Indo-Europeanen
na de soevereiniteitsoverdracht van Neder
lands-Indië aan Indonesië in 1949, zich zo
veel mogelijk aan de Nederlandse cultuur aan
te passen en 'vreemde' gewoonten op te
geven .
In dit verband stelt Geertje Mak in haar bij
drage dat de opvang van Indiërs balanceerde
"op de rand van bemoeizucht en hulpvaardig
heid, van respect en vernedering" . Van de
tweehonderdduizend mensen van Indonesisch
Nederlandse komaf die tussen 1949 en 1964
naar Nederland kwamen werd verwacht , en
hier werd veel voor georganiseerd , dat zij zich de
Nederlandse gewoonten, normen en waarden eigen zouden
maken zodat de integratie vlekkeloos zou verlopen.
Behalve aan de periode na 1942 wordt in de bundel aandacht
besteed aan vier andere twintigste-eeuwse thema's: familie en
liefde, arbeid, contacten in onderwijs, missie en zending,
politiek en vrouwenbeweging. Deze thema's zijn allemaal
plaatsen voor ontmoetingen. Elsbeth Locher-Scholten, gespe
cialiseerd in de koloniale geschiedenis van Nederlands-Indië ,
introduceert ieder thema . Zij geeft daarmee een overzicht van
de geschiedenis van interraciale ontmoetingen en brengt
tevens een rode draad aan in de vaak sterk uiteenlopende bij
dragen in de bundel.
Zo blijkt de koloniale structuur in Nederlands-Indië steeds
weer bepalend te zijn geweest voor de mogelijkheid of onmo
gelijkheid tot ontmoetingen tussen mensen van verschillende
sekse, etniciteit en maatschappelijke positie en, in het ver
lengde hiervan, bepaalde de koloniale structuur de vorm en
intensiteit van die ontmoetingen. Slechts vijf procent van de
Europese vrouwen had bijvoorbeeld een baan. Hierdoor waren
voor de meeste van deze vrouwen de bedienden de enige
Indonesiërs waarmee zij contact hadden. De tweede rode

draad van de bundel wordt gevormd door het blanke superio
riteitsbesef, dat zich niet alleen uitte in de beschavingsmis
sie die de Europeanen meenden te hebben en in de uitbui
ting van lokale arbeidskrachten en contractarbeiders, maar
ook in de angst te 'verindischen'. Zo geeft de 'koningin
moeder van het feminisme' in Nederland, Aletta Jacobs
(1854-1929), blijk van het schrikbeeld te verindischen en
gaat hier nog verder in door rassenvermenging af te keuren:
"mensen van gemengd ras ( ..) bedreigden immers het kolo
niale idee van twee gescheiden werelden - één voor
Europeanen en één voor de inheemse bevolking" , conclu
deert Ena Jansen in haar bijdrage.
De bundel wordt gecompleteerd met een fotogalerij over
tempo dulu dat 'de tijd van vroeger' of 'de tijd van weleer'
betekent. De galerij bestaat uit achttien bijdragen waarin aan
de hand van veelal persoonlijke foto's uit familiebezit de nos
talgische herinneringen aan Nederlands-Indië anno 2000 zijn

opgetekend . De betekenis van deze tempo
dulu is in het licht van de bundel niet hele
maal duidelijk. Wat beoogt het bij te dragen
aan het inzicht in interraciale ontmoetingen?
Wel duidelijk is dat de hedendaagse herinne
ringen aan Nederlands-Indië verre van nos
talgisch en paradijselijk zijn: zij benadruk
ken het alledaagse en/of zijn gevoed door de
gedachte dat de Nederlanders in de
Indonesische archipel weinig te zoeken had
den. De hedendaagse afstand tot het kolonia
le verleden wordt hiermee treffend geïllus
treerd: het koloniale verleden wordt tegen
woordig zelf als 'vreemd' ervaren.
Vier eeuwen ontmoetingen tussen Nederland
en Indonesië vormt het onderwerp van het
Schriftelijk Eindexamen Geschiedenis op
middelbare scholen in 2001 en 2002. De

redactie wilde dit thema voor de laatste eeuw "sprekend toe
lichten" vanuit een gender-perspectief. Hierin is zij geslaagd.
Het dagelijkse leven in Nederlands-Indië, de nasleep van het
koloniale verleden in Nederland en de wijze waarop dit werd
ervaren, wordt in de bundel steeds vanuit een verschillende
optiek onder de aandacht gebracht. Mede ook door het feit dat
de bundel rijkelijk voorzien is van foto's en citaten veelal uit
egodocumenten, wordt het dagelijkse leven dicht bij de lezer
gebracht. Niet alleen docenten in het voortgezet onderwijs ,
maar eenieder die geïnteresseerd is in koloniale geschiedenis
kan hier zijn of haar voordeel mee doen.

Chiel van den Akker studeerde geschiedenis aan de KUN en
volgde aldaar de opleiding tot leraar.

Esther Captain, Marieke Hellevaart, Marian van der Klein
(red.), Vertrouwd en vreemd. Ontmoetingen tussen
Nederland, Indië en Indonesië. Hilversum, 200, 279 blz. 12e
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-- -------- -
Goochelen met begrippen in de tropen

Liesbeth Hesselink

--

In Women and the colonial state onderzocht Elsbeth
Locher-Scholten met behulp van de concepten gender,
klasse, etniciteit en godsdienst hoe Europese en
Indonesische vrouwen uiting gaven aan hun relatie tot de
staat, en in welke mate zij daarin participeerden.
Anderzijds bestudeerde zij hoe de autoriteiten tegen
Europese en Indonesische vrouwen aankeken, en op
welke wijze zij hen in hun beleid betrokken.

De aandacht voor etniciteit groeit de laatste jaren binnen
vrouwengeschiedenis. Elsbeth Locher-Scholten, verbonden
aan de Universiteit Utrecht, heeft in Women and the colonial
state vijf essays gebundeld die uiteenlopende onderwerpen
bestrijken: vrouwenarbeid, bedienden, kleding, kiesrecht en
huwelijksrecht. De essays verschenen voor een deel reeds
eerder. Nieuw is de proloog, waarin Locher bij wijze van
theoretisch kader de relatie schetst tussen gender en moderni
teit in Nederlands-Indië (eigenlijk alleen Java)
in de periode tussen 1900 en 1942. Locher
gebruikt het begrip moderniteit voor de ver
worvenheden van de Verlichting, zoals ratio
nalisme, kapitalisme en individualisme. Met
het begrip moderniteit wordt tevens verwezen
naar vooruitgang en ontwikkeling, en naar het
streven van het koloniale bewind om modem
te zijn. Naast moderniteit en gender - Locher
beperkt zich nadrukkelijk tot vrouwen - spelen
de begrippen etniciteit, klasse en godsdienst
een belangrijke rol. Ik zal aan de hand van
twee essays illustreren hoe Locher deze
begrippen hanteert, en ze tegen het decor van
het koloniale bewind plaatst.
Het verbod op nachtarbeid paste in het stre
ven van het Nederlands-Indische gouverne
ment modem te zijn. Tijdens het debat in de
Volksraad over dit onderwerp verdedigden de gematigde
Nederlandse en de Indonesische afgevaardigden het wester
se ideaal: vrouwen horen thuis te zijn voor de opvoeding van
de kinderen. De afgevaardigden waren uitsluitend uit de
hogere klassen afkomstige mannen. De Nederlandse werk
gevers wezen erop dat dit ideaal niet gold voor Indonesische
vrouwen. Zij waren anders dan Europese vrouwen, en de
werkgevers baseerden zich daarbij op de adat (inheemse wet
en traditie). In het algemeen wordt deze opstelling uit eigen
belang en opportunisme verklaard. Locher laat echter zien
dat er wel degelijk enige grond bestaat voor de argumentatie
van de werkgevers. De adat legt namelijk de verantwoorde
lijkheid voor het gezin bij mannen én vrouwen. Met hun
arbeid leverden de Indonesische vrouwen een bijdrage aan
het gezinsinkomen; dit gold met name voor vrouwen uit de
lagere klassen.
Een ander modem idee van het koloniale bewind was het
wetsvoorstel tot vrijwillige monogamie dat in 1937 werd
ingediend. Hiermee zouden Indonesische vrouwen worden
beschermd tegen polygamie. Het lijkt alsof de kolonisator
met dit voorstel alsnog de wens van Kartini, de grondlegster
van het feminisme in Indonesië, wilde honoreren. Kartini

hield rond 1900 een fel pleidooi tegen 'veelwijverij', waaron
der haar moeder en zij zelf veel geleden hadden. Uiteindelijk
lieten de Indonesische vrouwen, voornamelijk afkomstig uit
de hogere klassen, hun voorkeur voor het wetsvoorstel varen
en kozen zij voor solidariteit met de Indonesische mannen die
sterk tegen het voorstel voor vrijwillige monogamie gekant
waren. Dit debat laat zien hoe in de loop van de tijd de prio
riteiten waren veranderd: strijd voor de onafhankelijkheid
stond anno 1937 bij Indonesische vrouwen en mannen onbe
twist bovenaan, daaraan werd al het andere, ook het verzet
tegen polygamie, ondergeschikt gemaakt. Omgekeerd
bestond er weinig solidariteit tussen Europese en
Indonesische vrouwen, noch bij dit wetsvoorstel noch bij het
voorstel vrouwen kiesrecht te geven.
De koloniale context vormde het ideale decor voor de ver
schillen in etniciteit, klasse, gender en godsdienst, die tegen
deze achtergrond tot volle wasdom konden komen. In haar

essays goochelt Locher op subtiele wijze met
de diverse begrippen; ze onderzoekt zowel
de reikwijdte van elk begrip als de onderlin
ge relaties. Als een behendig goochelaar die
meerdere ballen in de lucht houdt, hanteert
zij in haar analyses steeds verschillende
begrippen naast elkaar. Dit gegoochel is aan
de ene kant knap, omdat het het beeld van de
koloniale samenleving nuanceert. Aan de
andere kant wordt het beeld zo gecompli
ceerd, dat er nauwelijks meer sprake is van
één beeld.
Overigens vroeg ik me bij het lezen van de
essays af of alle ballen wel even groot en
even fel van kleur zijn. Of, met andere woor
den, deze factoren wel allemaal van dezelfde
orde geweest? Overstijgt de factor etniciteit
binnen een koloniale staat niet alle andere,

zeker in de periode na 1930? Het nationalisme was in
Indonesië toen zo allesoverheersend dat er voor solidariteit
tussen vrouwen geen ruimte meer was. Tot slot een kritische
noot. Locher kiest ervoor om proloog en epiloog te laten
samenvallen. In mijn ogen is dit geen opzet die navolging
verdient, zeker niet in een publicatie waarin diverse nieuwe
begrippen geïntroduceerd worden. Het had mijn voorkeur
gehad het begrippenkader in een proloog of inleiding bij de
lezeres te introduceren. Ter afsluiting van het boek hadden
conclusies getrokken kunnen worden. Nu eindigt het boek
abrupt en laat het de lezeres achter met de vraag wat dit alle
maal betekent. Toch biedt Locher een interessant theoretisch
kader, dat ook andere historici kunnen hanteren. Het is dan
wel te hopen dat zij het begrip gender niet zullen beperken tot
vrouwen.

Liesbeth Hesselink is historica.

Elsbeth Locher-Scholten, Women and the colonial state.
Essays on gender and modernity in the Netherlands-Indies
1900-1942. Amsterdam University Press, 2000, 251 blz. ISBN
90-53564039. Prijs: f 45,-.
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_ 1.--- _
Geheim Indië

Vilan van de Loo

Zoveel schrijfsters van helang zijn nu vergeten, anderen
zijn alleen nog bekend van naam. Wat Maria Dermoût
(1888 -1962) betreft, is daar verandering in gekomen.
Haar Verzameld Werk werd herdrukt en er verscheen een
tweede biografie, die binnen enkele maanden was uitver
kocht en nu wordt herdrukt.

Eén van de grote romancières uit on s Nederlandse taalgebied
was en is Maria Dermoût. Of nee , Nederlands, misschien is
dat woord te hoekig voor ha ar, te veel verwant met botte
doorta stendh eid , naar kloeke zinnen die zeggen waar het op
staa t. Dat woord past haar niet. Zij schreef zoals zij was ,
Indi sch . Ha ar romans en verhalen zijn lyti sch, poëtisch, on
N ederl and s van klank en ritm e en zij bezin gen met onderto
nen van fas cinatie hetgeen voorbij ging. Indië, het leven daar.
Dat wat be stond en be schrev en kon worden : een tuin op de
Molukken van mevrouw van Kle yntj es (De tiendui zend din
ge n) en een eenz aam meisje in het gro te hui s (N og pas giste
ren). Dan was er dat andere , wat oo k be stond maar niet altijd
gezeg d kon worden: waarom dood niet al tij d voorbij is , en dat
sche lpen en sieraden een ziel kunnen hebben waarin kwaad
hui st.
Zij publi ceerde pas op later e leeftijd en werd tegen haar zin
bij de 'heimwee-literatuur ' ondergebrac ht. Wat zij schreef,
betekend e meer . In het buitenland werd dat erkend: verschil 
lend e vert alingen van onder meer De tienduizend ding en
volgd en elkaar snel op. Zij was in 1962 de eerste Nederlandse
auteur die werd opgenomen in de Pen guin Classics(The ten
thous and things). Geen wonder dat er een biografie volgde:
Maria Dermoût, de vrouwen de sch rijf ster, een bewonderend
portr et door Johan van der Woud e in 1973. Nu is er die twee
de biogr afie van Maria Derrn oût, door Kester Freriks :
Geheim Indi ë. Het leven van Maria D erm o ût 1888-1962. Met
het ve rschijnen van deze biografi e is M ari a Dermoût sterk in
de bel angst elling gekomen. Kr ant en publi ceerden paginagro
te recen sie s, het gezaghebbende Ind ische Lett eren bracht een
Derm o ût- thernanummer uit en Ke ste r Frerik s gaf overal in
den land e int erviews en lezing en. M ari a Dermoût staat we er
in de belang stelling .

W'ereld van wreedheid
Geheim Indi ë is een klas siek e vui stdikke biografie , chronolo
gi sch op gebouwd en steed s de leven sloop van Maria
Derm oût verwevend met haar we rk . Dat Kester Freriks haar
bewond ert , is evident. Dat hij van haar is gaan houden , ook.
Hij geeft mooie details , volgt haar leven sloop nauwgezet en
he eft , dank zij het vertro uwen van de nazat en Dermo ût , uit
nieuw e bronn en kunnen citeren . M aar toch zit in deze liefde
een valkuil : die van de jaloezie . Ke ster Frerik s schreef een
uitgeb re ide biografie van 357 genumm erde pagina's en houdt
M aria Dermoût toch voor zichz elf. Daarin ligt mijn grootst e
be zw aar tegen dit boek. Waarom niet die nieuwe bronnen
voo r andere onderzoekers ont sloten en de aanzet gegeven tot
archiefvorming?
Een schrijf ster als Maria Dermoût verdient meerdere biogra
fieën , die zoals in de Engelse traditi e , ha ar leven en werk uit
ver schillende perspectieven interprete ren. Dat zoiets nuttig
zal zij n, bew ij st Kester Freriks zelf . Hij he eft zijn eigen visie
op de liefd e die Maria Dermoût voo r Aldert Brouwer voelde ,

de man die ze niet trouwd e . Zij zelf schreef in haar dagbo ek :
"we are selected into love" (pag. 293 ) en wilde dat uitverko
re ne waardig zijn . Toch keurt Frerik s haar gedrag af. Een ont
m oeting tussen Maria Dermo ût en Aldert Brouwer legt hij in
h aar nadeel uit: "Brouwer deed of hij haar niet zag" (pag .
29 3) Even verderop heet het : "Geluk , en dan vooral : liefde s
geluk, obsedeerde haar"(pag . 296 ). D aarna: "vertwijfeld hield
z ij, misschien wel haar lev en lang, van een onbereikb are
m an" (pa g . 310). Zo zij n er meer suggesties dat M aria
D enuoût een vreemde fas cina tie had voor deze Ald ert
Br ouw er. Al s Kester Fr erik s dat op basi s van Maria Dermoût s
gehe ime dagboek conclud eert , had ik dat graag als bijla ge
aa nge troffe n of in getran scribeerde vorm kunnen inzien .
Er is nog iet s . Ke ster Fr erik s schrij ft : "Dit ook is Maria
Dermoût s ' geheime Indi ë' , een wereld van wreedheid, so ms
ope nlij k rauw, vaker ver sch olen , als keerzijde van het par a
dij selijke land" (pag. 195 ) . Zo ge heim zij n die aspecten van
Indi ë niet. Onlangs herla s ik het werk van Beb Vuyk (1905 
1991 ), die op haar manier even duidelijk de wrede kant va n
Indi ë laat zien . Die wre edheid is ook aanwezig in het werk
va n de Indi sche Mel ati van Ja va (18 53- 1927) en bij de oer
holl and se Annie Salomon s ( 1885 - 1980). Verscholen wa s dat
wr ed e Ind ië niet , alleen voor degen en die er bewu st hun oge n
voo r sluiten of die het omwille van een biografie zo opv oe
ren. Maria Dermoût zelf liet he t zog enaam de 'geheime ' , het
dui stere , naast het goede best aan . Zoal s ze zelf in De tiendu i
ze nd dingen schreef, best aan de ding en : "naast elkaar, los van
elk aar, elkaar rakende, hier en daar in elkaar vervloeiende ,
zonder ergens enige binding , en tegelijkertijd met elkaar ver 
bonden .. ."

Niet voorbij
Over de stijl van de biografie valt te twi sten; soms is de taal
iet s te verliteratuurd , op andere m om enten is de achtergrond
informa tie minder harmoni eu s met het levensverhaal ver 
vlochten. Enkele fouten zijn er ; het blijft men senwerk. Ma ar
het belan grijk ste dat een biogr aaf kan doen, heeft Ke ster
Fr erik s gedaan , en daarom koester ik zij n boek : hij heeft
Ma ria Dermoût voor on s weer tot lev en gebracht. Zijn per
soo nlij ke Maria Dermoût , dat we l, maar toch, zij leeft wee r
en zij is niet voorbij gega an .

Vilan van de Loo is condu ct rice van het Damescompartim ent
Onlin e (http://www.dam escompartiment.nl) waarin z ij
N ederlandse, Indische en Ind onesische vrouwelijke aut eur s
verzamelt die over Nederland s-Indi ë schreven.

Kester Freriks, Geheim Indië. Het leven van Maria Dermoût
1888-1962. Amsterdam Qu erid o 2000 , 357 blz. ISBN 90 214
701 7 9. Prijs: f 75,-; Maria Derm o ût: Verzameld werk .
Ams terdam Querido 2000 , ISB N: 90 214 5945 O.Prij s: f 35, -
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Troostmeisjes

Esther Captain

Japans Interneringskamp . Bron: VWO Examenbundel

Geschiedenis, J988 .

Het is een boek over een misselijkmakend onderwerp. De
in Maleisië werkzame journaliste Brigitte Ars schreef
over vrouwen die met de eufemistische term 'troostmeis
jes' worden aangeduid: Koreaanse, Taiwanese, Chinese,
Indonesische, Filipijnse, Japanse, Indo-Europese en
Nederlandse vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog
in de Pacific door de Japanse bezetter onder dwang sek
sueel werden misbruikt.

Brigitte Ars' aanpak van het onderwerp is origineel: het sys
teem van gedwongen prostitutie door de Japanners plaatst zij
in een groter kader. Hieruit blijkt dat ook Duitsland en de
Verenigde Staten op grote schaal gebruikmaakten van
gedwongen prostitutie. Daarmee ondergraaft Ars echter zelf
het culturele argument in haar boek: dat in de Japanse cultuur
oorzaken moeten worden gevonden voor dit fenomeen.
De schrijfster verbergt in haar boek niet dat haar sympathie
uitgaat naar het lot van de vrouwen die tot prostitutie werden
gedwongen. 'Als duizenden mannen iets dergelijks was over
komen, was er al lang een oplossing
geweest,' schrijft Ars verontwaardigd.
Het is een wat boude uitspraak.
Hoewel Ars' engagement haar soms het
zicht op de nuance ontneemt, is haar
persoonlijke stellingname in het boek
een verademing vergeleken met
auteurs die zich bij het schrijven over
vergelijkbare onderwerpen als onaan
gedaan presenteren. Troostmeisjes is
een betrokken document, waarin histo
rische documentatie wordt afgewisseld
met persoonlijke getuigenissen van de
vrouwen zelf. De journalistieke achter
grond van Ars komt tot uiting in de
grote leesbaarheid van het boek. Het
best is zij op dreef in het laatste hoofd
stuk 'Oorlog tussen de seksen', waarin zij met een scherp oog
en een vlotte pen de actuele ontwikkelingen aangaande seks
en man-vrouw-verhoudingen in de moderne Japanse samen
leving beschrijft.
In de voorgaande, meer historische hoofdstukken blijkt dat Ars
zich op minder vertrouwd terrein heeft begeven. Als niet-histo
rica had Ars een extra zware taak: veel feitelijke informatie
over het systeem van legerbordelen is nauwelijks te reproduce
ren, hetzij omdat historisch 'bewijsmateriaal' is vernietigd, het
zij omdat het nog niet toegankelijk is. Ondanks deze complica
ties ontmantelt Ars het uitgebreide stelsel van gedwongen pros
titutie, dat door de Japanse bezetter in de door haar overwon
nen landen werd geïnstalleerd, als een racistisch en seksistisch
systeem. Hierin was sprake van geïnstitutionaliseerde ver
krachting en een omvangrijke handel in vrouwen. Voornaamste
redenen om de legerbordelen op te zetten was de gedachte dat
hiermee zowel werd voorkomen dat Japanse soldaten
geslachtsziekten zouden oplopen, als dat zij zich zouden ver
grijpen aan vijandelijke vrouwen. Als zodanig is het systeem
een mislukking gebleken: geslachtsziekten en verkrachtingen
kwamen tijdens de Pacific-oorlog wel degelijk voor.
Binnen de bordelen heerste de hiërarchie van huidskleur.
Zuidoost-Aziatische vrouwen met een donkere huidskleur

waren onder de Japanse militairen het minst geliefd. Hun
voorkeur ging uit naar lichte Japanse vrouwen, daarop volg
den Koreaanse, Taiwanese en Chinese vrouwen. Europese
vrouwen stonden helemaal in hoog aanzien. Desondanks
(maar ook hierdoor) was het aantal Europese vrouwen dat tot
prostitutie werd gedwongen aanzienlijk minder dan het aan
tal Aziatische vrouwen. Ten eerste was hun aantal in de voor
malige koloniën in Zuidoost-Azië überhaupt gering. Ten
tweede vreesden Japanse leiders de woede van de geallieerde
landen bij de ontdekking dat 'zelfs' Europese vrouwen in
legerbordelen waren ingezet.
Het is daarom des te schrijnender dat de zaak van gedwongen
prostitutie pas werkelijk aandacht kreeg, toen bleek dat er
'westerse' vrouwen bij betrokken waren geweest. In 1991
sprak een Zuid-Koreaanse vrouw als eerste over haar ervarin
gen. Pas toen uit getuigenissen in 1994 en 1995 bleek dat ook
'westerse' vrouwen slachtoffer waren, werd er geluisterd: 'Eén
blanke stem werd serieuzer genomen dan honderden
Aziatische,' aldus Ars. Ironisch genoeg blijken deze 'westerse'

vrouwen overigens van Indo
Europese (Indische) afkomst te zijn,
maar hieraan heeft men nauwelijks
aandacht geschonken.
Het meest intrigerende van dit boek
is het gedeelte waarin Ars het sys
teem van legerbordelen in een gro
ter kader plaatst. Hieruit blijkt dat
nazi-Duitsland in diezelfde Tweede
Wereldoorlog een systeem van oor
logsbordelen hanteerde, waarin
minimaal 35.000 vrouwen waren
ingezet. 'Het is bijna griezelig hoe
zeer dit systeem alleen al uiterlijk
op dat van Japan lijkt,' zo schrijft
Ars. In 1942 beschikte het Duitse
leger over 500 soldatenbordelen en

een onbekend aantal voor SS-officieren. De SS-bordelen
bevonden zich in of nabij concentratiekampen. Twee decen
nia later zette de Amerikaanse regering tijdens de Vietnam
oorlog militaire bordelen op in de basiskampen van het leger,
waarvoor Vietnamese vrouwen waren 'gerecruteerd'.
Deze vergelijkende analyse heeft een grote meerwaarde: het
toont aan dat ook toonaangevende westerse mogendheden tot
systematische wreedheid jegens vrouwen in staat zijn
geweest. Het is een perspectief dat de redenering, dat in de
Japanse cultuur en haar vrouwbeeld de oorzaken voor dwang
prostitutie moeten worden gevonden, op losse schroeven zet.
Merkwaardig, en vooral jammer genoeg komt Ars op basis
van haar eigen onderzoek niet zelf tot die conclusie: ook zij
bedient zich in haar boek van dit culturele argument. Het
toont eens te meer aan hoe krachtig culturele vooroordelen
kunnen zijn.

Esther Captain schrijft een proefschrift over de oorlogserva
ringen en -herinneringen van Indische Nederlanders.

Brigitte Ars, Troostmeisjes. Verkrachting in naam van de
keizer. Arbeiderspers, 2000, 319 blz. ISBN 90 295 0024 7.
Prijs: f 39,90.
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}aarrede v o o r x i t t e r VVG

De conjunctuur van
vrou-wengeschiedenis
Jaarrede voor de ALV van de VVG,
Amsterdam, 23 maart 200 I

Maria Grever

"Alweer 25 jaar geleden werd uit onvrede met het historisch
wetenschappelijke veld het Landelijk Overleg Vrouwen
geschiedenis (LOV) opgericht. De tweede feministische golf
had ook de vrouwelijke studenten geschiedenis aan de
Nederlandse universiteiten niet onberoerd gelaten. Zoals wel
vaker vormde een buiten-wetenschappelijke ontwikkeling de
katalysator voor het objectiveren van tot dan toe vanzelfspre
kende aannames in de geschiedwetenschap. Het feminisme
confronteerde de studentes met de uiterst marginale positie
van vrouwen als historisch kensubject en kenobject.
Het mannelijk monopolie over de productie en de distributie
van de historische beeldvorming diende doorbroken te wor
den. In de historiografie (handboeken en schoolboeken) figu
reerden vrouwen voornamelijk als een stilzwijgend decor van
moeders, echtgenoten en heiligen; terwijl mannen als jagers,
boeren, ridders, monniken, ontdekkers, hervormers, regenten,
legerleiders, revolutionairen en burgers de dynamiek van het
historisch proces bepaalden. Clichés, mythen en stereotypen
over het historisch proces én over de geschiedschrijving zelf
zorgden ervoor dat vrouwen geen zelfstandige, authentieke
en gedifferentieerde geschiedenis hadden.
Voorstellingen van het verleden kunnen van grote invloed
zijn op het handelen en het zelfbeeld van menselijke actoren.
Als vrouwen en meisjes geen toegang krijgen tot het verle
den, als de eigenheid en vreemdheid van hun verleden niet
diepgaand onderzocht en verwerkt kunnen worden, dan is de
kans groot dat oppervlakkig herinnerde gedragspatronen
gedachteloos herhaald worden. Omdat herinneringen het
besef van de identiteit van een persoon of groep mede beïn
vloeden (geen geschiedenis, geen identiteit), biedt het voor
gestelde verleden weinig houvast om tot een andere positie
bepaling te komen. Een dergelijke eenzijdige voorstelling van
het verleden ten aanzien van sekse geeft vrouwen bovendien
minder kansen dan mannen op wat Johan Huizinga de histo
rische sensatie noemde.
Het vervolg van het LOV is bekend, want uitgebreid beschre
ven in de bundel In haar verleden ingewijd uit 1991. Behalve dit
netwerk werden in de beginjaren druk bezochte congressen
georganiseerd en publicaties in hoge oplagen uitgebracht. In de
loop der tijd studeerden veel van deze vrouwelijke geschiede
nisstudenten af, kregen een baan in het onderwijs of voltooiden
een proefschrift, ontwikkelden zich tot professionele historici of
kregen posities in de documentatie, archivistiek enjoumalistiek.
Het LOV werd omgevormd tot een vereniging, het veld vrou
wengeschiedenis enigszins geïnstitutionaliseerd aan de univer
siteiten en hogescholen; in het voortgezet onderwijs kregen
vrouwenhistorici poot aan de grond via allerlei commissies,
zoals voor het Centraal Schriftelijk Eindexamen. Steeds bleven
vrouwenhistorici in termen van Pierre Bourdieu de strijd aan
gaan om de waarde van hun productie en hun gezag als legitie-

me producenten af te dwingen, om meer macht over definities,
theorieën en methoden aanvaard te krijgen. Sommige historici
stonden welwillend tegenover deze nieuwe richting, anderen
vonden het modieus of pretentieus.

Een kwart eeuw later wordt het vak vrouwengeschiedenis
dikwijls nog modieus genoemd of als politiek correct afge
daan. Het argument historisch correct wordt in dit verband
opvallend genoeg nooit gebezigd. Studenten eisten midden
jaren zeventig dat het vak er kwam, de laatste jaren namen de
weerstanden van studenten als gevolg van het anti-feminisme
weer toe. Vrouwengeschiedenis is 'uit' en ouderwets. Maar
de institutionalisering is te ver ontwikkeld om deze subdisci
pline heel gemakkelijk af te breken.
Recentelijk lijkt er bovendien sprake van een nieuwe kente
ring. Het feminismedebat, georganiseerd door Lover in de
Nieuwe Balie, trok zoveel mensen dat de inschrijving geslo
ten moest worden. Aio's en studenten, gespecialiseerd in
vrouwengeschiedenis, maken dat het vinden van nieuwe
bestuursleden voor de VVG niet moeilijk is. De aantrek
kingskracht van vrouwengeschiedenis en de weerstanden er
tegen wisselen elkaar af zoals de economische conjunctuur.
Voor wat betreft de invloed op de historische beeldvorming
zijn het twee stappen vooruit en één stap achteruit. Deze
gedachte overviel me althans bij het lezen van het advies van
de commissie historische en maatschappelijke vorming onder
leiding van de Amsterdamse hoogleraar Piet de Rooy. Is er in
de programma's van de Tweede Fase van Havo/VWO in 1995
een stramien opgezet zodat er bij historisch relevante onder
werpen aandacht is voor sekseverschillen, in dit nieuwe voor
stel wordt hooguit een heel enkele keer het bekende politiek
correcte blikje vrouwen, moslims en zwarten opgetrokken. Ik
vrees dat uitgevers van geschiedenismethoden dit kleine beet
je vrouwengeschiedenis weer gaan vertalen als verrijkings
stof in een apart paragraafje.

De VVG en de commissie Vrouwen- en gendergeschiedenis
van de Vereniging voor docenten Geschiedenis en staatsin
richting in Nederland formuleerden onlangs een scherpe kri
tiek op het rapport. De reactie is te lezen in deze Historica, en
op de site van de VVG en de VGN. Volgens deze is er sprake
van een discrepantie tussen het betoog over historisch besef
en de inhoudelijke invulling van het rapport. Als dit rapport
wordt aanvaard krijgen de leerlingen (50 procent meisjes en
14,5 procent allochtonen) een 'monocultuur' voorgelegd:
geschiedenisonderwijs is ontworpen vanuit een elitair, wit
mannenperspectief. Het stelsel van de tien tijdvakken als
oriëntatiekennis dat concentrisch op basisschool, basisvor
ming en bovenbouw moet worden gedoceerd om leerlingen
historisch besef bij te brengen, is volgens het rapport De
Rooy voorzien van eenvoudige, associatieve benamingen: de
tijd van jagers en boeren, de tijd van ridders en monniken, de
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Jeannin e Hendriks, Maria Greve r en Marieke Hellevoo rt, de nieuwe voo rzitter. Fot o: Zonn eke Matth ee.

tijd van regenten en vorsten. Deze eenvoudige labels zijn ech
ter de bekende stereotypen uit de oude doos. De voorgestelde
vernieuwing van het geschiedenisonderwijs lijkt eerder op
een restauratiepoging, het is terug naar de prehistorie van
vrou weng eschiedenis.
Het is spa nnend wat er in de nabije toekom st met dit advies
ga at gebeuren , of vrouwenhistorici en -historicae opnieuw in
staat zij n het tij te keren . Of deze PvdA- staat ssecretaris van
Onde rwij s anno 2001 net zo ontv ankelijk is voor vrouwenge
schiedenis als de VVD-bewind svrouw e Nel Ginjaar-Maas in
1988 . Of gezaghebbende hist orici dit maal wel open sta an
voor hi storisch-wetenschappelijk e argumenten . Als de
KNHG en de VGN verstandig zijn , en dat zijn ze toch, dan
houd en ze het debat met organi sati es al s de VVG gaande, dan
betrekk en ze vrouwen en vrouwenhistorici bij de nieuwste
ontwikk elingen van het historis ch-weten schapp elijk veld . Op
ver stening zit immers geen enk el historicu s te wachten.
Maar laten we realistisch bl ijven , cultu reel kapitaal zoekt cul
tureel kapita al. Kartelvorming is niet alleen een fenomeen
van het kapitalisme. Het is een pro ce s dat zeer moeilijk te
doorbr eken is . De VVG staat erbij en kijkt er naar . Toch hoeft
dat niet zo te zijn, en dat is in het verleden ook niet altijd zo
gew eest. De veerkracht in het be stuur heeft met de benoe
min g van de nieuwe bestuursled en een extra impuls gekre
gen . Ik ben ervan overtuigd dat de VVG met strijdbaarheid,
creativit eit en humor het vak vrouwenge schi edenis op de his
tori sch -weten schappelijke agenda kan houden en uitbreiden.
Er sta an in dat licht allerlei plannen op stapel.
Deze zesde en laatste jaarrede wil ik graag af sluiten met een

per soonlijk woord. Sinds 1995 ben ik voorzitter van de VVG
gewees t. Het was geweldig om deze winkel te runnen, om er
meer leden bij te krijgen, om studiedage n en congressen te
bedenken en te organiseren met elk aar, om contact te legg en
me t verwante organisatie s zoa ls nAV, nSG , VGN, KNHG,
NIOD en uitgeverij Verlor en . Het was soms een oefening in
geduld en ver wa chting en (niet alt ijd mijn sterkste kant ), voor 
al leerzaam voor mijzelf en ik hoop niet al te erg voor dege
ne met wie ik samen werkte. Afgezien van de inhoud was mijn
doel ook om gezelligheid en openhe id te creëren in de VVG ,
de luik en open te zetten. Wat ove rheerst is de voldoenin g van
het cont act en het gez am enlijk result aat. Hoogtepunten war en
voo r mij het j aar 1998 en het j aar 2000: het cong re s op het
nA V, de extr a Hi stori ca 's , een koninklijk lintje , een verras 
singssymposium met een bundel op he t NIOD en een pr ach
tig gloe dnieuw Tipje van de sluier . Mijn dank gaat vooral uit
naar de leden van het VVG- bes tuur en de Hi storica-red actie.
We hebb en op verschill end e mom ent en zeer intensief en goed
met elkaa r samengew erkt. Ik dank hen en verder alle andere
betrokkenen voorhun geduld met mij , hun werk en inzet voor
de vereniging en hun hart elij kh eid . Dat laatste is het zout in
de pap voor een ieder die bestuurt. Ik wens de VVG met de
nieuw e voorzitter Marieke Hell evoort heel veel succes, goede
same nwe rking intern en met exter ne verwante organisaties,
en veel plezier.

"
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Sneller dan gedacht
Interview met Annemarieke Noordhoff

Suzanne Hautvast

Ze is geen denker maar een doener, altijd al geweest. Dat de weten
schap niks voor haar was, ontdekte Annemarieke Noordhoff al
tijdens haar studie vrouwenstudies. Haar amb ities lagen op een
ander terrein. Zonder al te veel omwegen kwam ze in de wereld
van het internet terecht. Snel beslissen en niet moeilijk doen, maar
wel kritische vragen stellen. Suzanne Hautvast sprak voor Historica
met Annemarieke Noordhoff, internetredacteur bij de Nieuwe
Media Groep in Utrecht.

In de zomer van 2000 re isde Armemarieke Noordhoff ( 1972)
door Aus tralië . Haar cont ract bij het Utre cht se internetb edrij f
Nieuwe Medi a Groep wa s net afg elopen . Erva n overtui gd dat
ze er zo weer kon beginnen , besloot ze enk ele maand en te
gaan reizen . In Australi ë verdie nde ze een wee k paardrijd en
door een we bsite te bouwen voo r de eig enares van de mane
ge . Het is zeker niet haar mooiste site , ma ar met plezier denkt
ze terug aan de uren waarin ze met weini g middelen werkt e
aan het tot standbrengen van deze sit e. Het was niet
Noordhoffs eerste website. Die maakte ze in 1997, kort na
haar afstuderen . Ze had net ontdekt wat er zo leuk was aan het
internet, toen een vriend haar een zelf ge maakt e site liet zien.
Ze dacht 'dat wil ik ook' , en ging aan de slag .
Een maand later las ze in de kr ant een adver tentie van het
Am sterdam se bedrijf Net Int egrator s dat int ern et speci ali sten
zocht. Ze trok de stoute schoenen aan , sollici tee rde en werd
aangenomen . 'Eerlij k gezegd heb ik m 'n ervar ing wel wat
aangedikt. ' Ze had een dag besteed aan het doornemen van
advertenties om te kijken welke eisen er in het algemeen aan
internet spe ciali sten werd en gesteld. Ze zoc ht uit welk e pro
gramma' s ze moest kennen , en werkte zich daar in een mid 
dag doorhe en . Ze besefte dat haar technisch e kennis bij lan ge
na niet vold oend e was, maar dacht zich daar wel doorheen te
kunnen sla an . Hetgeen gebeu rde . 'Die baa s zag natuurlijk wel
dat ik nog maar heel weini g ervaring had . Hij ze i dan oo k dat
karakt er belangrijker was dan technische vaardigheden .'

Hij/zij
In recordtijd maakte No ordh off van haa r hobb y haar werk.
Slechts een maand nadat ze haar eer ste web site s de wereld
had inge stuu rd, was ze al werkzaam in de boo ming business
die het intern et heet. 'Al s je me vijf jaar geleden had verteld
waar ik nu zo u werken, had ik me daar geen voorstelling van
kunnen mak en. Toen had ik net door wat e-m ail was.' Tijden s
haar studie ge schiedenis en vrouwenstudie s had ze nauw e
lijks met het internet te maken . 'Zoeken op het net was al een
hele kluif .' All een als ze een bestaand adr es had , ging ze op
zoek naar inform atie . Ze prob eerd e een keer uit wat het re sul
taat was als ze 'women 's studies ' intikt e . Resultaten te over,

maar vooral sek spagina's .
Noordhof f lijkt iem and van snelle besli ssin gen . Haar keuze
voor vro uw enstudies m aakte ze in een dag . Oorsp ronk elijk
wild e ze afs tuderen in koloniale geschied eni s, maar die stu
dieri chting bleek opgehe ven te zijn . 'Ik zag wa t folder s liggen
waaronder die van vro uwenstudies. Mijn keuz e was zo
gemaakt .' Ondank s deze impulsieve ac tie, heeft ze er geen
moment spij t van geh ad . Ze leerde er kriti sch te zijn en nooit
zomaar iet s aan te nem en . 'Ik zag hoev eel kritiek je k an heb
ben.' Het commentaar leveren is ze nog niet verleerd , som s
tot ergerni s van haar co llega 's . 'Ik zie ze wel eens denken:
heb je haar weer . M aar mijn gehamer op het feit dat een hij in
een tek st ook een zij zou kunnen zijn , heeft er wel toe geleid
dat co llega 's hier veel ale rter op zij n geworden . Vol trot s
kom en ze mij dan meld en dat ze eraan ged acht hebb en om het
over hij/ zij in plaat s van alleen over hij te hebben. '
Tijden s haar studie dacht ze er niet aan dat internetred acteur
een fun ctie voor haar zou zij n. Lang gaf ze de voorkeur aan
de papieren journali stiek , maar ze haakte af toen ze ontdekte
dat ha ar beeld van dit vak niet klopt e met de werkelijkh eid .
'Ik dacht heel naïef over de journali stieke wereld. Ik zag
mezel f al met een kladblokje door de vuurlinies in het
Midden-Oosten rennen.' Nadat haar duidelijk was geworden
dat het werk van eenjourn alist doorg aan s niet zo spannend is,
vers choof haar intere sse naar de uitgeve rswereld . Op aanra
den van enkele stud ent es rechten bij wie ze in hui s woonde,
ging Noordhoff op zoe k na ar een stageplaa ts. ' Ik zag dat mijn
huis genoten moeite hadden met het vind en van een baan . Zij
hadd en nota bene recht en gestudeerd , een studie wa arme e je
de stijd s toch zeker een gunstiger po siti e op de arbeid smarkt
had dan met geschi edeni s . Zij drukt en mij op het hart dat ik
echt stage moest gaan lopen. Daar werd ik wel een beetje
zenuwa chtig van.'
Nadat de redactie van het tijdschrift Marie-Claire te kennen
had geg even alleen stagiaires van de School voor
Journali stiek te willen en dat ze niet zat te wachten op een
historica , kwam Noordhoff terecht bij de Haagse uit gever
BZZT öH . Tevens ging ze zich inten sief bezig houd en met de
redactie van DinaMi ek, het Utrecht se tijdschrift voor vrou-
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wenge schi edeni s, omdat ze inzag dat dat haar wel eens van
pa s zou kunnen komen bij het zoeken naar een baan .
Solli cit eren deed ze pas na haar afstuderen. Tijdens het laat
ste studiej aar wa s ze voo ral bezig met het schrij ven van haar
doctoraal scriptie over vrouw elijk e- stud ent enverenigingen.
Pas daarn a ging ze zich oriënter en . Ze wi st wel wat ze wilde ,
de uit gever s- en tijdschriften wer eld bleven trekken, maar ze
vroeg zich af hoe ze dat ooit moe st be reiken. De uitgeverij
waar ze stage had gelopen, had iem and nodig voor drie maan
den. Het werk, vooral de combinati e van schrij ven en organi
seren , bevi el goed maar ze ondervond dat het veel te lang zou
dur en voordat ze echt kon gaan doen wat ze wilde. 'Het ging
mij ve el te langzaam. Ik dacht dat ik wel vi er jaar bureaure
dacteu r zou moeten zijn voordat ik het echte werk kon doen.'

Vier miljoen
Dat dit in de wereld van het internet veel sne lle r zou kunnen ,
had Noordh off niet onmiddellijk in de ga ten. Ze zag wel dat
er veel banen waren in die sector en dat er ni et al te hoge eisen
werde n ges teld. Eenmaal binnen bij N et Integrators merkte ze
dat ze op de jui ste plek zat. 'M ij n voorna am ste eis was dat ik
wilde schrijve n. Al snel wa s duid elijk dat bij het opstellen van
een web site een hoop regelwerk komt kijk en. Dat kon ik
mooi co mbineren met het schr ij ven. Beter kon het niet.' Net
Int egr ator s wa s een jong bed rijf in de ops tartfase . Er wa s
daard oor veel mogelijk , al bleef tegelijk ertijd onduidelijk wat
er preci es van ha ar werd verwacht. Het gro ot ste voordeel was
dat ze volop de gele genheid had om te ontdekken wat de
mo gel ijkhed en van het intern et waren . Na anderhalf jaar
raakt e ze uitgek eken op de sfeer in het bedrij f. 'Er heerste het
idee dat techniek in eerste inst antie bep aalt hoe zo'n site eruit
ziet. De inhoud was duidelijk onde rges chikt. Voor mij blijft
het int ernet een medium, de inhoud die je presenteert staat
voo rop .'
In j anu ari 2000 kon Noordhoff aan de slag bij de Nieuwe
Medi a Groep in Utrecht, die inm idd els alweer vijf jaar
best aat . De oprichter van het bedrijf is afk omstig uit de film
wereld . Int ernet zou volgens hem net zo gebru ik svriendelijk
moe ten zijn als een film. Hierd oor richt de Nieuwe Media
Gro ep zich veel meer dan Net Int egr ator s op inhoud. Het is de

bed oeling meerwaarde te geve n aan de inhoud van de sites .
Het is niet zo belangrijk dat er allema al leuke trucjes mog e
lijk zij n, de doelgroep mo et in een oogops lag kunn en zien of
ze op de jui ste site is aanb eland . 'Je moet zowel de opd racht
gev er als de doelgroep tevr eden stelle n. Dat kl inkt heel
logi sch , maar lang niet alle internetbedr ijven werken op die
manier. Zij willen het doel van het toegankelijk maken van
informatie nogal eens uit het oog verliezen. Het is de kun st
om de wens van de doelgro ep en die van de opdrachtgever bij
elkaar te brengen.' De opdrachten komen zowel van de over
heid als van commerciële bed rijven . Voor het ministerie van
Volk sgezondheid, Welzijn en Sport werkt Noordhoff bijvoor
beeld aan websites voor de aanpak van wachtlijsten in de
geh andicaptenzorg: nietafwacht en .nl. Noordhoff kan erg
geni eten van een goed en cre atief opgezette site. 'Wanneer ik
een tek st en internet origineel heb weten te combineren, kan
ik daar trots op zijn.' Een nad eel van het werk is dat er nog zo
veel leuk s mee te doen is, dat het onmo gelijk is om alle s aan
te pakk en . Internetver slaafd vindt Noordhoff zich niet. Haar
we rk is niet haar leven geword en . 'Thui s gebruik ik het inter
net nauwelijks omdat ik 's avo nds nau welijks de puf meer
heb om achter het comput er scherm te kruipen . Ik kijk dan lie
ve r naar een ander sch erm , het televi siesch erm. '
Voorl opig is Noordhoff nog niet uit geleerd bij de Ni euw e
Medi a Gr oep . 'Mij n ideeën over wa t ik na mijn afstuderen
wilde ga an doen , liepen eigenlijk tot hi er . Ik doe nu wat ik na
mijn afstuderen wilde do en : zelf st andi g redactie voeren en
mijn eigen ideeën kunn en loslaten . Ik had mezelf vij f jaa r
gege ven om dit te ber eik en . Er zij n nu pa s drie j aar voor bij.
M ijn planning reikt nog niet verde r.' Misschien dat het er nog
oo it van komt om een on-line tijd schri ft voor een echt gro ot
publi ek op het internet te zette n. Een soort Marie-Clair e .
M aar dat is toekomstmuziek: 'Eer st wil ik hier nog veel beter
in worden.'

Suzann e Hautvast doet ond erzoek naar de geschiedenis van
de Dochters van Onze Li eve Vrouw van het Heilig Hart in
Tilbur g en bereidt een biograf ie van fy s isch-geog raf e Jacoba
Hol voor. Zij is tevens reda cti elid van Histori ca.
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Commissie-De Rooy

Verleden, heden en toekomst van
het: geschiedenisonderw-ijs

Onder veel belangstelling van de m edia presenteer
de Piet de Rooy op 22 februari het Advies van de
Commi ssie historische en maat schappelijke vor
ming. De commissie stelt voor 'historisch besef' als
uitgangspunt van het geschiedenisonderwijs te
nemen. Dat is mooi, maar het historisch besef dat
de commissie voor ogen staat blijkt nogal traditio
neel wit en mannelijk te zijn. De VVG en de
Commissie Vrouwen- en Gendergeschiedenis van
de VGN stuurden op 20 april j.l, een brief naar
staatssecretaris Karin Adelmund om aan te drin
gen op herziening van het eenzijdig e gesch iedbeeld .

Zeer ge achte M evrouw Adelmund ,

De Vereni ging voor Vrouw en geschied eni s (VV G) en
de Commi ssie Vrouwen- en Gend ergeschi edeni s van
de VGN (Vere nigi ng van doc enten in Geschiedenis en
St aat sinrichting in Nederl and ) hebb en met veel
bel ang stellin g kenni s genom en va n het ra pp or t,
Verlede n, hed en en toek om st . Adv ies va n de
Com m issie hist or isch e en maa tsc happe lijke vo rm ing ,
dat u op 22 februari j .l. door de voorzitt er, prof. dr . P.
de Rooy , is aangeboden.

Sind s haar oprichting in 1976 heeft de VVG de ver
ni euwingen in het geschi ed eni sonderwij s intensief
gevo lg d. Zij heeft er steeds naar gestr ee fd om de mar
ginal e en eenzijdige histori sche beeldvorming van
meisj es en vrouwen in het ges chiedeni sonderwijs en
de le smethoden bij te stell en . D e Commissie
Vrouw en- en Gendergeschiedeni s werd in 1988 bin
nen de VGN opgericht om er zor g voor te dragen dat
sekse na het eenmalige eindex am en vrouwengeschie
deni s struc turee l een pla at s in het gesc h iede nisonder
wijs zo u krij gen .
De VVG en de VGN-commis sie ondersc hrijv en het
uit gangspunt van het rappor t dat er ee n lon gitud inale
afstemm in g van het ge schi edeni sonde rwij s dient te
komen , w aarbij enige gem een sch app elijkheid in de
leer stof en de benadering daarv an wo rdt aang ebracht .
Ook onders trepen wij dat ge schiedeni sond er wijs dient
b ij te dr agen aan de ontwikk eling va n histori sch besef
bij leerlin gen.

Op het punt van di versiteit in de hi stori sch e beeldvor
ming en ten aanzien van de ro l van meisje s en vrou
wen in het bijzonder zijn de VVG en VGN-co mm iss ie
teleurg esteld over de inhoud van het rapport De Rooy .
He t rappo rt is in dit opzicht een stap terug vergeleken
bij het huidige geschiedenisonde rwij s, waarbij sekse
als orde ning sprincipe is opg enom en in de kerndoelen
bas isvorming, en de eindtermen van de tweede fase en
het exa me nprogramma VMBO. De alge mene richtl ij 
nen van het rapport de Rooy ref ereren aan een wereld
van mann elijke, witte volwas senen . Daarm ee sluit het
rapp or t nauwelijks aan bij het hed end aagse profiel van
leerling en in het basis- en voort gezet onde rwij s, dat

zeer divers is van opbo uw naar seks e , etniciteit , soc ia 
le achtergrond en geogr afi sch e spreiding .

De VVG en de Commisie Vrouwen- en
Gendergeschiedeni s van de VGN vrag en u concreet
om het eenzij dige hi stori sche beeld ten aanzien van
vrouwen en zwarte- en mi grant engroepen in het rap
port De Rooy na ar aa nleiding van ons bijgev oegd
co mmentaar te lat en corrig eren. In elk geval dient
gegarandeerd te worden dat cate gorieën al s sekse,
kl asse , etniciteit en leefti jd verwerkt worden in de
nieuwe plannen vo or het gesc hiede nisonderwijs . D eze
ca tegor ieën vo rm en voo r jon ger en im mers het kader
waarmee zij de we rke lij khe id interpreteren en hun
positie ten opzi ch te da arvan bep alen . Ontwikk elin g
van hi stori sch besef die daaraan voorb ij gaat zal niet
beklij ven, wa ardoor de centra le doelstelling van de
voor ge stelde vernieuw ing va n het ge schiedeni sond er
wijs niet gehaald za l word en .
Voorts ad viseren de VVG en de VGN -commi ssie u
met klem om een perm anent e adviescommiss ie te
in stalleren die zich over deze en andere kritiek en uit
het veld zal buigen en de verd er e ontwikkeling van het
gesc hiedenisonder wijs za l blij ven bij sturen. Bij elke
vernieuwing zou het advies va n deze commi ssie
ge vraagd moeten word en en de voorgestelde (longitu 
dinale) leerstof op he t punt van diversiteit en multi
culturaliteit fundam ent eel getoetst moeten word en .

Wij hope n dat u ons comment aar en advies serieus in
overweging wilt nemen . Mocht u nog vragen hebben ,
dan zijn wij altijd be reid u meer informatie te ver
schaffen . Adhesiebetuigin gen van instellingen, org ani
saties en andere bel angh ebbend en uit het veld zull en u
separaat worden toege zond en.

M et vriendelijk e groet ,

namen s de Vereni gin g voor Vrou wenge schied eni s
Mw . drs. M .C.E . Hell evoort (vo or zitt er)

namen s de Commi ssie Vrouwen - en Gender ge schie
denis van de VGN
M w. drs. S .H.M. Di eteren

cc Mw. dr s . A . Vers ta nd (s taatss ecre taris va n
E mancipatie-zaken), de heer dr . R . van der Pl oeg
(staatssec reta ris van Cultuur ), en de heer mr . R. van
Boxtel (minister van Grote Stedenbeleid ).

Bijlage: Commenta ar rapp ort Verl eden, heden en toe
komst
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Commissie-De Rooy

Comment:aar rapport: Verleden, heden en toe 
komst. Advies van de Commissie historische en
maatschappelijke vorming

De VVG en de Commissie Vrouwen en Gendergeschiedenis
van de VGN onderschrijven het uitg ang spunt van het rapport,
dat geschiedenisonderwijs dient bij te dragen aan de ontwik
keling van historisch besef bij leerlingen. De commissie biedt
in haar rapport echter te weinig handvatten om dit besef te
ontwikkelen. Ontwikkeling van historisch besef ('de manier
waarop iemand zijn werkelijkheid interpreteert en zijn positie
ten opzichte van die werkelijkheid bepaalt' , p . 2-3) hangt vol
gens de commissie nauw samen met het 'z elfinzicht' van leer
lingen. Men verzuimt echter het verband tuss en zelfinz icht en
hi storis ch besefte leggen.
Het profiel van leerlingen in het ba sis- en voortgezet onder
wij s is zeer divers van opbouw in verband met sekse , etnici
teit , sociale achtergrond en geografi sche spreiding. Uit het
rapport blijkt weinig expliciet be sef van deze pluriformiteit.
Voor de uitwerking van het centrale uitgan gspunt is het aan
reiken van een leerstofkeuzeinstrument , waarin categorieën
van div er siteit zijn opgenomen , onmi sba ar. Voor de hand lig
gende categorieën zijn sekse, klas se en etnic iteit, die nu al in
de kerndoelen basisvorming en de eindt ermen tweede fa se
zijn opgenomen.

De commi ssie-De Rooy heeft ervoor gekozen zich te beper
ken tot het geven van algemene richtlijnen . Deze zijn zoals de
commis sie zelf zegt 'onmiskenbaar geënt op de Europese , de
we sterse geschiedenis' . Het gepresenteerde historische beeld
kunnen leerlingen dan in de hogere jaren van het voortgezet
onderwijs kritisch benaderen. De commissie: 'Wie de
geschied enis van een voor hem onbekend land of onbekende
cultuur bestudeert, zal daarbij in eerste instantie altijd gebruik
maken van de bij hem reeds aanwezige bekende categorieën'.
Blijkbaar realiseert de commissie zich niet dat voor veel leer
lingen de Europese cultuur wellicht even onbekend is als de
Afrikaan se cultuur voor Europese leerlingen.

De commi ssie heeft de algemene richtlijnen ingevuld met
' kenmerkende gebeurtenissen , ontwikkelingen , verschijnse
len en gedachtegangen dan wel handelingen van personen ' (p.
7) die refereren aan een wereld van mannelijke, witte vol
wa ssenen . In de benaming van de tien tijdvakken domineren
verwijzingen naar mannen . Het ga at om 'j ager s en boeren' ,
'monniken en ridders' , 'ontdekkers en hervormers', 'regenten
en vor sten ' . Deze tendens wordt voortgezet in de inhoudelij
ke uitwerking . Het is veelzeggend dat vrouwen alleen in 'de
tijd van burger s en stoommachine s ' als handelende personen
worden opgevoerd, en het feminisme als een politiek-maat
schappelij ke stroming wordt genoemd . De visie op 'vrou
wenge schiedenis ' als de geschiedeni s van vrouwenemancipa
tie di e in het rapport doorklinkt is al lang achterhaald. Hoewel
de commi ssie terecht stelt dat zij zich niet heeft willen laten
leiden door de historische wetenschap, mag toch wel ver
wacht worden dat haar benadering van de geschiedenis bin
nen de gekozen kaders aansluit bij de recente, historisch
wetenschappelijke ontwikkelingen .

Door het ontbreken van categorieën al s sekse, leeftijd, klasse
en etniciteit voor een analyse van het verleden heeft de com
missie grote kansen gemist. Enkele voorbeelden:
Bij 'Geschiedenis van de Nederland se stad ' geeft de commis-

sie een bijna uitputtend lijkende opsomming van aspecten
van de stedelijke ontwikkeling die de aandacht verdienen.
Middeleeuwse gildehuizen, 18e-eeuwse koopmanswoningen ,
1ge-eeuwse arbeiderswijken en 20e-eeuwse tuinsteden wor
den genoemd. Ook openbare gebouwen zoals kerken, stad
huizen, stations, theaters en musea passeren de revue.
Opv allend afwezig zijn de stedelijke gebouwen waar leerlin
gen van nu zich juist zoveel ophouden zoals scholen, sport
velden en winkels.
Soortgelijke consequenties met betrekking tot 'sekse-blind 
heid ' zien we in de uitwerking van 'Oorlogvoering en gevol
gen voor burgers en militairen' . Bij de gevolgen van de bezet
ting voor burgers wordt gewe zen op 'arbeidsinzet en deporta 
tie ' . Dat er in oorlogssituatie s naast economische en ideolo 
gische onderdrukking vaak ook sprake was van seksuele
exploit atie wordt niet vermeld. Uit hi storisch onderzoek blijkt
dat de gevolgen van oorlogen en revoluties voor jongens en
meisje s, mannen en vrouwen , heel ver schillend zijn geweest.
Leerlingen op VMBO in de sector Welzijn en Zorg (vooral
mei sje s) krijgen een minitieus uitgew erkt thema 'Ziekte en
gezondheid door de eeuwen heen ' . Zij leren wel over
Hippocrates en Galenus en over moderne medische ontwik
kelingen maar niets over de verl oskunde , eeuwen geprakti
seerd door vroedvrouwen , en niets over de hoge sterftecijfer s
van kraamvrouwen en zuigelingen in de geschiedenis.
Bij 'de tijd van ontdekkers en hervormers' kan men zich
afvragen voor wie deze benaming van toepassing is. Het is
immers tegelijkertijd de tijd van slavernij en kolonisering.
Deze ingrijpende ontwikkelingen worden in de daaropvol
gende periode, 'de tijd van regenten en vorsten', aangeduid
als ' het ontstaan van het handelsk apitalisme en het begin van
een wereldeconomie' . In deze begrippen is de voedingbodem
van de zeventiende-eeuwse Nederlandse rijkdom (de kolo
niën in Oost- en West-Indië) niet terug te vinden. Dit is te
meer te betreuren omdat een aanzi enlijk aantal hedendaagse
scholieren bestaat uit kinderen uit deze voormalige koloniën.

Dergelijk commentaar kan voor praktisch elk tijdvak en
them a in het rapport geformuleerd worden. Het blijven echter
losse aanvullingen als categorieën van diversiteit niet als uit
gang spunt voor het geschiedeni sonderwijs worden genomen.

Vereni ging voor Vrou weng eschi edeni s & Commis si e
Vrouwen- en Genderges chied enis van de VGN (Vereni ging
van do centen Geschiedenis en Staat sinrichting in Nederland)
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H i s t e»ri ca-service

Congressen

Tentoonstellingen

History confer ence
In Den Haag vindt van 27 februa ri tot 2
maart 2002 de Four th E uro pea n Soci al
Science Hi story Confe ren ce plaats. Er zal
aandacht besteed worden aa n them a' s als
Ethn icit y and M igrati on , Fam ily and
Demo gra ph y, Governm en t and Politie s ,
Labour , N ati ons and Nati on ali sm , Oral
History, Politi cal Movem ent s , Religion ,
Sexuality en Social Inequa lity . De organisa
tie is in hand en van het IISG .
Inf ormati e: JISG , Cr uquiusw eg 31, 1019
AT Ams terd am , 020-6 68 5866 , e-ma il:
esshc @iisg .nl

Markten
Sinds 17 maart is in het Cent raal Mu seum de
tentoo nste ll ing M arkten in Ut recht te zien.
Aan de hand va n zeer uiteen lopende voor
werpen (prenten, schilderij en, bodem vond
sten, ma qu ett es en gebru iksvoorw erpen)
ervaa rt de bezoeker de ontw ikke ling van een
klein , m aar int ern ationaal geor ië nteer d
marktcentrum naa r een stad die zijn verre 
afstandhandel in de zeven tiende eeuw ver
loor . In de twinti gste eeu w we rd de functie
van de m arkt en verder uitgeh old door de
opkoms t van supe rma rkten en ware nhuizen,
en specifiek voo r Utrecht de bouw van win
kelce ntrum Ho og Catharijne.
Datum : tot en m et 30 juni
Plaats: Centr aal Museum, Ni cola ask erkhof
10, 3512 X C Utrecht
Inf orma tie: 030 -23623 62 ofwww .cen traal
museu m .n l

aa nzwe ng elen of co m me ntaar leveren .
M om enteel is het IIAV nog be zig met het
ontwikk elen van een database me t websites
die aandach t bes teden aan de posit ie van
vrouwe n . In de dat ab ase vin dt u niet alleen
de web adressen, ma ar oo k welke in form atie
er te vinden is op de betreffende si tes . In de
loo p van 20 01 wo rdt het bov end ien mogel ijk
online inform atie vragen aan de med ewerker s
van het IIAV te stellen.
Adr es : e-m a il: inf o tièiiav.nl en int ern et :
www. iiav.nl

F r iesland
Het Ryk sar gyf Frie sland heeft naar aa nle i
din g va n een ten too ns te ll ing over het lev en
va n Friese vro uwe n tussen 1850 en 1950 een
we bsite met afb eeldin gen en tek sten hierover
geo pe nd op: www.ry ksa rgyf .org/f dv/

Hi stori e
Het Hi storisch Pl at form heeft onla ngs het
initiat ief genom en hi storisch Ned erl and
tr an sparanter te m ak en via de w ebsite
www .histor ischhui s.nl. Deze site bevat een
on-line almanak met adresg egevens van vrij
wel alle relevante hi storische instell ingen.
Een linkbibli othe ek vult de adre ssen aa n met
een overzicht van bru ikb are histori sch e sites,
en er zij n mo gelijkh eden met vakge note n in
discu ssie te gaan .

VVebsit:es

IISG
Het Internationa al In stituut vo or Sociale
Geschi edenis he eft de eerste twee delen van
een bronne ngids voor vrou wenge sch iedenis
op het in ternet gezet. Via deze gid s z ijn de
nam en van vele mee r cn minder bekende
sociaa l bevl ogen vro uwe n teru g te v inde n.
Ze wa ren schrijf ster , jo urnalis te, uitge efster ,
politi ca , hi storic a, onderw ij zeres, schi lderes,
verpl eegster of filosofe en voerden actie vo or
men sw aardige arb eid svoorwaarden en rede 
lijke lonen , voor vre de en men senr echt en ,
voor seks uele hervormin g en ve rbe teri ng van
het onderw ijs, de ge zondheidszo rg of de
hui svesting. Beh alv e een korte bio- en bibio
grafische besch rijvin g staa t bij elk e na am
een link naar het archief wa arb ij be schr eve n
wordt welke stukk en van deze vrouw en aan
wezig zij n in het IISG . De inform ati e wor dt
voortdurend bijgew erkt , en in de nabij e toe
kom st zullen verge lij kba re gidse n voor de
beeld- , boek en- en tijd schriftenc oll ectie van
het IISG op de serve r worden gepr esent eerd.
Adr es: www .iisg .n l/- wo m h is t/woma rc.hun l

I n d ië
Het gezelschap in het Dame scom par timent
van Indische schrijf sters onder leid ing van
Vil an van de Loo wordt stee ds grot er. Sinds
kort zijn ook de (kind erboe kenjschrijfsters
Di et Kr amer en Narmi e van We hl aang escho
ve n, evenals Bep Vuyk die naa st dive rse
novell en kookb oek en , kampda gb oek en en
artik elen schree f. Recent heeft de femini ste
K artini zich aa nges lo ten. Surf naar
www .da mesco mp a rtim ent. nllb iobv.ht m

Toorop-Fernhout
De schilderes Ch arley Toorop is de tweede
kunstenaar uit de bekendste Ned erl andse
kunstena arsfamili e. Voor haar maakte vade r
Jan Toorop naa m, en na Charl ey volgden
haar zoons Ed gar cn John Fcrnh out , die nu
we er op ge volgd worde n door R ik Fernh out.
Met de tentoo ns telli ng D e gen era ties : een
eeuw la ng de fam ilie Toor op-F ernh ou t
besteedt het Centr aal Mu seum in Utrecht
aanda cht aan de schilderij en va n Jan en
Ch arl ey Toor op en die van Edg ar en Rik
Fernhout . Van John Fe rnhout zijn fi lms te
zie n. Beh alv e aa n het arti stiek e oe uvre van
de familie, wordt door middel van documen 
tatie ook aand acht besteed aan de familie
banden en de plaats die de Toorops en
Fernhouts inn emen in de kunstg eschiedenis.
D atum: 20 oktober-fe brua ri 20 02
Plaats : Cent raal Museum . Ni colaa sk erkh of
10. Utrech t.
Inf orm at ie: 030 -236236 2 ofwww .centraal 
m useum. nl

IIAV
H et Internation aal Informat iec entrum en
Archief voor de Vrouwenbe weging heeft
haar webs ite (www.i iav .nl}ve rn ieuwd. De
nav ig ati es truc tuur is ve rbe terd en er is veel
ni eu we inform ati e aa n de we bsite toe ge
voeg d. Zo zij n in de rubriek ' Co llec ti es '
b ijvoorbeeld be eld en van de scha tte n uit
het arch ief, het beeld archie f en de bibli o
thee k va n het II AV opgeno me n . In de
rubriek ' N ie u ws' worden voortdurend
nieuwe per sb eri chten en beri chten ove r
projecten , activ ite it en en pu blicaties toeg e
voegd. Het is nu te ve ns mogelijk om zelf
activ iteiten onlin e aa n te meld en bij de
ac tiviteit enag enda.
In het digit aal in formatie centrum blijft het
mogelijk de ca talog i en dat ab ases van het
IIAV online te raa dplegen, bovendi en zijn
aa n de archi even in de D atabank
Vrou wen archie ven de web sites va n andere
arc h iefins te ll inge n toegev oegd zo da t de
bezoeker meteen kan doorklikk en . De ver
nieuwde web site bevat nu ook nieuw s van de
eind 2000 opg eirch te I1AV-afdeling
Internationale Samenwer king . De halfjaar 
lijk se nie uwsbri ef van deze afde ling is online
te lezen in het Engel s, Spaan s en Frans.
Tev en s be vat de IIAV-website van af nu een
overz icht van de inhoud van LOVER , en in
het gas tenboek kunn en bezoek ers discu ssie s

uni 200 I

Varia

Helden rn/v
In het Verz etsmu seum te Goud a wordt in de
tent oonste llin g Gezoc ht: held en m/v met
behulp va n documentaires aanda cht bestee d
aan mannelijk e en vrouwe lijke int ern ationale
helden 'die streden voor vrij heid en mensen
rechten .
Datu m : tot en met 30 j uli
Pl aat s : Yerze tsm useu m Z uid-H olland,
Turfmar kt 30, Gouda .
Inf o rm atie: 01 82- 520 385 of verze tsm use um 
zh@ wxs.nl

HISTORICA

Multiculturalisme & Feminisme
Het SISW O orga niseert in samen werking
m et de Nede rlan ds e Ond e rzoekschoo l
Vrou wen stu dies, het Ned erl and s
Gen oot sch ap Vrou wen studi es en het
Tijdsc hrif t voor Ge nde rs tud ies op 5 oktober
200 1 het derd e landelijk e co ngres op het
gebied van vrouwe n/g enders tudies . Het con
gres beo ogt een breed ov erzicht te gev en van
de hu idi ge ontwik kelinge n binn en vrou
wen/gende rstud ies, met name op het vlak
van femini sme en multicultur ali sme . In ver
sch ill ende sessi es za l aanda cht worden
besteed aan : onderwij s , bi otechnologie,
gezondheidszo rg, religie , Nede rl and s koloni
aal verled en, ge me ngde relaties, oo rlog ,
armo ed e, vluchte ling en en (illegale) migran 
ten , mi gran tenl iteratuur en pos t-ko loniale
theori ev ormi ng. D eelnam e kos t f I 60,
(incl usief programmaboe k en lun ch); voor
baanlozen , studen ten en aio's f l00 ,- .
Dat um : 5 okto ber 2001
Plaats: M ozes en A äronke rk. Water loop lein
te Amst erdam
Informati e: SIS WO, Caroli en Bou w,
Plant age Mu idergracht 4, 101 8 TV
A msterdam, telef oon: 020-257 0638, e-m ail:
ge ndercong res @s iswo .uva .nl.
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Vers van de pers

HISTORICA

Wooncultuur
in de Nederlanden

1500- 1800

11juni 200 I

In het Jaar van het Int eri eur heeft het
Neder land s Kunsthisto risch Jaarboek de
woonc ultuur in de Noordelijk en Zuid elij ke
Nederl anden al s them a . Di ver se auteurs
besteden in hun bijdr agen over ond er andere
architectuur , inrichti ngspraktijken en woon
fun ctie s aandacht aan de oorspr on g en
definiti e van de begr ippen 'huis ' en 'thui s' en
de betekeni s van daarm ee samenha ngende
aspecten als gez in, privé- leve n, int imite it,
hui selijkh eid en geze llig he id .

Tina Hammer -Stroev e
Familiezoet. Vrouwen in een ond ernemers
elite , Enschede 1800-1940
Walburg Pers, 2001, f69,50 .
In gesc hiedschrij ving blijft de invl oed van
vrouw en op de vormin g en instandhoudin g
van elites mee stal buit en beeld . Met deze dis
sertatie brengt Tin a Hamm er-Str oeve de rol
van vrouwen in de elite van prot estant se tex
tielfabrikanten te Enschede voor het voe t
licht. Om een helde r beeld te schetse n van de
vrouwel ijke invloed binn en de En sched ese
onderne mi ngen, maakte de schrij fster niet
alleen gebm ik van schrifte lijke bronne n. Zij
putt e tevens uit de herinneringen van meer
dan zestig betrokken en en hun nakom elingen.

Mariska Heijmans-v an Bruggen
Vrouwenkamp Ambarawa 6
Bert Bakker, 2001, f40, -.
In de serie De Jap anse beze tting in dag boe
ken heeft NIOD -m edewerk ster M ar iska
Heijm ans-van Bru ggen het eer ste deel ver 
zorgd. Aa n de hand van dagboe kfra gmenten
behand elt zij het dagelij ks leven van de
Europese vro uw en en kind eren die geva nge n
zaten in Vrouw enkam p Amba rawa 6. Tu ssen
194 2 en 1945 werd en in dit ka mp op
Mi dden-Java 35 .000 vrouwen en kind eren
va stgezet. De da gboe kschrij fsters waren
moeders van middelb are leeftijd, jon ge moe
der s en meisjes in de puberteit die onder
andere schreven over honger , gebrek aan
nieuws, angs t en het leven na het kamp.

J an de J ong e.a . (r ed .)
Wooncultuur in de Ne derlanden 1500
1800
Waa nd ers , 2001, f 225,-.

re nde Zuid-Hollandse viss ers do rp Maasslui s.
In hoofdstukke n over voorwerpen die ver 
band houden met onder andere wonen, eten
en drinken , en gekleed gaan ond erzoekt
D ibbit s hoe inwoners in deze twee plaa tsen
hun bestaan vorm gaven en bet ekeni s ver
leend en aan de ding en w aarmee zij zich
dagelijk s omr ingde n.

Mineke van Es sen (r ed .)
Jaarbo ek voor de Geschied enis van
Opvoeding en Onderwijs 2000 :
Genderconcepti es en pedag ogische praktij 
ken
Van Gore urn, 2000 , f45.- .
Zeven essays bieden een gevarie erd beeld
van historisch -ped agogisch onder zoek naar
sekse in de Lage Land en . Vier erva n doen
verslag van re cent onderzoek naar respecti e
ve lij k gouv ema ntes in Nederl and , kindero p
vang in Bel gië , zeve ntiende-eeuws vader
schap bij gere form eerden en de pedagogi
sche wortels van Ellen Key 's opva ttinge n
ove r het sekse versc hil. In een theoretisch
essa y wordt het denken over gender en
m acht geïllust re erd met ond erz oek, naar
Nederlandse mei sje sbescherming sactivitei
ten . 'TWee histori ografi sche bijdr agen bieden
een beredeneerd overzicht en een ui tgebr eide
bib liog rafie van twee decennia histor isch
ped agogi sch onde rzoe k naa r se kse in
Nederl and en in Bel gië .

Joost Di vend al & Henri ëtte Lakm aker
Tussen rook, alcohol en mann en. Emmy J.
B elin/ante,1875-1944
Balans, 200 1, f4 5 ,-.

De jo urna lis te E mm y Belinfant e we rkte
vanaf 1905 jar enl ang met veel succes als ve r
slaggever vo or de Haag se krant H et
Vaderland, hoe wel een co llega dichtte : "Ze
kwam aan de krant met 'r aardige n snoe t / En
iede ree n vond he t een scha tj e". Tu ssen 1908
en 1928 toonde ze zic h echter een vakkundig
re dacte ur van de H aagse kwalit eit skrant
Nieuwe Courant. Na de overname door he t
NRC nam Belin fante in 1928 ontslag en
schreef ze het boek De vrouw als journa liste
waa rin ze stelde dat vrouwe n zich vooral
sterk dienden te maken voor de opvoe dende
taak van de j ourn ali stiek . In 1944 stierf zij in
het conce ntratieka mp Au schwitz .

Boeken in 't kort

"Niet zo erg Holl ands". Dagbo ek van een
reis naar Nederland (1790 -1791) door
Nina d'Aubigny
Verloren, 2001 , f37 ,46.
Voor de seri e Ego -documenten vertaa lden H .
Metzelaar en E .R. D 'Engelbronn er het dag
boek dat Nina d ' Aubigny van juli 1790 tot
eind augustus 1791 bijhield. In die periode
logeerde de ze doch te r va n de Kass else
gezant sch ap sr aad sheer Jo ha n Conrad
Engelbrunne r bij haar oom en tante aan de
Amsterdamse Kei zersgracht. H aar scherp e
en goed geformul eerde observ atie s, onder
andere over de hart stocht waarme e p atriotte n
en orangisten elkaa r te lijf gingen , geven een
authentiek beeld van het leven van de welge
stelde bu rgerij aan het einde van de achttien
de eeuw.

Hester Dibbits
Vertrouwd bezit. Materiële cultuur in
Doesburg en Maa ssluis , 1650-1800
SUN, 2001, f49 ,50.
Hoe voerden me nse n in de vroegmoderne
tij d hun huishoud en , en welke spull en had
den zij daarvo or in hun bezit? Aa n de hand
van voorwerp en die zij vond in boedelbe
schrijvi ngen, recon struee rt Hester Dibbit s de
cultuur van het dagelijk s leven in het
Gelderse land stadj e Doe sbu rg en het welv a-

Carolien Bouw e.a. (r ed .)
Gaan & Staan
Stichting beheer nSG , 2001, f32 ,50.
Deel 2 1 va n het Jaarboek voor
Vrouwen gesch ied enis heeft in br ede zin
'migratie' als them a. Aandacht wordt be steed
aan de vragen w aarom en waard oor vrouwe n
(niet) in beweging kw am en, en wat de gevol 
gen van die bew eging waren, voor henzelf ,
hun nakomelin gen en hun naaste omgeving.
Met dit Jaarb oek slui t de red acti e aan bij eer
dere verkenninge n op het snij vlak van migra
tie studie s en vro uwe nstudies. Ond er anderen
Leo Luca ssen , Pamela Pattyn am a, M arlou
Schro ver en Ge ertj e M ak lever en een bijdr a
ge aan dez e verkennin g me t ar tikelen over
gender in migr atiestudie s, kolonialisme en
lev ensverhalen , gemengde huw elij ken en
seksueel 'vreem delin genverkeer ' .

Marjet Derks, Peter Nissen en Judith de
Raat (red.)
Het licht gezien. Bekeringen tot het katho
licisme in de twinti gste eeuw
Verloren, 2000 , f39,65.
Het lijkt erop dat steeds mee r int elle ctuelen
zic h bekeren tot het ka tholicisme - D ésanne
van Brederod e, Aafje He yni s en Vonn e va n
der Meer , die haar partn er en ess ayis t Will em
Ja n Otten voorgi ng, zij n maar enk ele mo der
ne voorbeeld en . In Het licht gez ien gaan
auteurs uit diver se disciplin es als de
geschiedweten schap , theologi e en gods
dienstpsychologi e op zoek naar een histori
sering van bek er ingen . Met bijd ragen over
Ottili e Sch w arz , de eerst e N ed erl and se
vro uw die in de theologie prom oveerde , en
de U trechtse filosofe Corneli a de Vogel, die
zich in 1944 tot het katholici sm e bekeerde.



Marianne Vogel
Baard boven baard. Over het Nederlandse
literaire en maatschappelijke leven, 1945
1960
Van Gennep, 2001, f59,50.
Na de Tweede Wereldoorlog was het
Nederlandse literaire leven grondig door
elkaar geschud. Vele nu bekende namen
debuteerden in die tijd, zoals Gerard van het
Reve en Maria Dermoût. Anderen, zoals
Heila Haasse, W.F. Hermans en Anna
Blaman hadden al een zekere naam en kwa
men met nieuw werk. In die wirwar van
namen en teksten schiepen de critici een eer
ste ordening, waarbij sekse volgens
Marianne Vogel wel degelijk een rol speelde.

Elisabeth van der Woude
Memorije I'an 't geen bij mijn tijt is mor
gevallen
Terra Incognita, 2001, f 29,50.
In 1676 trok de 19~iarige Elisabeth van der
Woude met haar vader, broer, zus en hon
derden anderen naar de 'Wilde Kust' om in
het huidige Frans Guyana een kolonie te
stichten. Het verslag dat zij van deze reis
maakte is het oudste reisjournaal van een
Nederlandse vrouw dat bekend is. Kim
Isolde Muller bezorgde dit verslag. Samen
met de kroniek die Van der Woude geduren
de zeventig jaar opstelde over familieaange
legenheden en allerhand lokaal en
(inter)nationaal nieuws van die tijd biedt het
reisjournaal een prachtig vormgegeven en
geïllustreerd ego-document van een bijzon
dere zeventiende-eeuwse vrouw.

IFRWH
Vanaf heden zal het nieuws van de
International Federation of Research in
Women's History niet meer uitsluitend via
Historica naar Nederlandse geïnteresseer
den verspreid worden. Marloes Schoonheim
heeft Berteke Waaldijk als de Nederlandse
IFRWH-contactpersoon opgevolgd en zij
zal de berichten verspreiden via de Kenau
lijst. Wie Nederlandse informatie via de
IFRWH wil verspreiden, kan contact opne
men met Marloes Schoonheim via :
M .Schoonheim@let.kun.nl.
Ook binnen de IFRWH zelf zijn veranderin
gen opgetreden; na het congres te Oslo in de
zomer van 2000 is een nieuw bestuur geko
zen, dat wordt voorgezeten door Mary
O'Dowd: m.odowd@qub.ac.uk. Eileen
Boris is verantwoordelijk voor de
Newsletter, zij is bereikbaar via:
boris@humanitas.ucsb.edu . Informatie over
de Federation is te vinden op internet:
http://www.historians.ie/women.
Het nieuwe bestuur is nu reeds bezig met de
voorbereiding van een conferentie die in
2003 te Belfast zal worden gehouden, ver
moedelijk over het thema vrouwen, gezin,
persoonlijk leven en seksualiteit. In 2005
zal een conferentie te Sydney worden
gehouden over historiografie en vrouwen
geschiedenis.

Congressen

tiende eeuw tot nu . Informatie: Thomas
Bouchet of Tania Régin, bouchet.tl@wana
doo.fr of tania@club-internet.fr

Nationalisme
Van 11 tot 14 oktober 2001 vindt in Salford
het congres 'Gender, identity and nationa
lism in Europe: from the nineteenth to the
twenty 'firs t century' plaats. Aanleiding
voor deze conferentie is de kloof die na de
val van het communisme lijkt te zijn ont
staan tussen de manieren waarop Oost- en
West-Europese staten het begrip 'natie'
invullen. In Salford zal onderzocht worden
in hoeverre de verschillende percepties van
nationale identeiten hun invloed hebben op
het denken over sekse in Europa.
Informatie: Vera Tolz of Stephanie Booth
van het European Studies Research Institute
te Salford, e-mail: v.tolz@salford .ac.uk of
agb@globalnet.co.uk.

Moederschap
Tijdens de tweedaagse workshop
'Maternalism reconsidered: mothers and
method in 20th century history' op 25 en 26
januari 2002 kan door PhD's worden gedis
cussieerd over de relatie tussen sekse en de
welvaartstaat. Het doel van de bijeenkomst
is inzicht te krijgen in ongepubliceerd
onderzoek naar moederschapsvergoedingen
in diverse landen en in de relatie tussen
feminisme en maternalisme. Informatie:
Marian van der Klein, mvk@iisg.nl of inter
net: http ://www.iisg.nllresearchlmaternal.html

Ingrid van der Vlis
Leven in armoede. Delftse bedeelden in de
zeventiende eeuw
PrometheuslBert Bakker, 2001, f49,50.
In haar dissertatie zet' Ingrid van der Vlis
uiteen op welke manier de armen in Delft
met hun armoede omgingen, hoe zij hun
kost bijeensprokkelden en wanneer zij een
beroep deden op de armenzorg . Behalve de
praktische kant van armoede komt de
immateriële betekenis van het hulp vragen
aan bod. Armen hadden immers hun eerge
voel. Wat was voor hen nog aanvaardbaar
en wat niet meer? Door de reconstructie van
de levens van arme gezinnen geeft dit boek
een uniek beeld van het leven van zeven
tiende-eeuwers in een Hollandse stad.

Pim van Oostrum (red.)
't Zoet der eenzaamheid. Gedichten van
Juliana Cornelia de Lannoy
Amsterdam University Press, 2001,
f29,50.
In het tweede deel van de Amazone-reeks
presenteert Pim van Oostrum een aantal
hoogtepunten uit het literaire werk van De
Lannoy (1738-1782), die in haar tijd samen
met Lucret ia van Merken als voorbeeld en
ijkpunt van de dichtkunst diende. In deze
bloemlezing gaat de aandacht vooral uit
naar De Lannoy's zelfbewuste presentatie
als auteur, haar verzet tegen het keurslijf dat
vrouwen kregen aangemeten, haar interpre
tatie van de relatie tussen de seksen en haar
gebruik van ironie als stijlmiddel.
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Women's Library
Ter gelegenheid van de opening van de
nieuwe Women's Library in Londen (voor
heen de Fawcett Library) wordt op 8 en 9
september 2001 aan de Guildhall University
een conferentie gehouden. Deelnemers aan
'Recreating the past: women, gender, and
the rewriting of history' kunnen workshops
bezoeken over onder andere bronnen en
methoden, vrouwengeschiedenis en theorie,
het onderwijzen van vrouwengeschiedenis,
en over etniciteit. Informatie: Clare
Midgley, e-mail: midgley@lgu.ac.uk of
internet:
http://www.lgu.ac.uk/fawcettIWHN/main .html

Sociologie
In Genève wordt tussen 19 en 22 september
2001 door de Zwitserse Gesellschaft für
Soziologie een conferentie georganiseerd
om de (vermeende) kloof tussen sociaal
wetenschappelijke theorievorming en inter
venties op het terrein van actuele sociale
ongelijkheid te problematiseren .
Informatie: Eva Nadai en Anne-Francoise
Gilbert, Fachhochschule Solothurn
Nordwest-schweiz - Institut für Soziologie,
eva.nadai@fhso.ch of anne-francoise.gil
bert@soz.unibe.ch.

Seksualiteit
Op vrijdag 5 oktober vindt in het Franse
Dijon de workshop 'Socialisrn and sexuali
ty' plaats. De bijeenkomst is erop gericht
zicht te krijgen op de visie van West
Europese vakbonden en arbeiderspartijen
op seksualiteit, van het einde van de negen-
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ESSHC
In Den Haag zal tussen 27 februari en 2
maart 2002 de European Social Science
History Conference plaatsvinden. De confe
rentie wordt georganiseerd door een groot
aantal netwerken die voor alle tijdvakken
onder andere de volgende thema's bestrij
ken: criminaliteit, gezin, etniciteit en migra
tie, sekse, gezin, opvoeding, politiek, natio
nalisme, sociale ongelijkheid, orale
geschiedenis en economie.
Informatie: Karin Hofmeester, kho@iisg.nl
of internet:
http://www.iisg.nllesshc.

Alva Myrdal
Op 7 en 8 maart 2002 zal in Uppsala
(Zweden) de conferentie 'Alva Myrdals
questions to our time' worden gehouden ter
gelegenheid van het feit dat deze politica en
wetenschapster een eeuw geleden werd
geboren. Aandacht zal besteed worden aan
drie belangrijke thema's uit Myrdals leven
en werk, namelijk: vrouwenemancipatie,
sociaal beleid (onder andere gelijkheid tus
sen de seksen, gezinspolitiek) en vrede.
Mensen die een bijdrage aan dit congres
willen leveren, kunnen een papervoorstel
indienen dat vanuit historisch of contempo
rain perspectief licht op een van de drie the
ma's werpt. Voorwaarde is wel dat de bij
dragen een verbinding leggen tussen socia
le wetenschappen en het maken van politiek
beleid. Informatie: Sabina Nilsson, sabi
na@framtidsstudier.se.
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Vrouvventijdschrift als motor

Dit najaar hoopt Lotte Jensen te pro
moveren op haar proefschrift over
journalistes en vrouwentijdschriften in
Nederland in de periode 1700-1870.
Op 22 juni organiseert de SVVT een
studiemiddag waarop dit onderzoek
centraal staat. Annelies de Jeu sprak
met de onderzoekster.

Je doet onderzoek naar vrouwentijd
schriften. Wat stond er zoal in?
"Er stond van alles in: essays over
maatschappelijke onderwerpen, verha
len, gedichten, humoristische anekdo
tes, recensies, handwerkpatronen,
modeplaten en natuurlijk tips voor de
huishouding. Politieke onderwerpen
werden meestal vermeden, omdat die
niet geschikt werden geacht voor een
vrouwelijk publiek. In het emancipato
rische tijdschrift Ons Streven, opge
richt in 1870, werd voor het eerst
bewust met deze traditie gebroken.
Daarin was een rubriek met binnen- en
buitenlands politiek nieuws opgeno
men, maar de redactie moest zich wel
uitvoerig verantwoorden voor deze
keuze."

Wie maakten deze tijdschriften?
"Sommige tijdschriften werden geredi
geerd door mannelijke broodschrij
vers, maar er waren ook redactrices,
zoals Anna Barbara van Meerten
Schilperoort, Betsy Perk en Reynoudina
de Goeje. Er waren in de achttiende en
negentiende eeuw overigens ook enke
le vrouwen die tijdschriften voor een
gemengd publiek redigeerden. Met
name de revolutiejaren 1795-1798
laten een bloei van de vrouwenjour
nalistiek zien. Men zou zelfs kunnen
spreken van een kortstondige femi
nistische golf, omdat sommige jour
nalistes de achtergestelde positie van
vrouwen nadrukkelijk ter discussie
stelden."

Welke invalshoek gebruik je voor je
onderzoek?
"Ik ben er van uitgegaan dat tijdschrif
ten niet slechts als passieve verslagge
vers fungeerden, maar dat ze ook een
actieve rol vervulden: ze traden op als
'motor' achter de ontwikkeling van
bepaalde ideeën. Als discussiepodia en
opiniemakers gaven ze mede inhoud
aan het maatschappelijke en culturele

leven. Ze vormden plaatsen waar
begrippen, waarden en normen tot
stand kwamen. Dat impliceert dat
vrouwentijdschriften niet slechts weer
gaven hoe er op een bepaald moment
over vrouwen en vrouwelijkheid werd
gedacht, maar dat ze ook een active
rende rol hadden. Door bepaalde ide
aalbeelden van vrouwelijkheid te pro
pageren probeerden de redacteurs en
redactrices het gedrag van lezeressen
te beïnvloeden."

Welk ideaalbeeld spreekt er uit de door
jou onderzochte tijdschriften?
"Er komen heel verschillende ideaal
beelden naar voren. Sommige perio
dieken, met name die uit de periode
1795-1798, hebben een uitgesproken
feministisch karakter, terwijl andere
bladen een veel behoudender vrouw
beeld laten zien. Opvallend is dat veel
bladen een behoudende met een ver
nieuwende tendens combineren. In het
eerste succesvolle vrouwentijdschrift
Penélopé, geredigeerd door Anna
Barbara van Meerten-Schilperoort,
werd bijvoorbeeld benadrukt dat de
verantwoordelijkheden van vrouwen in
de huiselijke kring lagen.
Herhaaldelijk klonk de waarschuwing:
'de natuur heeft de vrouw noch tot stu
deren noch tot schrijven geschapen!'
Deze denkbeelden stonden echter
haaks op de wijze waarop Penélopé in
de praktijk functioneerde. Het vormde
als het ware een bindmiddel voor
Nederlandse schrijfsters: jonge dichte
ressen werden aangemoedigd kopij aan
te leveren, terwijl ook vooraanstaande
schrijfsters met de redactrice corre
spondeerden. "

Wat vind je typerend voor het vrouwen
tijdschrift?
"Een van de wezenlijkste kenmerken
van het vrouwentijdschrift vormt naar
mijn mening het ambigue karakter als
het gaat om de verspreiding van ide
aalbeelden van vrouwelijkheid.
Enerzijds propageerden vrouwentijd
schriften een huiselijkheidsideologie,
die vrouwen een leven in dienst van
het gezin voorhield. Anderzijds wer
den ze ook gebruikt om vernieuwende
vrouwbeelden te creëren, bijvoorbeeld
door lezeressen aan te moedigen een
gepaste werkkring te zoeken of door

hen aan te zetten tot buitenhuiselijke
activiteiten zoals gevangenenbezoek
en armenzorg. Ze fungeerden dus niet
alleen als een repressief medium, maar
ze hadden ook een bevrijdende of zelfs
radicale potentie als het ging om de
beïnvloeding van de publieke opinie
omtrent vrouwen en vrouwelijkheid.
Die ambiguïteit zie je trouwens ook bij
hedendaagse vrouwentijdschriften. In
bladen als Flair en Fit en Gezond wor
den schoonheidstips afgewisseld met
artikelen over zelfstandige, werkende
vrouwen."

Welk tijdschrift heeft je het meest ver
rast?
"Heel verrassend vond ik Maria en
Martha. Lektuur voor Christenvrouwen,
juist omdat dit blad het ambigue karak
ter van het vrouwentijdschrift zo goed
illustreert. Dit tijdschrift was bestemd
voor protestantse 'huismoeders' en
propageerde een sterke gezinsmoraal.
Er werd veel nadruk gelegd op de ver
plichtingen van de vrouw als echtgeno
te en opvoedster van de kinderen.
Tegelijkertijd echter werden de leze
ressen aangespoord om allerlei buiten
huiselijke activiteiten te ontplooien,
zoals gevangenen- en armenzorg.
Daarmee vervulde dit christelijke
vrouwenblad een belangrijke, active
rende rol ten opzichte van het ontstaan
van vrouwelijk activisme. Bovendien
functioneerde uitgerekend dit tijd
schrift als een platform voor vrouwe
lijk schrijftalent: er werden veel bijdra
gen van beginnende schrijfsters
geplaatst. Als het tijdschrift nu nog
bestond, zou ik er een abonnement op
nemen!"

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 22 juni zal Lotte
Jensen spreken over haar promotie
onderzoek. Referent is Dorothée
Sturkenboom. Voor meer informa
tie: www.iisg.nV-womhistlsvvt.html
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