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In november nam de redacti e afsch eid
a eindredacteur
Marije Graas en
ho fdreda cteu r Zonneke M atthée . Al s
da ik voor hun jar enlange in zet voor
Hîstori a ond ernam en we ee n liter air hi tori che wandelin g door Am sterd am .
V
het Lieverdje gingen we naar de
oude universiteit waar Vondel zijn boekeh le ende, langs de graf steen van
Br de r , het standbee ld van Mult atuli
e n we eindigden ten slotte bij het
ge
rtehui
van Theo
Thij ssen .
Tn~crdaad, allemaal m annen . Blijkb aar
beslam een gemiddelde liter air-historisc ~e w andeling nog steeds een 'al gem éne' canon va n Grote M annen. Hoe.
leuk de wand eling ook was, die een zij dii nadruk op mann en van forma at is
i enlijk verbi j sterend .
Ee.n Amsterd amse plek wa ar in ieder
gel.ralvrijwel 'a lles ' over vrouwen en de
po itic van vrouwen is te vind en is het
Jnt ernati n a. I Inform atiecentrum
en
I!cb ief voor de Vrouwenb eweging . In
19 5 begonn en Will emijn Po sthumu sva 1 der Goot , Rosa Manus en Joh ann a
N ·ber met het werk dat nu is uitg egr · e id tot ee n uni ek inform atie- en
e
rtisecentrurn vo or het cultureel erf g d va n vrouwen . Meer dan ter echt
we rd h et IIAV op 27 no vemb er onde rsc~ei den met de Jok e Smit-prijs 2000 .
D jury koos het IIAV om waardering te
ge en voor het feit dat het de ze in stelIill~ een fund amentele bijdrage leve rt
aah de verbetering va n de m aat schapp elij e positie van vrouw en en het d aarmee verbonde n ond erzoek. Bovendien
w s de prijsuitreiking een uitgelez en
k a on s een s te reali seren 'h oe rijk wij
z ij 1 met het IIAV'.
o t is inderd aad niet overb odig. Al s
t dent e ge schi edeni s kwam ik bijna
tie ja ar gel eden voor het eer st in het
J]~V, toen nog aan de Heren gracht. Ik
wa s verheugd over het enorme aanbod
m teri aat - dat ik in de Utr echtse un ive iteit biblio theek niet had kunn en
i den - maar ik reali seerde me niet dat
het op reisa fstand aanwezi g zijn van
zo'n arc hief iets bij zonders was. D at
k wam pas later, toen ik in 1996 de
gezichten van Oo st-Europe se studentes
zag die deeln amen aan een Europe an
Sumrner Cour se en in het IIAV m ate riaal ove r de vrouwenb ewegin g in hun
eigen land vonden, dat ze thuis no oit
hadden
gezien . En nu , als een
Isra ëli sche vri endin op zoek is naar literatuur ov er vrouwen en punkmuziek en
dat in eigen land niet kan vinden , verwij s ik vol tro ts naar de internetsite van
het IIAV: www.iiav.nl.
Mar ijk e H uisman
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Nelly
Een

van

strijdbare

Doesburg
kunstenaarsvrouw

Wies van Moorsel

Nelly van Doesburg
(1899- 1975), de derde echtgenote
van de
Stijlkunstenaar
Theo van Doesburg
(1883-193
I), heeft haar sporen
verdiend
in de twintigste-eeuwse
avantgarde. Als kunstbemiddelaar
en pianiste leidde zij een bruisend
en veelzijdig
leven, waarin liefde
voor de jazz, engagement
met de onafhankelijkheidsstrijd
van de
niet-westerse
landen en een rijk geschakeerd
liefdesleven
alle een
grote rol speelden. Wies van Moorsel
schreef een biografie over
Nelly van Doesburg,
die in het jaar 2000 gelijktijdig
met een grote
Theo van Doesburg-tentoonstelling
werd gepubliceerd.
In dit artikel
gaat de biografe in op Nelly's betekenis
als kunstbemiddelaar
en de
invloed van haar leven met Theo daarop.
Kunstbemiddeling kreeg in de twintigste eeuw met de groei van het aantal
musea en galerieën en de elkaar in snel
tempo opvolgende
stromingen
een
belangrijke functie in de verspreiding
van die kunst. Wie kent tegenwoordig
niet de naam van Peggy Guggenheim,
die in haar leven twee galeries heeft
geleid en een grote kun stverzameling
aanlegde ? Zij schreef ha ar autobiografie en daarnaast verschenen er verschillende publicaties over haar . Ook Nelly
begon aan haar memoires, maar deze
zijn nooit voltooid . Als goede vriendin
van Peggy adviseerde en bemiddelde
zij bij de vorming van haar collectie .
Met haar grote kennis van zaken heeft
Nelly
ook
voor
andere
(vooral
Amerikaanse)
verzamelaars,
zoals
Nelson
Rockefeller
en
Herbert
Rotschild , bemiddeld . Maar zij is vooral van betekenis geweest voor het
behoud van en de propaganda voor het
gedachtegoed van de Stijlbeweging.
Theo van Doesburg had in 1917 het
tijdschrift De Stijl opgericht, waaromheen zich een groepje kunstenaars
vormde onder wie Piet Mondriaan . Van
Doesburg was de spil van de beweging.
Na zijn dood in 1931, waarmee de
Stijlgroep
als beweging
eindigde,

beschikte Nelly over een enorm Stijlarchief en over bijna zijn gehele oeu vre. Dankzij
haar waakzaamheid
bevindt zich nu in Nederland dit grote
en interessante archief en een aanzienlijk deel van zijn werken . Nelly was
niet het type vrouw, dat zich beperkte
tot het bewaren van de 'spullen'. Een
deel van haar leven wijdde zij aan de
samenstelling
van tentoonstellingen
over zijn werk . Daarnaast organiseerde
zij verschillende exposities van jonge
abstracte kunst en leverde zij een sub stantiële
bijdrage
aan de grote
Stijltentoonstelling in 1951.

P o rtret van N elly met hond en en kallen, 1926.
Co llectie R ijksp rent enk ab in et L eid en. Fo to: Th eo
va n D oesburg .

HISTORICA

Invloed
Nelly 's bijdrage aan de nationale en
internationale erkenning van het werk
van Van Doesburg en verwante kunstenaars is niet te bevatten zonder het
besef van de grote invloed die Van
Doesburg op haar gehad heeft. De tien
jaren - van 1921 tot 1931 - dat zij
samenleefden, hebben haar gevormd
tot de vrouw die zich ook na zijn dood
actief en strijdbaar opstelde in de internationale kunstbeweging. Nelly was 21
jaar , toen zij Theo leerde kennen en
had haar conservatoriumdiploma piano
al een paar jaar op zak. Begaafd pianis -
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er varing van beeld en geluid (synesthesie) zou ont staan. Dit
toont aan dat er een inh oudelij k sa menspe l tussen hen twee ën
bestond , wa arin Nell y haar eigen inbr en g had. Hun geza m enlijke optred en s speelde n zich vo or al in de eer ste j aren af,
waa rvan he t hoogt epunt werd ge vorm d do or de roemrucht e
Dad a-vo orstellingen , die zij sa me n met de Dad a-kun stena ar
Kurt Schwitters en de schilder Vilmos Hu szár in de maanden
j anuari tot en met maart 1923 in Nederland gaven.
N a hun ve sti ging in Parijs probe erde Nelly zelf standig aan
de slag te kom en. M aar om alle rlei reden en , wa aro nder het
feit dat zij buitenland se wa s é n vrouw , lukt e het h aar niet om
een eigen ca rrière op te bou w en . Hiera an is nog ee n andere
reden toe te voege n . Nelly blee f we liswaa r bezi g met haar
ontwikkeling als pi aniste , maar Van Do esbur g wa s voor haar
b elangrij ker. Waar om zou zij anders in haar memoire s
séhrij ven dat zij vo oral een inkomen wilde verwerven om
hem in alle rust te kunnen laten werken? En waarom heeft zij
na zijn dood niet opnieuw haar c arr iè re als piani ste opg epakt ? Per slo t van rekening was N elly toen pa s 31 j aar en had
zij nog alle kansen .
In plaat s daa rvan heeft zij er de rest va n haar leven voor
gestreden dat Van D oesburg de erkenning kreeg , die hij verdiende. Waar hij h aar op h et spoor van de av ant garde had
ge zet, wa s Nelly voor hem onmisbaar vo or de pr ominent e
pl aats die hij tegenw oordig in de kunstge schiedeni s inneemt.

15 cts

esac
expositions selectes d'art

contemporain
organisées par mm e pêtro van doesburg

Pet:ro

Catal ogus van de ESAC-tento on srelling uit 192 9.
Coll ectie Instituut Collecri e N ederland (f CN) Van D oesburg-ar chi ef

te als zij was, stortte zij zich op de modern e mu ziek die haar
door Van D oesbur g we rd aa ngedrage n. Zo leerd e Nell y het
werk van bijv oorbeeld Erik Satie en Igor Stravinsky ke nne n
en raakte ze onder de indruk van de Stijlmu ziek van de
Ned erl andse com ponist Jacob van D omsela er. Afkomsti g uit
een roo ms-ka tho liek H aags bour geoi smilieu , ma akt e zij
on getwijfeld een radic ale verander ing door. Ze raakt e in de
ban van Van Doesburg s ideeën over een un iver sele ab stracte
kun st, waarmee hij de were ld w ilde verand eren . Nell y liet
zich maar al te graag ver and eren , ' transfo rmer en' zoals zij dat
zelf noemde . Dat ging ze lfs zover, dat zij ond er zij n invl oed
een mondaine verschij ning werd, die ook haar kapsel door
hem in een kort en recht model liet kn ippen. Inn erlijk veranderd e Ne lly mee . Ze werd Van Do esbu rgs bel angrijk ste steun
en toeverlaat bij zij n talrij ke onde rne ming en om de kun st van
De Stijl te pr op ageren .
Samenspel

Ho e nu de positie van Nelly ten opzichte van Theo v an
Doe sburg te om schrijven ? Het lijdt geen twij fel dat hij haar
leerm eester en baken in het leven was. In 1921 en 192 2 in
Weim ar bij de beroemd e kun stacad emi e het Bauh aus en d aarna in Parij s , waa r zij vanaf 1923 ginge n wonen , draaid e het
lev en voorn ame lijk om Van Doe sbur g, domin ant als hij was .
Tegelijkertijd had Nelly haar eigen ca pa citeiten. Zo ontwikkeld e zij zich tot vertolks ter van moderne mu ziek . Som s gaf
zij eigen recit als maar va ker trad zij op bij lezingen van Van
Do esburg. Hun samenwe rk ing kon dan een heel speci fieke
vorm krijgen. Vanuit de opvatting dat De Stijl niet allee n
beeldende kun st en archit ectuur m aar ook muz iek en lit eratuur moe st bevatten , spee lde Nell y tijden s hun optre dens
bep aalde comp osities waa rbij dia' s va n Stijlkunst werden
get oond . Het was de bed oelin g dat er d aardo or een par allell e
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Door ha ar leven binnen de avant garde w as zij ze er goe d thui s
ge raakt in de beeld ende kun st va n die tijd en kend e zij tallo ze kuns ten aars. Wann eer zij we rkte aa n tento on stellingen ,
optrad als adviseur of als kun sthandelaar gebruikt e zij mee stal de naam Petro van Doesbur g (de eer ste helft van h aar volledige vo ornaam Petronella) , daarme e een ond erscheid
m akend tussen haar privé-leven en haar optr eden in het open baar. Je zo u het oo k haar kun stenaar snaam kunn en no emen ,
want zij gebr uikte deze naam al als piani ste.
Haar eer ste tentoon stelling m aakte zij nog tijden s het leven
van Van Doe sbur g, de ESAC (ex positions sélectes d ' art contemporain ), ee n tento onstellin g van e igent ijdse veel al jong e
kunstenaars die later in de officiële kun stwereld naamsbe kendheid verwierven . Nelly sto nd aan het begin van deze
doorbraak e n het is niet voor niet s dat zij vanaf de ja ren dertig vaker gevraagd werd om mee te werk en aan dergelijke
tentoon stell in gen . Zo was zij vo or de spra akma ke nde tentoonstelling Abstra cte Kunst ( 1938) in het Stedelijk Mu seum
te Am sterdam de bel angrijk ste adv is eur va n de latere direc teur Will em Sandb erg, die toen nog als conserva tor in het
museum werkzaam was. Zij stelde lijst en op met namen van
kunstenaars , die door Sandb erg, vaak samen met Nelly,
bezocht we rden. Opmerkelijk is Nelly 's aandacht voor de
j ongere ab stracte kun stenaar s. Er was haar alle s aan ge legen
om het publi ek te lat en zien dat de abstr acte kun st zich ook na
de eerst e generatie verd er ont wikk elde . Zo was in Am sterdam
van de 32 kunsten aars naast het werk va n de oud eren als
Mondria an , Van Doe sburg , Br an cusi , Kandin sky, Sonia en
Robert Del aunay, Han s Arp en Sophie Taeuber-Arp , de kun st
van jong eren als Cald er, Vantongerloo, Hepworth en Moore
te zien. Op de avond van de op ening wa s er een bal ter 'per m anente huldiging van Madam e Petro van Doesburg '.
Nelly zett e deze wer kzaamhed en voort in Par ijs, w aar zij
voo r en na de Tw eede Wer eld oorlog onder and ere aa n de
organisatie van groep stentoon stellingen van de Salons de s
Ré alité s Nouvelles (193 9 en 1946 ) deeln am . Ook hier was er
weer het stre ven om aan te ton en dat abs trac te kun st niet een
voorbijga and fenomeen was, m aar een ontwikkeling had met
een eigen traditie. N elly werkt e hier samen met een kunstcri ticu s, een kun sthandel aar en de toenmali ge directeur van het
mu seum in Grenobl e . Opm erkelijk ge no eg werd zij in de
catalogus va n 1939 niet bij h et comit é van organi satoren
genoem d. De va ak informele wijz e waaro p Nell y vo or dit
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Ne lly va n Do esb u rg pose ren d bij Van D oesburgt ent oonst ellin g (194 7) in he t Mu seu m of Mo de rn
A rt, San Francisco . Co llec tie JCN Van D oes bur g-a rchi ef F ot o: H. Bowden.

werk werd inge schakeld, m aakte dat de heren van de organisatie w el erg gem akkelijk 'v er gaten' h aar naam bij de samen stellers van de tent oonstellin g te plaat sen .
Peggy

Guggenheirn

In mei 1938 be zo cht Nell y voo r het ee rst Peg gy Gug genheim
in Lond en . Zij kon het ni et laten om ha ar een half uur lan g te
o nde rho uden ov er het bel an g van Th eo van Do e sburg . Pegg y,
die zich meer op de surre alistisch e en dadaï stische kun st
oriënt eerde, wa s aanvank elijk niet onder de indruk. M aar
Nelly' s vasthoud endheid bracht haa r ertoe om in de j aren
da arn a ee n deel va n haar co llec tie te wijd en aa n geo m etrisc habs trac te ku ns t. B eh al ve de kun st va n D e Stijl en navol ger s
zij n er in h aar pal azzo in Ven etië w erke n te vin de n van onder
andere de Delaun ay s, M ale vit ch en Li ssi tzk y.
De Tw eede Wer eld oorlo g heeft een belangrijk e ro l gespe eld
bij de invloed di e Nelly op Peggy uit oefende. To e n aan het
einde van de zom er in 1939 de oorl og tussen Duitsland en
Engel and uitbrak , verblev en Peggy en Nelly o p vakanti e in
Zuid-F rankri jk . Toen Peg gy beslo ot om ni et meer n aar
En gel and teru g te keren , is zij sam en met N ell y en ande re
ad vi seur s zoal s de ready-m ade kun st en aar M ar cel Duch amp
beeld end e kun st in Fr ankr ijk gaa n k op en. Op h et moment dat
z ij in het voo rjaar van 1941 naar N ew York vertrok had
Peggy een uniek e verzam eling van e igentijdse kunstwerk en
bij zich. Nellys vriendsch ap met P eggy zou h aar na de oorlog no g naar Am erika vo eren , waar zij de gel egenheid zo u
krijg en te nto ons te ll ingen ove r Van D oesburgs werk same n te
stell e n .
Reizende

tentoonstellingen

Vooral in de ja ren dertig e n veerti g heeft Nelly er do or het
organi ser en van tentoon stellingen voor gez orgd dat Van
Doesburg zoveel mogelijk b ekendh eid kreeg. Z o was het j aar
1936 ee n triom fjaa r voor h aar door de grote ove rzichtste ntoon st ellin g in h et Stedelij k Museum te Amste rd am , di e ook
nog reisd e n aar het pa s geo pende Van Abb emu seum in
Eindh o ven . In de mu seum zalen kr eeg Van D oe sburg s we rk
voor h et ee rs t de ruimte , die het nodi g had om goe d te wor-

den bestudeerd en bespro ken . In
1947 en 1948 kr eeg zij in A me rika
op nieuw de ge lege nheid o m een
tento on stellin g va n zij n we rk te
m ak en d ie naar m aar lie fst zev en
versc h ille nde ste de n zou re iz en.
Begonn en in P eggy Gug genheims
galeri e ' Art of th is Century ' reisde
de tent oonstellin g van New York
naar L os An gel es, San Fr an ci sco,
Seattl e , C hicago, Cin cinn ati en
C amb rid ge.
Bij de ze tentoon stellin gen liet Ne lly
steeds de hele ontwi kk eling in het
werk va n Van D oesburg zien , vanaf
zij n vr oege natur ali stisch e tekeningen en schilderije n tot en m et zijn
latere ruimtelijk e en archit ectonische werk . Daarme e wild e ze aa ntonen , d at zij n we rk een andere
gesc h ie de nis h ad d an di e van
Mondr iaan , met w ie hij zo vaak
verge leken werd . Tijden s haar verblijf in Amerik a heeft zij ver schillende Van Doesburgs kunn en verkopen aa n muse a en grote p articulier e verza meling en. Door de tentoon st ellingen
en de aan ko pen
kree g Van Do esbur g in A m erika
eerder dan in E uro pa de waardering , waar hij recht op had.

Vraagbaak

Nell y's gr ot e betrokk enh eid bij het werk van Van D oesburg
m aakte dat zij na zijn pl ot selin ge dood in 1931 de persoon bij
uitstek was om de bet ek enis va n zij n we rk uit te dr agen . Zij
heeft er no oit aan getw ij fe ld, dat zij dat m oest doen . In zekere zin blee f zij daard oor h aar le ven lan g 'ge tro uw d' m et zijn
we rk. Er wordt wel gezeg d, dat zij daa rom altij d de ' vrouw
van Van Do esburg ' is ge bleven, met de su gge stie dat zij haar
lev en lang geestelijk van hem afh ankelij k was. M aar trouw
aa n het ged achtegoed va n een bel angrijk kunstena ar is iets
ande rs dan afha nke lij kh eid of ondergesc hiktheid . H oeveel
kun sthi stori ci zij n er ni et , die hun le ven lan g het w erk va n een
bep aalde kun stena ar vo lge n en bespreken ? Jui st omd at zij zo
goe d op de hoogte was va n zijn we rk en zij n opv attinge n, kon
N ell y bov en de ne gati e ve co nno ta tie 'de vro uw va n . .. ' uitstijg en . Zij wi st waa ro ver zij het had en w as een deskundige
bemiddela ar van Theo 's werk, bij wie men te rade gin g alvoren s een ten toonstellin g te maken of een boek ov er hem te
publi ceren .
In de j aren zes tig m aakt e zij gee n tent oon stellin gen meer ,
m aar ont vin g zij in haar door Van Doe sbur g ontwor pen atelier wonin g in Meud on tal va n ga le rie- en mu seum m en sen ,
ku ns te naars en o nde rzoe k ers . In haar hu is wer d sa me n met
haar gewer kt aa n tent oon stellin gen en publi caties. Gedur ende
de laatste 15 j aar van h aar leven werd zij zo de vraa gb aak bij
uit stek voor ee n jon gere genera tie, die all es wilde weten van
h aar bele veni ssen m et Van D oesburg en andere ber oemde
kun stena ar s uit die tij d .

Wies van M oors el is kuns this tor ica en ni cht van Ne lly van
Doesburg.

Literatuur
Wie s van M oor sel, 'D e doors nee is mij niet g enoeg '. N elly van
D oesb urg 1899 -19 75 . N ijme gen, 200 0.
Peter B eij ersb ergen va n H en egou wen , P iano m uziek u it het
rep er toi re va n P et ro va n D oes burg . CD .
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Helpsters

van

Presentatie

de apostelen

van godsdienstige

schrijfsters

Annelies de Jeu

In de periode
1600-1750
waren er in de Republiek
heel wat schrijCt Spoor
vende vrouwen,
zo is inmiddels
bekend. In haar proefschrift
der dichteressen reconstrueert
Annelies
de Jeu de publicatiemogelijkheden en netwerken
van vrouwelijke
auteurs. Uit haar onderzoek
blijkt onder meer dat er maar weinig volledige
boeken van vrouwelijke auteu rs verschenen.
Wanneer
dat toch gebeurde,
ging de uitgave vaak vergezeld
van een uitgebreide
verantwoording.
o m te schrijven over godsdienstige zaken, op voorw aarde dat
hun uitspraken niet in strijd waren met de kerkelijke geloofs leer . Men legitimeerde
hun
publicaties veelal door er op te
wij zen dat ze zoveel mogelijk
mensen wilden stichten en dat ze
ver schenen op aandringen van
med e-christenen; alleb ei sekseneutrale verdedigingen , vergelijkbaar met die in niet-godsdienstige uitg aven. Tegelijkertijd
bevatten
religieuze
boeken
opvallend genoeg ook argumenten waarin het vrouw -zijn werd
benadrukt. Dit gebeurt bijvoorbeeld in een stichtelij ke uitgav e
uit de zestiende eeuw , Een nieu
gheestelijck
liedt -boecxken
(vóór 1592) van Soetken Gerijts
(7-1572) . In deze postuum versch enen bund el met doop sgezinde liederen wordt het probleem
v an het vrouwelijk schrijver schap door de mannelijke tekstbezorger
opgelost door heel
nadrukkelijk de aandacht te ves tigen op de schijnbare ongeschiktheid
van de sc hrij fster
voor haar functie : hij kondigt
Gerijts aan als "blinde dochter".
Bovendien is ze analfab eet. De
dichteres gooit het zelf ook ove r
deze boeg : "In wijsheyt ben ick
kleyn", zo betoogt ze en even
verder is ze een "vaetjen kranck".
Tevens voert ze aan dat ze, net als
de bijbelse Judith , spre ekt omdat
Tite lpa gina vall E en nie u Gheestel y ck Lietb o ecxk en (enz .) van
God haar dat opgedragen heeft.
Soet k en Ge rijt s. Bron : R iet S ch enkeveld (h oof dred .):
Wanneer dergelijke argumenten
M et en zond e r Lauwerkran s. Ams terdam 1997 .
gebruikt worden en de nadruk

Vrouwen gav en hun werk , volgen s eigen zeggen, alleen uit
omdat anderen daarop aandrongen . Hoewel hierin mog elijk
een kern van waarheid heeft gelegen , kunnen deze excuse s veelal
afged aan word en als gem eenplaat sen. Seksegebonden hoeven
dergelijke uitspraken niet te zijn ;
mannen kond en zich eveneens
verschuilen acht er deze veelgehoorde verdedigingen. Interessant
is dat in godsdienstige publicaties
vaak wel seksespecifieke presentatie s zijn te onderscheiden . Op
uiteenlopende
wijze gaf men
invulling
aan het vrouwelijk
schrijv erschap . Bovendien verschenen er stichtelijk uitgaven
waarin
niets verontschuldigd
werd; vaak hing dat samen met
het beoefende genre.

Stichten
van
de medemens
Het is niet verwonderlijk dat de
meest e godsdienstige schrij fsters
zich terughoudend opstelden; op
grond van de vermaningen van de
apostel Paulus (I Cor. 14:34 en I
Tim . 2 : 11-12 ) moesten vrouwen
zwijg en in de kerk en werden ze
niet ge acht zich publiekelijk te
mengen in the ologische discussies. Al langer is duidelijk dat
desondanks een zekere mate van
naar buiten treden was toegestaan , vooral in geloofsgroepen
aan de rand van de publieke kerk.
Vrouw en organiseerden informele bijeenkomsten voor medegelovigen en hadden de mogelijkheid

a
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Hand schr ift van A leg und a Ilb e ri. Bron: A nnelies de J eu ,
H et spoo r der di cht er essen . Hil ver sum , 2 000.
ge leg d wordt op het feit da t ze daarvoor ei genlijk ong esc hikt
is, kan een vro uw in de geme ente lerin g geven . Z o wordt alle
aa nda cht gev esti gd op God , die zelfs weini g ge sch ikte werktui gen nog kan gebru iken.
In de achttiend e eeu w waren de veelgebezi gd e verontschuldigin gen nog steed s nodig, zo laat zich afleiden uit het voo rw oord dat pr edik ant Wilhelmu s à Brakel to ev oegde aan he t
po stuum ver sch en en boek Ee n aan dac ht ige leerlin g wo rde n de va n de H eere Jes us sel ve ge leer t so nde r hu lpe van m en sc he n ( 1706) va n zij n echt ge not e S ara N eviu s (1 63 2- 1706).
N aast een uit voeri ge leven sb eschrij ving bev at het een legitim ati e van de uit gave van h aar me ditaties. Hij verdedig t de
publi catie door te beto gen d at ied ereen een bijdr age kan le veren aan de stichting van God s ko nink lij k: "Go dt ge bru ik t tot
opbo u w va n zy ne Kerk e all erley e sla gh va n men sch en,
vro o m e, on vro om e, jonge , o ude, mannen niet all een , m aar
oo k vrouwen: vrouwen arbe id eden ook aan den bouw van den
Tabernakel". B ovendien pla at st hij Nevius in ee n lange traditi e van pro feterende vrouw en . Uit de bijb el kende men
imm ers al D ebor a, Hanna en M ari a . Verd er zo u zij zelf ha ar
over de nki ng en ni et hebb en w illen drukk en : ze sc hreef vo oral
voo r eigen ge bru ik. Ne viu s was zo we inig m ededeelz aam
over haar werk, dat ze er noo it iet s va n aan Br ak el zou heb ben voorge leg d . E n dat ter wijl ze hem - gezie n zijn bero ep
va n predikant - toch makkelijk om advie s h ad k unn en vr ag en .
D estijd s was het nameli jk zo we l voor m ann en al s vro uwe n
gebru ikelijk o m godsdien stige ge schrift en ter go edkeuri ng
voo r te leg gen aa n een domin ee .
Kennelijk meenden de mann elijke tekstbe zor gers van Geri j ts
en Nevius d at vrouwelijke eerb aarheid en op enbaarheid zi ch
sle ch t met elkaa r verdroe gen. Deze m annen konden de
sc hr ij fsters in be scherming nemen door de uit gaven in he t
voo r vro u we lij ke aut eurs gew enste per spec tief te plaatsen .

Talent
van God
Niet all een ma nn en verde di gden reli gi eu ze publicati es va n
vrouwen , de schrijfste rs ded en dat zel f oo k. Alegund a Ilbe ri
(1695-1740)
achtte h et kenn elij k nood zakelijk om in
Verademin g eene r verm oeid e ziele in de woestyn e de ze r
w ereld (17 36) haar po siti e als schrij fster toe te lichten, terwijl
zij beh oorde tot de pi ëti st isch e gem ee nsc ha p. In die kr inge n
hadd en vro uw en me er bewegings vrijh eid dan in de pub liek e
kerk : ze ko nden geloo fsbij eenkom sten aa n hui s te organi seren en m eerdere vrou wen uit dit milieu beschre ven hun
geloof se rvaring. To ch ve rde digt Ilb eri zic hzelf. Ook zij
plaat st h aar we rk in ee n vro u welij ke lijn . In de bijbel wordt
verteld d at Mirj am , H an na en M aria lofzangen hebb en
gema akt . Vrou wen wa ren ook de "Me de he lpster s" van de
apostelen . Daarom is het Ilberi niet allee n geoorl oofd te
schrijv en over God, m aar ziet ze het al s haar "pligt , blyd schap, en roem" om h aar door God gege ven talent goed te
gebruike n . Ilb eri's geloo fsgenoten zull en begrijpen dat als ze
haar opd racht tot sch rijv en va n God ge kreg en heeft , ze dez e
ook m oet ver vullen . En ne t als versc h ill ende andere schrijfsters zi et ze haar (vro uw elijke) zw akh eid jui st als een kr acht
voor h et vers p re iden va n Go d s bood sch ap . Schrijven op Zijn
geza g wek t ve rder de sugges tie dat de inbren g van de aute ur
zelf ve rwaa rloos b aar is .
Een ande re vro u w die ze lf uitgebre id uiteenzet waaro m ze
haar ged acht en o ver het geloof publice erde, is G eertru ida
Sluiter (?-1721). In h aar succesvolle boek Het gee[ s]t elyk
leven der zie le (1685) b ouwt Sluiter de verklaring wa arom ze
schrijft stukj e bij beetje op. Aanv ankelijk zonderde ze zic h af
om in een zaamheid ov er het geloof na te kunnen denk en , zo
vertelt ze. M aar omdat ze op die manier h aar fam ilie en vri en den tek or t de ed , zette ze haar be vindi ngen op papier. Z o kon
ze hen oo k inw ij den in G od s goedhe id .
Zoals gebru ike lij k toont ze zic h verv olge ns wa t voorzi chti ger.
Waar h aalt ze de moed vand aan om te denken dat ander en h aar
bood sch ap willen lez en ? Z e is immer s een "onnosel m eysk en ,
no g we inig van Jaren en swak van br eyn zy nde" . Z al het niet
beter zij n wat j aartje s te wac hten met pu bl iceren tot ze w at
ouder is? D an is haar oorde el gerijpt en heeft ze meer kunn en
leren van "geleerde en go dvru chtige m ann en", vraagt zij zich
af waarme e ze du idelijk maakt wie als deskun digen golden.
Om, zo al s ze zelf ze gt, te verdoe zelen dat haar we rk is
geschr ev en in "een on sm aaklijken on gesout en vrouwen styl"
neem t ze hier en daar passages over uit het werk van "ge lee rde mann en " . Aa n de hand va n hun "ve rlic ht verstand", te vin den in hun geschr iften , ve rd uidelij kt ze haar eigen war rige
gedachte n ove r enkel e kwes tie s, zo stelt ze het voor.
Deze besch eidenheid zet ze extra aan in het voor woor d va n
de herdrukk en van het boek . Die versc he nen tegen h aar we ns ,
echter niet zo nder h aar toestemming. Oud er en wijze r gewo rden w as Slu iter volgen s eigen zeggen in ee rs te instanti e sc ep tisch ov er een heruitgav e . Ze vond in haar boek niet m eer de
stichting die ze er eerd er in had ge zi en . Maar uiteindeli jk
stemde ze toch in met een ni euwe editie . Ten eerste omd at ze
public ati e ni et tegen kon houden. Ten tw eede omdat ze m ensen di e lerin g uit ha ar wer k wilden trekk en niet moch t tege nwerken . Z e heeft vooral (o ng etro uw de) seks egenote n op het
oog. Z e spreek t meerd ere m alen haar "Beminde med e- gez ellinnen " aa n die net als de schrij fs ter ong ebo nden zijn en heeft
het over "o ns" als ze bet oogt met we lke eigenschappe n de
natuur vrou w en niet , m aar mannen wel bedeeld he eft . Zo
zouden vro uwen geen land kunn en be stu ren en mind er
bekwa am zijn in de wet en schap . Vrouwen zij n daa ren teg en
beter d an m annen geschikt om het wo ord van God te onder zoeken. M en hoort nog wel de mening ve rkondigen dat het de
plicht van vrouwen is zich enk el met de k euken te bem oe ien,
omdat het sch adelij k voo r hen zou zijn om de bijbel te bestu deren . Hun verstand zou voor studie te k lein zijn en in pl aats
van wij s te worden , zoud en ze gaan dw alen . De schrijfs ter
denkt daar heel ander s over: het gaat God niet om "de
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bequaamheid van het werktuyg ", een vaker
gehoord argument. Bovendien
hebben
beide seksen bij de schepping een "redelij ke ziele" gekregen en er zijn dan ook vrouwen die "in verstand en wereldsche kloekheyd" mannen overtreffen. Daarom zijn ze
zelfs verplicht om kennis over God op te
doen .
Er moest in godsdienstige publicaties dus
duidelijk gemaakt worden dat ook vrouwen
konden bijdragen aan de verspreiding van
het geloof. Hun teksten waren oorspronkelijk alleen voor kleine kring bedoeld, en
werden pas gepubliceerd wanneer daar met
nadruk om gevraagd werd, zo deed men het
voorkomen. Vaak werd betoogd dat de
betrokken vrouwen zichzelf in het geheel
niet
als
gezaghebbende
personages
beschouwden . Benadrukt werd dat God, in
wiens dienst ze werkten, ook van het zwak ke geslacht gebruik kon maken om Zijn
heil te doen verkondigen.

zeker, want deze tekst was onderdeel van
het kerkelijk huwelijksformulier
en daar
mocht niet mee gespot worden.
In De gekroonde morgenstond (1727) zette
Beyer haar strijd tegen haar tegenst anders
voort. Een zekere Lysbeth Schrooters had
Beyer voor het gerecht gedaagd en daar
wilde de schrijfster zich niet zoma ar bij
neerleggen. Opnieuw benadrukt ze haar
godsdienstige levenswandel door parallellen te trekken met gebeurtenissen uit de bijbel. Een kras voorbeeld daarvan is de
manier waarop ze haar eigen leven vergelijkt met de lijdensweg van Jezus.
Kennelijk heeft Beyer beide levensbeschrijvingen vooral opgesteld om zich vrij te pleiten van de beschuldigingen die tegen haar
geuit zijn . Ze vertelt dat een van haar opponenten minachtend ge suggereerd heeft dat
ze maar een boek moe st maken over al het
onrecht dat haar is aangedaan. Dat voorstel
nam ze graag over : D e gekroonde morgenstond diende ze bij het gerechtshof in als
Zelfrechtvaardiging
een soor t pleitnota . Eventueel wilde ze
Niet alle vrouwen waren terughoudend in
mondeling het een en ander toelichten wanhun religieuze publicaties. Als een van de
neer ze "met de Pen nog te kort mogte zyn
Titel g ravur e van H e/ ge e ls ltely k lev en d er
gekomen".
weinige vrouwen stelt Geertruyd Gordon
ziele (1 685) va n Gee rtruida Sluit e r. Bron:
(1649-1728) in haar boeken Aandachtige
Terwijl de meeste godsdienstige publicaties
A nne lies de J e u, He t spo o r der d icht eressen,
opmerkingen by wijze van uytbreydinge
van vrouwelijke auteurs dus seksespecifieHilv er sum, 2000 .
over de tien g eboden Gods (1686) en De
ke verdedigingen
bevatten en zo vorm
gegeven werd aan het vrouwelijk schrijverpoësy van de geest en deugtryke juffrouw
G. Gordon de Graeuw (1710) haar sekse niet expliciet aan de
schap, verschuilden schrijfsters die hun godsdienstig ingekaorde wanneer ze zich afvra agt wie zich met bijbelse materie
derde leven sverhaal vertelden zich niet achter seksegebonden
verontschuldigingen. Evenmin maakten ze gebruik van manmogen bezighouden. Bij haar zelfverzekerdheid past ook dat
ze zich uitspreekt over de dubbelzinnige po sitie van vrouwen
nelijke intermediairs. Per definitie waren ze niet geneigd zich
in de kerk.
bescheiden op te stellen. Ze vertelden immers hun verhaal om
daarin Gods hand te laten zien en daarmee hun levensw andel,
In stichtelijke levensverhalen van vrouwen wordt er eveneens
weinig verontschuldigd. Verreweg het bekend ste voorbeeld
die om de een of andere reden in opspraak was gekomen, te
daarvan uit protestantse kring is Eukleria seu melioris partis
rechtvaardigen. Ze hoefden niet als and ere vrouwen bescheidenheidsformules te gebruiken om eerverlies te voorkomen,
electio (Keuze voor het beste deel) (1673) van Anna Maria
van Schurman . Het hoofdbestanddeel bestaat uit een verdedihet ging hen om eerherstel. Dit doel vroeg om een zelfbeging van Van Schurmans keuze voor de geloo fsgemeenschap
wuste opstelling.
van Jean de Labadie. Ze schrijft bewust in het Latijn, omdat
ze met name een geleerd, mannelijk publiek wil overtuigen .
Van Schurman verontschuldigt zich niet en verschuilt zich
Ann elies de Jeu promov eerde in september 2000 op het proefevenmin achter een goddelijke opdracht . Ze publiceert onder
schrift "': Spoor der di chteressen ". Netw erken en publi catiehaar eigen naam en op eigen gezag; een voorwoord van een
mogelijkh eden van schrijvende vrouw en in de Republiek
gezaghebbende mannelijke figuur ontbreekt.
(1600 -1750). Hilversum, 2000 .
Een ander, veel minder bekend voorbeeld , is het werk van de
toenmaals berucht Brita Beyer(?- ?) . Haar geschriften zijn
voor een groot deel zelfrechtvaardigingen, geschreven vanuit
een godsdienstig perspectief. Opnieuw ontbreken excuses
Literatuur
voor de publicatie; ze zoekt evenmin steun bij toonaangevenM. de Baar, M. Löwensteyn, M. Monteiro en A.A. Sneller (red.),
de mannen.
Anna Maria van Schurman (1607-1678). Een uitzonderlijk gelee rBeyer, ge b ren in Zweden, vertrok op jonge Ie ftijd naar
de vrouw. Zutphen , 1992.
Am terdam. Al snel kwam ze daar in opspraak omdat ze luidM. de Baar , 'Van kerk naar sekte: Sara Nevius, Grietje van Dijk
keels haar afwijkende visie op het geloof verkondigde . Er
en Anna Maria van Schurrnan ", De ze ven tiend e eeuw 7 ( 199 1) pp.
ontstond opnieuw opschudding toen ze huishoudster was bij
159-170 .
Dorothea en Johan Christoffel Ludeman. Het gezin Ludem an
A. de Jeu , 'Sp oor der di cht eressen ', N etw erk en en publicati emowas eerder naar Holland gevlucht omdat Johan Ludeman in
gelijkh ed en van schrijv end e vrouwen in de Republiek (1600Duitsland een conflict had met lutherse predikanten. In zijn
1750 ). Hilversum , 2000.
nieuwe woonpl aats werd hij opnieuw bekritiseerd vanwege
M .A. Schenkeveld-van der Dussen , K. Port eman . L. van Gemert
zijn godsdienstige overtuiging, waarop zijn echtgenote hem
en P. Courtenier (red.), M et en zond er lauwerkans. S chrijvende
verliet en lasterpraatjes over hem en Beyer rondstrooide.
vrouw en uit de vroegm oderne tijd 1550 -1 850: van Anna Bijns tot
Beyer verdedigt zich hiertegen in De middernachts-kroon
Elise van Calcar. Teksten met inleiding en commentaar.
Amsterd am, 1997.
(1723). Hoewel het niet uitsluitend handelt over Beyers religieuze keuzes, keren godsdienst en de bijbel telkens terug. Zo
M.A. Schenkevcld -van der Dussen, 'De vrouwelijke
blik.
verdedigt ze haar (ongehuwd) samenwonen met Ludeman
Nederlandse
dichtere ssen van de Gouden Eeuw', in: A.J .
met een verwijzing naar het bijbelwoord : wat God samengeGelderbJom en H. Hendrix (red .) D e vrouw in de ren aissanc e.
bracht heeft, mag de mens niet scheiden. Provocerend wa s dat
Am sterdam, 1994, pp . Il-2 7.

11

HISTORICA

februari

200

I

________ -----J
_
De invloed
van feminist:ische
definit:ies
in het: st:rafrecht:
De

politieke

strijd

over

verkrachting

in Nederland

1975-1995

Nicolle Zeegers

Tot 199 1 was in Nederland
alleen dwang tot geslachtsgemeenschap
'buiten echt' strafbaar. Lange tijd werd ervan uitgegaan dat een
getrouwde
vrouw
niet door haar man verkracht
kon worden
omdat
zij geslachtsgemeenschap
met hem niet mocht weigeren.
Het hoorde er simpelweg
bij als je getrouwd
was. In navolging van hun
Amerikaanse
collega's stelden feministische
juristen
dit vanaf eind
jaren zeventig aan de kaak. Zij vonden dat ook verkrachtingen
binnen huwelijk
en vergelijkbare
relaties erkend
moesten
worden
in
het strafrecht.
In dit artikel bespreekt
Nicolle
Zeegers,
op basis van
de bevindingen
in haar proefschrift,
de ideeën die zij over verkrachting en het strafrecht
hadden. Bovendien
gaat zij in op de vraag in
hoeverre
deze ideeën inmiddels
zijn overgenomen.
De rol die het strafrecht zou kunnen spelen voor slachtoffers
van verkrachting was vanaf de jaren zeventig tot in de jaren
negentig een belangrijk punt van discussie in feministische
kringen. Volgens de journaliste
Susan Brownmiller, die
midden jaren zeventig als een van de eersten vanuit een
feministische
optiek over verkrachting publiceerde, zou
deze rol van het strafrecht positief kunnen zijn. Hiertoe zouden de functionarissen
in het rechtssysteem
consequent
instemming van vrouwen als criterium moeten toepassen
om onderscheid
te maken tussen vrijwillige
seksuele
gemeenschap en verkrachting.
De juriste Catherine MacKinnon stelde in de jaren tachtig
echter dat het instemmen met heteroseksuele contacten door
vrouwen niet kon duiden op hun vrijwilligheid omdat deze
contacten per definitie op dwang berustten. Het strafrecht was
in haar ogen fallocentrisch, ofwel georganiseerd rondom
mannelijke seksuele behoeften. Het toepassen van instemming als criterium in de strafrechtelijke benadering van verkrachting zou slechts de illusie versterken dat het strafrecht
objectief en neutraal is.
De rechtssociologe Carol Smart kritiseerde MacKinnon eind
jaren tachtig, begin jaren negentig op haar stelling dat heteroseksuele contacten per definitie op dwang berustten. Zij was
het echter met MacKinnon eens dat seksualiteit in de
Westerse cultuur fallocentrisch is en dat fallocentrische waarden over seksualiteit in het strafrecht weerspiegeld worden .
Volgens Smart legt het strafrecht zijn eigen betekenissen op
aan de manier waarop vrouwen zich gedragen bij het aangaan
van heteroseksuele
gemeenschap . Het strafrecht zou de

mogelijke interpretaties van dit gedrag beperken tot seksuele
gemeenschap waarmee ze hebben ingestemd - dus 'vrijwillig'
is - of seksuele gemeenschap waar ze zich tegen verzet hebben. Op deze manier zouden rechtszaken over verkrachting
gedomineerd worden door de dichotomie instemming/verzet.
Dit terwijl het aannemelijk was dat het leeuwedeel van de
verkrachtingen berustte op seksuele onderdrukking van vrouwen. Het strafrecht laat volgens Smart echter geen ruimte
voor een concept als onderdrukking. Als in een verkrachtingszaak niet aangetoond kan worden dat het slachtoffer de
seksuele gemeenschap geweigerd heeft en de verdachte vrijgesproken wordt dan is de veronderstelling dat het slachtoffer
vrijwillig seksuele gemeenschap met hem gehad heeft. Wat
vrouwen ervaren als verkrachting wordt in het strafrechtssysteem niet als zodanig erkend. Smart was niet optimistisch
over de kans dat het strafrecht meer ontvankelijk voor de
ervaringen van vrouwen gemaakt kon worden. Volgens haar
zou het strafrecht feministische inzichten over seksuele
dwang diskwalificeren.
Nederlandse feministische juristen als Heikelien Verrijn
Stuart en Jet Tigchelaar waren positiever over de mogelijkheid het strafrecht op bepaalde punten te 'feminiseren '. Zij
dachten dat duidelijk aanwijsbare gevallen van seksuele
onderdrukking
wel in dit recht erkend konden worden.
Hiertoe zou in het verkrachtingsartikel,
artikel 242 in het
Nederlandse Wetboek van Strafrecht (WvS), niet alleen de
uitzonderingsbepaling
'buiten echt' geschrapt moeten worden
maar ook de definitie van dwang aangepast moeten worden.
Ook andere dwangmiddelen dan geweld of bedreiging met
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B rOlI.· G. D onkers e.a., Seks is m eer ... da n rec ht op en nee r. N ijme g en , 1980 .

geweld zouden als dwan g in de zin va n artikel 242 WvS moeten gaan gelde n. In strafrec htelijke definiti e s van dwan g zou
reken ing moeten wor de n geho uden met de ma nie r waaro p
maatsch appeli j ke m acht sverschill en door werken in de pr ivésfee r va n het eroseksuele re laties .
Feministische

inbreng

in de Commissie-Melai

Hei keli en Verrijn Stuart en Jet Tigchelaar bou wd en met hun
idee ën voort op de voor stellen ov er he t verkr achtings artikel
die de juriste Jeanne Doornen eind jare n ze venti g publi ceerde . Doorn en had de ze voors tellen in 197 8 bove ndien ingebr acht in de Commi ssie-M el ai. Deze co mmiss ie was in 1970
do or de regering inge steld om te adv isere n ove r de her zien ing
van strafbepalingen op het terrein va n de zed elijkh eid . Aa n de
verrui ming van wa t gold als dw ang ko n volge ns het eindrap port van de comm issie uit 1980 het beste vorm worden gege ven door de formulering "dw ang do or middel va n een and ere
feiteli j kheid of dre iging me t een ander e feitelij kheden" op te
nemen in het verkrac htingsa rtikel. De co mmiss ie ontlee nde
deze formuler ing aan de oms chrijvi ng van dwang in artike l
284 Wv S, dat het dwin gen van iem and ande rs om iets te
do en , te laten of te dulden in het alge meen str afbaar ste lt.
Voor de uitle g va n ' andere feitelijkhe den' verwees de commi ssie naa r het com m entaar van Noy on-L angem eij erRemm elink bij ar tikel 284 WvS. Hi erin is gesteld dat ' and ere feit elijkhed en , om midd el tot het ple gen va n het mi sd rijf
van dit artike l te we zen, va n zul ke aard moeten zijn dat zij
na ar de geg eve n oms tandig he den beschou wd , iem and kun ne n
dwingen , hem zij ns ond anks te bren gen tot hetgeen va n hem
wordt ve rlangd'. De com miss ie leid de uit dit comm entaa r af
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dat onder 'fe itelij khede n ' ged ragingen moesten w ord en ver staa n "di e in de gegeve n omstan d igheden iem and kunne n
dwin gen haars of zij ns ondanks sexuele h andelin gen te dulde n of te p leg en"(Ei ndrappor t, 1980 : 16). Volgen s dez e
omsc hr ijv ing zou du s het ge drag van de ver dac hte vo oraf gaa nd aan de seksue le hand elin gen ge plaatst word e n in de
con text van de specifi eke mac htsverho uding die op dat
moment tu ssen de verd achte en het sla ch toffer be stond alvo ren s te beo ordelen of dit kon gelden als dw ang. Het concep t
va n dw an g d at de Commi ssie-Melai in nav ol gi ng va n
Doorn en ve rde dig de ka n du s aa ngemerkt wo rde n als 'ee n
co ntex tge bo nde n begrip van dwan g ' .
Dwang

vanuit

feministische

optiek

M idden jare n tacht ig leek de invo ering va n het co nte xtge bonden begr ip van dwang in de ver kr achting sw etgevin g
dichtbij . Korthals Alt es, mini ster van Ju stitie in het kabinet
Lubbers I, ste lde in 1984 een vooront werp op vo or de wij ziging va n de zedelijkhei dswe tgevi ng . Hi erin nam h ij de voo rstellen van de Co mmi ssie-M ei ai ove r het verk rachti ng sartike l
integr aal over . Het vooro ntwer p vo or de herzi en ing va n de
ze de lij kheidsw etgev ing uit 1984 haalde de Kamer niet o mdat
Ko rthals Altes het wetsvo ors tel introk toe n in de publieke
opi nie oph ef ontst ond naar aanl eiding van de voorgestelde
bepaling en betreffend e seksuele contacten met jeu gdi gen.
In de jar en tachtig von d de recht spraak ov er verkr achti ng du s
nog pla ats op basis va n de oude ver krach tingsw etgevi ng. Een
ver kra chtingsar rest va n de Hoge R aad uit 1987 zett e fe m inis tisch e jur isten ertoe aan om het co ncep t va n dw an g dat zij
voo rstonde n verder aa n te scher pe n. Het vere iste va n opze t
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d at de Ho ge Raad in di t arre st han teerde, bleek nameli jk een
complicerend e fac tor: de verd achte mo et de opz et hebb en
ge had om tegen de wil van het slachtoffer ges lac htsgemee nschap met h aar te hebben. Dit impliceert ten eerste dat, ook al
is er sprak e van geweld, bew ezen dient te worden dat de
ges lac htsgemee nsc hap tegen de wil van het slac htoffer w as.
Het slac htoffer moet du s aa ntoo nbaa r verzet hebb en
gep leeg d. Ten twee de moet de verdac hte dit wi llens en wete ns
ged aan hebb en . Met and er e woo rde n , de ver dac hte moet h eb ben be grep en of kunnen hebb en begrijpen dat he t slach toffe r
gee n geslachtsg e mee ns cha p wilde en ha ar vervo lgens toch
hi ert oe hebb en ge bra cht.
Verrijn Stuart en Tigchel aar had den voora l kriti ek op de cen trale plaat s die het onder de el 'teg en de wil' van het slachto ffer
kreeg in de bewij svoering. Hi erme e werd de blik in rechts zake n over ver kr achting in de eers te plaats gericht op de vrouw
die slachtoffe r was en op de vraag of haar verze t aangetoond
k on worden . Zij zo u bijvoorbeeld verwondin gen moeten kunnen tonen die zij bij de v erkra cht ing had opge lopen of m ensen moeten vinde n die va n haar ve rzet tijd en s de verkrac htin g konden ge tuige n . Een vro uw ka n zich ec hte r ook aan de
seksuele we nse n van haar partn er hebben onde rw orp en uit
angs t voor h em , bij voorbe eld als gev olg van ge weld dat hij
eerd er te gen haar gehan tee rd heeft . Met de e nge opv atting
van dwan g ui t he t arres t va n de Hoge Raad van 16 j uni 1987
zo u dit soor t va n geva llen va n verkr achtin g jurid isch al s niet
te bewijzen afge daa n word en . In plaats van deze enge opv atting zou vol gen s feministisc he rechtsgeleer de n van dwan g
moeten word en gespro ken zo dra vrouwen de moge lijkh eid
wordt ontnom en om in vrijhe id hun wil te bep alen omtrent de
vra ag of zij seks uele gem een sch ap will en . Wanneer de ze
definitie gevolg d zo u worde n, zou het er niet toe doen of de
vro uw ge slacht sgemeen sch ap wi lde of niet maar zou de h amvraa g zijn of ha ar ee n keu ze was ge laten.
Dwang

in het

nieuwe

verkrachtingsartikel

In 1988 hee ft mini ster Korth als Al tes een nieu w wetsvoors tel
ingedien d voor de he rzienin g van enkel e bep al ingen in de
zede lij kh eids we tge ving, waa ro nder artikel 242. Dit wet svoorstel werd met enkele aanp as singen aange nomen in de
Kamer en het nieuwe verkr achtingsar tikel was vanaf 1991
van kracht. D e definitie van dwingen in dit ar tik el vertoont
een verschil m et de definitie van dwingen in he t vooro ntwerp
vo or dit artik el in 1984 dat hier voor aan de orde was. Dit ver schil betreft de oms chrij ving va n dwang die vo lge ns min ister
Korthals Alt es gev olgd m oest worden waa r het gaat om
d wan g in ar tike l 24 2 W vS . D eze om schri j ving luidt:
"Dwingen ond erstelt dat iem and zo nder het d wan gmiddel dat
op hem is toegep ast niet zou h ebben gehande ld of nagel at en ,
altha ns niet op het og enblik waarop en in de oms tandighede n
waarin hij th an s gehandeld of niet gehandeld heeft" (zie M vT,
Kamerstuk 20 .930, nr. 3, p. 5) .
Met 'iemand ' wordt in de ze om schrij ving gedoeld op het
slach toffer. Volgens deze om schrijving of betekenis van
' dw ang door middel van and ere feitelij kh eden' moeten in
p laat s van de handelingen va n de verdachte de handelin gen
van het sla cht offer in de contex t van de omstand igh eden wor den gepl aatst om te kunnen bep alen of er sprake is van dwan g
in de zin va n artike l 242 W vS. Hir sch B allin , die Korth als
Alt es in 198 9 opvo lgde als mini ster van Ju stiti e be ve sti gd e
deze om schrij vin g va n dwan g.
De oms chrij ving van dwan g in het nieuw e verkr acht ing sartikel was vanuit fem inistische optiek een stap teru g ten opzi chte van de eerd ere voorstell en die op het mini steri e van Justiti e
gerou leerd h add en. Met dez e omschrij ving werd het bel an g
van de tegen stelling instemming/verzet
in de rech tspraak
ove r verkracht ing weer beve stigd. Volgens deze om schrij ving
zou er pas van dw ang gespro ken worden als ka n worden aan ge too nd dat het slach toffer niet inges temd heeft m et de
ges lachtsge me ens ch ap. De nadruk kwam hierm ee te li ggen

-

op het bewij s dat de ge slacht sgemeen sch ap ' tegen de wil' van
het slacht offer had pl aatsgev onden.
Uit ver schillende gev all en van rechtspr aak op basis van het
nieuwe verkrachtingsartikel uit 1991 blijkt dat de n adruk
inderda ad op het bewij s van tegen ha ar wil is komen te liggen. H oew el dwang uitg ebr eid is met 'a ndere feitelijkh eden'
beantw oordt deze uitb reidin g niet hel em aal aan de bedoelingen die fe mi nis tische juri sten hierme e hadd en . Zij wilde n dat
de gedr agin gen van een verda chte in de co ntex t zouden worden ge plaa tst van de m acht sverhoudin g tussen hem en het
slachtoffer om te beoord elen of er sprake was van dw ang. In
plaat s hi ervan wordt de nadruk gelegd op het bewij s dat de
weers ta nd va n de vrou w gebro ken is door de gedraginge n van
de verd acht e .
Tot

slot

Wat kan op grond van het voorafgaand e ge zegd word en over
de rol di e het Nederland se strafrecht kan spelen voor slac htoffers van seks ueel ge wel d? Het pe ssimi sm e van Smart blijkt
hier niet helem aal op zijn pl aats. In Nederl and zijn femini stische jur isten er wel in ges laag d om in het strafrecht meer
ruimt e te creë ren voor de vero ordeling van verkr achting bin nen het hu welijk en verge lij kbare rel aties. Uit sommi ge
recht sz aken ove r verkrac htinge n binn en partn errelati es blijkt
b ovendi en d at rech ter s we l oog hebb en ge kreg en voor me er
subtie le vormen van seksu e le o nde rdr ukk ing . Zo we rd
iemand , van wie de vriendin waarme e hij samenwoonde hem
beschuld igd e van herh aald e verkrachting en , erop gew ezen
dat hij deze vriendin "onv oldoende in h aar waarde heeft gelaten als een zelfstandig men s dat over h aar eigen leven mag
besli ssen " . De rechter s in deze zaak vond en ech ter tegelijk ertijd da t het niet op het terre in van het straf recht lag om dit
soort onr echt aan te pakk en . Dit wijs t ero p dat Sma rt waa rschij nlij k gelij k had wa ar het ging om geva llen van sek suele
dwan g die niet dire ct beru sten op ge weld of bedrei gin g met
gew eld . Deze gevallen wor den uit ge slot en van het geen als
domein va n het strafrec ht ge zien wordt.
Nicoll e Zeegers was tijdens het schr ijven van ha ar p roefschrift ve rbo nden aan de Nederland se Onderzoek ssch ool
Vrouw enstudies. Mom ent eel werkt zij als universitair docent
politic ologi e aan de Fa cult eit der R ech tsgele erdheid van de
Rijksuni ve rsi teit Gronin gen .
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Een historica
geen historica
Gesprek

met:

Marijke

_
die
meer

is

Huisman

Suzanne Hautvast

Na het vertrek
van Zonneke
Mattheé
als hoofdredacteur
van Historica
was er weinig discussie over wie haar zou opvolgen. Marijke Huisman
was daarvoor
de aangewezen
persoon. Wat haar betreft
mag er
meer kleur in het blad. Baas van Historica wil ze echter niet zijn. Het
is haar bedoeling
taken te verdelen,
ook omdat de noodzaak
van
betaald werk haar daartoe
verplicht.
"Vrouwengeschiedenis
is mijn
werk, niet mijn leven."
"Hoofdredacteur van de bijlage Letter en Geest van het dagblad Trouw wilde ik als middelbare scholier worden of anders
minister-president."
Dat laatste leek Marijke Huisman
(Zwolle 1972) wel wat omdat
je dan de baas van Nederland
bent. Ze had het idee datje via
de politiek een bijdrage kon
leveren aan een betere wereld
en minister -president was dan
het hoogste wat je kon bereiken . Of de inhoud van het
beroep haar aanstond wist ze
niet precies: het politieke
bedrijf kende ze vooral van de
televisie . Beelden vanuit de
oude Tweede Kamer,
"met
die groene bankjes" fascineerden haar. Ze was niet lid van
een politieke partij, maar wel
actief
binnen
Amnesty
International
waardoor
ze
belangstelling had voor alles
wat over mensenrechten ging.
De geschiedenislessen
op de
middelbare
school interesseerden haar ook; vooral als
het over revoluties in de twintigste eeuw of vernieuwers
ging. Hoewel Marijke nooit
enige behoefte voelde om zelf
de barricade
op te gaan,
bewonderde ze politieke activisten
als Aletta
Jacobs,
Wilhelmina Drucker en Joop
de Dy!.
Marijke wist weliswaar waar
haar belang stelling naar uit
Marijke H uism an.
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ging, toch kwam het lange tijd nog niet in haar op dat dit in
de studie geschiedenis sam enk w am .Z e wilde iets doen wat ze
leuk vond en waar ze in haar
~~
dagelijk se leven me uit de
voeten kon . De raag of de
studie geschiedenis de juiste
weg was om minister-president of hoofdredacteur te worden speelde in het geheel geen
rol meer . Op voorlichtingsdagen waar ook maar iets werd
verteld over politiek , maatschappij en cultuur was ze
echter te vinden: ze keek bij
kunstgeschiedenis, Nederlands
politicologie,
amerikanistiek
en 'zelfs ' in Wageningen bij
huishoudkunde
en agrarische
economie . Ook Slavische en
Finoegrische talen (o.a . Fins,
Laps, Estisch en Hongaars)
overwoog ze, al leek daar niet
zo veel mee te doen.
Het was uiteindelijk
Hans
Renner in Groningen die een
einde maakte aan haar zoektocht. In zijn verhaal over de
Oost-Europese
geschiedenis
kwam alle s bij elkaar wat
Marijke s belangstelling
had .
" Dus het werd geschiedenis."
Renners invloed was echter
niet zo groot dat Marijke voor
Groningen koos. "Groningen
was geen optie; te dicht bij
huis en te ver van alles af."
Foto : As trid Sl ei derink .
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Aanbieding H istorica 3. 2000 door Marijke H uisman aan Z onneke Ma tth ee.
27 oktob er 2000 in het NIOD te Ams te rdam. Foto: Marieke H ilhorst,

Een andere
werkelijkheid
In Utrecht const ateerde Marijke al vrij snel dat ze een beeld
van de studie geschiedenis had dat totaal niet klopte met de
werkelijkheid . "Ik verwachtte dat ik verder zou gaan met
waar ik op de middelbare school was opgehouden. Ik ging er
vanuit dat de Russische revolutie of de industrialisatie of
vrouwengeschiedenis
weer aan bod zouden komen. Ik realiseerde me niet dat er ook zoiets als Oudheid bestond .
Ontzettend naï ef natuurlijk, maar de eerste driekwart jaar
was afzien. " Ze haakte niet af , al oriënteerde ze zich wel op
andere studies. Haar interesse ging vooral uit naar bovenbouwstudies waarvoor ze een propedeuse in een ander vak
nodig ha d . Omdat ze ook niet wis t welke proped euse ze
anders moest volgen, zei ze de stu die geschiedenis geen
vaarwel. Ook hield ze nog enige tijd het idee dat ze een brede
belangstelling voor geschiedenis moest hebben . "In theorie
vond ik dat ik bijvoorbeeld De cultuur der Renaissance van
Burckhardt erg interessant moest vinden, in de praktijk kon
ik me echter niet door zulke boeken heen worstelen."
Artikelen over vrouwenstudies las ze wel. Na twee jaar was
het voor Marijke dan toch duidelijk wat ze moest gaan doen .
"Wat ik leuk vind aan vrouwenstudies is dat het raakvlakken
heeft met je eigen leven en het leven in bredere zin. Het heeft
te maken met een maatschappelijke werkelijkheid. Anderen
vinden dat misschien ook van de wereld die Burckhardt
beschrij ft, maar voor mij gold dat niet."
Marijke was zich ervan bewust dat vrouwenstudies vee l reacties kon oproepen en ze vond dat ze bereid moest zijn om uit
te leggen wat de waarde van de studie was . Ze heeft heel wat
uren op verjaardagsfeestjes
doorgebracht met verhalen over

ho e belangrijk de categorieën man en vrouw zijn en dat uiteindelijk iedereen er mee bezig is en waarover iedereen een
mening heeft . Leuk waren de reacties op haar studiekeuze
vrijwel nooit. "Altijd weer van 'is dat nog nodig in deze tijd,
het gaat toch goed met vrouwen , is het niet wat eenzijdig, ben
je zelf dan een feminist"' . Er was vrijwel nooit iemand die
enthousiast reageerde op haar keuze. Het vervelendst waren
de reactie s van jongens die enkel dachten leuk te zijn door
opmerkingen te maken als 'vrouwen hebben toch ook kleinere hersens dan mannen' . "Gek werd ik daarvan. Op zulke
momenten dacht ik, deed ik maar gewoon Oudheid daarvan
zou niemand zeggen dat het eenzi jdig is."
De wereld verbet eren hoefde wat M arij ke betreft niet meer,
"dat is een midde lbare schoolidea al gebleven", m aar ze vond
vrouwenstudies
wel maatschappelijk
relevant. Ook het
beroepsperspectief raakte volledig uit beeld. Ze was er tijdens
haar studie niet mee bezig . "Toen ik op de middelbare school
de keuze voor geschiedenis maakte, kreeg ik regelmatig de
vraag voor de kiezen wat ik daarmee dacht te gaan doen ."
Toen ze eenmaal studeerde werd die vraag eigenlijk niet meer
gesteld. Marijke vroeg zich ook niet af wat ze wilde worden .
Ze was bezig met wat ze leuk vond en waar ze naar haar idee
wat aan had. Ook haar vrienden waren bezig met studeren en
wi lden een zo geniaal mogelijke doctoraalscriptie schijven,
en dachten niet na over wat ze daarna zouden ga an doen.
Dan k z ij de deadlin e
In de redactie van Dinamiek, het Utrechtse tijdschrift voor
vrouwengeschiedenis , merkte ze dat ze goed teksten kon lezen
en het leuk vond om het proces van het tot standkomen van een
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tijd schrift in go ede banen te leiden , ver gad erin gen voor te zitten, te notul eren en om een artikel zo goed m ogelijk te late!'!
worden. Ze schreef graag re censies, ook omd at ze zo bo eken
las die ze leuk vond maar di e ze niet zou lez en als het niet per
se hoeft. "M et een deadlin e functioneer ik beter ." Aan later
dacht ze niet. "Ik vond het leuk om iets naast mijn studie te
doen. Vier uur per week coll ege was wel erg we inig."
Het werk als red acteur ze tte zich voort. H aar stage in 1993
bestond uit het mede-organi seren van de ma stercla ss Women of
the gold en age, die in juli va n dat jaar in H aarlem plaats vond
en het redi geren van de bijb eh orende bund el w aarin de lezingen zijn op gen omen. Ond ertu ssen schreef ze af en toe ook voor
Sav a nte, een tijd schrift ov er vrouwen , cultuur en wetensc ha p,
dat sinds 1999 alleen nog op het internet te lezen is. Na haar
afstuderen in augustus 1996 ging ze deel uitmaken van de
redactie. "Ik w as werkloos en dacht dat het redactiewerk wel
een leuke tijd sbesteding wa s om werkervar ing op te doen."
In deze period e vroeg Zonn ek e haar of ze in de red actie van
Histori ca wilde. Marijke zei gra ag ja , w ant b ij Sa vante h ad ze
inm idde ls geco ns tateerd dat het wel erg w eini g over ge schi edenis ging . "Ik zit altijd tu ssen enkele int er essegebied en in.
Zodra ik met vrouwen studi e s bezig ben , voel ik me teveel
verbonden met ges chiede nis en al s ik all een hi storisch b ezi g
ben , word ik aa ngetrokke n door vrouw en studies. Ik ben te
hi storisch voor vrouwen studi es, vo or hist ori sch te vrou w." Ze
hoopte d at ze door redacteur te worden v an H istor ica beide
werelden kon combineren.
Per

ongeluk

freelancer

Haar deelname aan beide red acties bracht echter geen bro od
op de plank. "He t was eind 1996 en ik sollicit eerde me ec ht
helemaal suf. Ik hoefde niet per se een baan op het gebied van
vrouwen studie s . Ik zocht ge wo on werk." M arijke sollicit eerde als red act eur bij uitg eve rij en, televi sie- en radioprogr amma 's , maar kr eeg telkens een beleefd briefje terug met de
mededelin g dat ze een van de 1300 kandid aten was . "Succes
verder." "Da t had du s tota al gee n zin ." Ze breidde haar blikveld uit en or iënteerde zich op beleidsfun cti es die ook ma ar
enig raakvl ak hadden met socia al-m aats chappelij ke ond erwerpen. "Ik zag wel banen di e ik leuk vond, maar ik maakt e
geen schijn v an kans. Het werd niks. Goed , daar zat ik dan.
Het was vers chrikkelijk fru str erend. Het wa s misschien naïef
dat ik nooit goed over mijn toekomst had nagedacht , m aar
niemand in m ijn omgeving deed dat . Eer st w as er onze studi e .
Wat daarna kwam wa s niet te overzien . Mi sschien wa s dat
anders voor anderen, die ik ni et ken. Ik h ad ee n netwerk va n
nul. Hoe ik in een netwerk m oest komen was onduidelijk ."
In 1997 ke erd e het tij: M ar ijke won de Joh anna Naberprij s
voor haar doctoraal- scripti e ov er femini sme en evoluti ed enken , en ze vond werk .
Haar eer ste, sle cht, betaalde ba an was de fun ctie van beeldr edacteur bij de Amsterdam University Pr e ss voor het boek
Vrouwen lev en en werk in d e twintigste eeuw onder redacti e
van Hettie Pott-Buter en Kea Tijdens in het begin van 1997.
Het was eigenlijk een stagepl aat s, maar omd at er geen sta giare beschikba ar wa s mocht M arijke het voor f 1500 ,- bruto per
maand do en . Dit was wel het begin van een ne twerk. Daarn a
vol genden er dan ook meer opdr achten . M arijk e maakte eind
1997 sam en met Annett e W ie sman een tent oon stelling ove r
vrou wenarbeid voor het fu siecon gres van FNV Bondgenot en .
Ee n leuke opd racht omd at j e door midd el van die tentoonstelli ng sne l kon laten zien hoe de arbeid door vrouw en de
afgelopen honderd jaar w as geregeld en ho e weinig de vakbonden eigenlijk voor arbeid sters regelden.
"Zo werd ik per ongeluk fr eel ancer. Ik was vooral blij dat ik
geen uitkerin g meer hoefd e en dat het werk dan ook nog zinnig was, w as mooi meegen om en. Ik hoefde niet direct de
wereld te ver anderen of mini ster-president te worden , m aar
kon op deze manier toch iet s aan men sen overbren gen .
Hetzelfd e ge ld t voor haar b aan als eindr ed act eur , sind s eind
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1998, van Vernieuw ing , een tijd schr ift over onderw ijs en
opvoeding, waarin veel aa ndacht is voor de strijd tegen soci ale ong elijkheid. Het freelance bestaan bevalt Marij ke goed.
Bij het werken in opdr acht heb je een gro te vrijheid. "Ik houd
er niet v an om te doen w at mensen zegg en ." Ze is niet gebonden aan een instituut en hoeft niet in ee n systeem m ee te
draaien . Het kost ha ar geen moeite om zichzelf aan het werk
te houden . Z e zit w eli sw aar niet om acht uur ' s ocht end s al
acht er h aar bureau, m aar in de praktijk m aakt ze mee st al toch
dagen van negen tot vijf.
Werk,

geen

hobby

Hoofdred acteur zijn van Hi storica past goed in het free la nce
best aan . M arijke me rkt wel dat het op een and er e manier
haast ni et te doen is. D e meeste redactieleden werken op freelance ba sis of hebben een parttime aan stelling. "Wil je een
goed blad maken, dan is het haast onmogelijk om dit naast
reguliere werkzaamheden te doen." Nu ze een tijdelijke aanstellin g van 32 uur pe r week aan de Universiteit Utr echt
heeft , m erkt Marijke d at haar aandacht vooral naar het betaalde werk uitgaat . "D at is j ammer, ma ar het k an niet and er s. Ik
heb het ge voel dat ik di e betalende opdrachtgevers het ee rs t
tevred en moet stellen. " Da arbij ziet ze haar functie als h oofdredact eur niet als hobby. "D ingen als koken , cafébe zoek of
plaatje s draaien vind ik hobby 's ."
Ze kan haar taak al s hoofdredacteur ni et op dezelfde manier
invullen als Zonneke , die zich geen zo rge n hoefde te maken
over haar financiële situ atie. Ze is van pl an meer taken uit handen geven , "al is dat niet mijn sterkste kant, maar het moet".
Daarbij vindt ze het in essentie nastreven swaardig dat iedereen
evenveel inspraak heeft, zeker bij een bl ad dat geheel door vrijwillig er s wordt gemaakt. Een dagtaak als hoofdred acteur kan
alleen als er meer geld voo r Histori ca ter beschikking zou zijn .
Bijvo orb eeld om de red actieleden ee n kleine vergo edin g te
geven of een coördinat or te betalen. De red actie kan dan meer
aandacht be steden aan haar werk en ho eft dit niet alleen maar
naa st werktijd te doen . M et meer geld komt er meer ru st denkt
Marijke . Zo kunnen de redactieled en beter nadenk en w at ze
eigenlijk met het blad will en; voor wie er wordt geschreven en
waarov er er geschreven zou moeten w ord en. Over dit laatst
valt nu al wel een en and er te zeggen. De ar tikelen beslaan een
te beperkt deel van de vrouwengeschiedenis : de witte westerse
modern e wereld. De redactie is op zo ek naar leden di e een
ander veld bestrijken e n maakte een begin met Simone Veld die
is gesp eciali seerd in ze ventiende-eeuwse ges chiedenis. Verder
streeft ze ern aar de relati e met contactper sonen die voor me er
di ver siteit kunnen zor gen te intensiver en.
Be sta an sre cht heeft het bl ad zonder meer , vindt Marijke . "Ik
denk dat wij nog steed s ee n knooppunt zijn voor men sen die ,
al dan niet beroepsm atig , geïntere sseerd zij n in vrouw engeschieden is. Er is geen enkel blad dat op onze manier aa nda cht
besteed aan de beoefen ing van het vak ."
Na haar afstuderen zei Marijke nog vol overtuiging dat zij
historic a was. Een half j aar geleden kwam ze tot de conclusie
dat ze zich geen historica meer voelde , maar een j ourn ali st.
"Het w as wel een sc ho k o m d at te ontdekken ."
Vrouw eng e schied eni s is niet haar leven . Teksten zij n dat
meer, zeg t ze. De inhoud v an die tek sten blijft natuurlijk wel
van b el an g . "Ik zie h et nu niet meer al s mijn doel om ges chiedeni s te m aken. Ik kan het gebruik en. " Hoofdredacteur van
Trou w, is Marijke w eli swaar nog ni et , m aar al s hoofdred acteur van Hi stor ica he eft ze op kleine sc haal toch ber eikt wat
ze tien j aar geleden wilde worden . H et is vooral het proce s
van een blad maken dat haar boeit. Z e ziet zichzelf meer als
iemand van het papierwerk,
"een beetje beschouwen vanachter mijn bureau. Daarom alleen al zou ik nooit ministerpresident kunnen worden. Het voordeel van papier is dat het
niets terug ze gt. Dat is natuurlijk toch mijn autoritair e in slag ."
Su zann e H autvast is red acti elid van H is tori ca
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een

levensbeschrijving

Tony Lindi jer

Hildegard
van Bingen (1098- I 179), de twaalfde-eeuwse
abdis,
profetes en myst ica uit het Rijnland, is voo r mediëvisten
en vrouwenhistorici
langzamerhand
geen onbekende
meer. Op grond van haar
gezangen
en visioenen,
haar briefwisseling
met belangrijke
personen
uit haar tijd en haar natuurkundige
en geneeskundige
studies wordt
zij gezien als een zeer veelzijdig begaafde vrouw. Een moedige vrouw
ook, die een eigen klooster
stichtte
op de Rupertsberg
bij Bingen.
AI in haar eigen tijd verspreidde
haar roem zich over de grenzen
van het Rijnland heen en stond zij tot in Utrecht
bekend als raadsvrouwen
profetes .
D e Vita van H ildegard , een heili genle ven dat vlak na haar dood werd voltooid , geldt als ouds te leven sb eschrijving van Hild egard. Deze werd opgeste ld door de m onniken Godfri ed en
Theode rik, di e ec hter niet als enige
aute ur s aangem erkt kunnen word en,
wa nt ook Hild eg ard zelf liet auto biogr afische gesch riften na , di e in de Vita
teru g te vi nde n zij n . Uit re cent onde rzo ek is b o vendi en gebleke n dat oo k
W ib ert, de lat er e secre tar is v an
Hild egard , een be lang rijke rol h eeft
gesp eeld b ij de to ts ta ndko m ing va n de
Vita.
De Vita werd gesc hreven met het oog
op de heili gv erkl aring (c an on isatie)
v an Hildegard . Toen - vij fti g ja ar na
Hildegards dood - serieuze p ogingen
d aartoe werd en ondern ome n , we rd er
ee n aan vulle n d o n der zoe k ver ric ht
naar de wo ndere n va n Hild egard . De
re sult aten d aar van werden vastgele gd
in het zog en aamd e C anoni satie protoco l, dat ten b eh oeve van H ild egard s
h eili g verkl ar in g in 123 3 we rd opg este ld, en in 1243 herzien . Dit alles
heeft echter ni e t tot c an oni satie
ge le id . Zow el de Vita als dit
C anonisati éprotocol, waarin veel biograf isch e ge geven s over Hild egard
vo ork om en, h eb ik in het N ed erl ands
ve rtaa ld.
Bij de be stud er in g va n de Vita va lt de
co m p lexe struct uur van de ze tek st o p.

Vee l ge b eur tenisse n uit H ild egard s
leven worde n dubb el beschre ven , vee l
beschrijving en ove rla pp en elk aar. Nu
nog zij n de spore n van de dive rse
aute urs, die vo or vers chill ende tek stde len verantwo ord elijk zijn gew eest,
te on der sch eide n. Hierdoor is het
m ogelijk de en e auteur met de andere
te verge lij ke n in d e ma nier waarop hij
Hild egard be schrij ft en het beeld da t
hij va n haar vo rm t. Dit kan wor de n
afgez et te gen het beeld dat Hild egard
van zic h zelf geef t in de aut obi ogr afisc he pass ages, die in de Vita zij n
opge no m en. Het fei t dat Hild egard
ze lf zo 'n bel an grijk e bijdr age heeft
ge leve rd aan h aar eigen lev en sbesc hr ij ving ma akt het docum ent bijzo nde r interes sant.

Beeld va n Hi ld eg a rd van R ing en, om streeks 1924
vervaa rdigd door Ma ri A lld riess en
(H. H. A nto nius & Pau lusparochie te A erd enhout} .
Fo to : Fre ek Ba a rs,
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Hildegards
leven
De mee ste bi ografisch e geg evens die
wij nu ov er Hild egard s le ven hebb en ,
gaa n terug op de Vita. We lezen daarin dat Hilde gard s ouders va n hoge
k om af w aren en voo r hun docht er ee n
ge es telij ke le ven sw andel zag en weg geleg d . Zij was an ders dan andere
ki nde ren , 'want zo dra zij h aar eers te
woordjes kon pr aten, beduidd e zij
zo wel me t woorden als geb ar en aan
de men sen om haa r heen de voorstellin gen van de ve rbo rgen visioe ne n,
die zij buiten het gez icht dat zij me t
ande re n deeld e, in een heel on gewoon
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schouwen gewaar werd ' .
Hildegard werd onder de hoede gesteld van een zekere Jutta,
haar leermeesteres, die ha ar in de psalmen onderrichtte .
Samen deden zij hun intrede in een kleine kluis, een ruimte
naast
het
benedictijner
mannenklooster
van
de
Disibodenberg, waar deze vrome vrouwen ' ingesloten ' werden , afgesloten van de buitenwereld . De kluis groeide uit tot
een klein vrouwenklooster, waarover Hildegard na Jutta 's
dood in 1136 d leiding zou krij gen.
In 1141 - in haar 43 ste lev en jaar - werd Hildegard in een
groot visioen verlicht en aangespoord de visioenen die zij zag
op te schrijven. Zij begon aan haar eerste werk , Scivias, waar
zij tien jaar aan werkte. Een belangrijk punt in deze periode
van Hildegards leven was de Synode van Trier (1147), waar
het gedeelte van Scivias dat zij zojuist voltooid had, aan paus
Eugenius 111werd voorgelegd . Hij las er persoonlijk uit voor
en 'wakkerde de geesten en stemmen van allen aan tot lof en
dank aan de Schepper'. Bernardus van Clairvaux, de grote
mysticus en ongekroonde paus van de twaalfde eeuw, wa s
hierbij aanwezig en hij maande de paus 'niet toe te laten dat
zulk een buitengewoon licht in stilte bedekt zou blijven'.
Over deze approbatio op de Synode van Trier geeft alleen de
Vita uitsluitsel. Deze goedkeuring door de toenmalige kerkelijke autoriteit en was belangrijk , want het hield de erkenning
in dat Hildegard een door God begenadigde was die recht van
spreken en schrij ven had. Haar visioenen waren getoetst en
werden beschouwd als van God afkomstig te zijn, en niet
geïnspireerd door duivelse influisteringen. Hildegard werd
aangespoord door te gaan met het opschrijven van haar
visioenen. Het klooster van Disibodenberg werd gefeliciteerd met de eer om zo'n begenadigde vrouw in hun midden
te hebben .
Ook over de stichting van een eigen klooster op de
Rupertsberg is veel te lezen in de Vita. De ruimte van de klui s
was veel te klein geworden voor de twintig vrouwen, die er
toen huisden. De ingebrachte bruidsschatten van deze meestal adellijke nonnen werden gebruikt ter verfraaiing van het
belendende mannenklooster ; daardoor liepen de irritaties
hoop op. In een visioen zag Hildegard de plaats waar zij naartoe dienden te verhuizen. Het visioen, de voorbereidingen, de
verhuizing en de zakelijke afwikkeling met veel tegenwerking van de monniken van de Disibodenberg worden in de
Vita omstandig beschreven .
De Vita en ook het Canonisatieprotocol
spreken van
Hildegards faam en bekendheid en geven overzichten van het
oeuvre dat Hildegard naliet . Niet alleen Scivias, maar ook
haar tweede en derde grote werk, Liber Vitae Meritorum en
Liber Divinorum. Operum, een aantal kleinere werken, haar
gezangen , haar brieven en haar natuurkundig en geneeskundig oeuvre worden genoemd. Het tweede klooster dat
Hildegard aan de overkant van de Rijn bij Eibingen stichtte,
komt eveneens ter sprake. Hildegard stierf in 1179 op de
Rupertsberg en werd vervolgens als onofficiële heilige in
haar streek vereerd.

van de Vita Hildegards woorden min of meer intact hebben
gelaten.
Na Volmars dood (1173) werd - enigszins tegen zijn zin monnik Godfried van de Disibodenberg aangetrokken om
Hildegard te assisteren . Godfried was toen al op leeftijd en
stierf begin 1176. Hij heeft op de Rupertsberg als proost
gefungeerd en is aan Boek I van de Vita begonnen . De oorspronkelijke versie van Boek I werd niet al te hoog ingeschat
vanwege de eenvoudige stijl waarvan Godfried zich bediend
had. Bovendien was hij in de beschrijving niet verder gekomen dan Hildegards afkomst en jeugd, de verhuizing naar de
Rupertsberg en de zakelijke afwikkeling daarvan . Hildegards
autobiografische passages gaan ook over deze periode, zodat
we hier een verdubbeling in de beschrijving zien.
Wat er verder op de Rupertsberg gebeurde na Hildegards vertrek van de Disibodenberg,
het mannenklooster
waar
Godfried vandaan kwam, is buiten zijn gezichtsveld gebleven. Aan zijn Boek I van de Vita werden door Hildegards
medezusters wel nog 'enige wonderen' - een 'must' in een
heiligenleven - toegevoegd en de beschrijving van haar dood .
Ondanks zijn eenvoudige stijl en beperkte gezichtsveld heeft
monnik Godfried een belangrijke bijdrage geleverd aan de
'Hildegard-biografie",
Zonder hem zouden we niet op de
hoogte zijn geweest van wat er zich tijdens de Synode van
Trier had afgespeeld . Zijn passages over de erkenning van
Hildegard en haar werk zijn vaak geciteerd en worden in elke
Hildegard-biografie vermeld.
Godfried werd in 1177 opgevolgd
door Wibert van
Gembloux. Deze Brabantse monnik is verder gegaan met het
verzamelen van materiaal voor de Vita en het bewerken daarvan. Hij moet voor zich hebben gehad de autobiografische
passages van Hildegard (de neerslag van de ondervragingen
van Volmar, meestal in de vorm van visioenen), de (gebrekkige) oerversie van Boek 1 van Godfried, het verslag van de
wonderen en van Hildegards dood (1179) afkomstig van de
nonnen, en nog enkele brieven en andere korte geschriften
van Hildegard. Wibert is niet tot een resultaat gekomen, want
een jaar na Hildegards dood werd hij door zijn abt naar
Brabant teruggeroepen.
Tenslotte hebben de nonnen van de Rupertsberg de destijds
bekende magister Theoderik uit Echternach erbij geroepen.
Hij was beroemd om zijn boek met heiligenlevens (Liber
Aureus), maar had Hildegard nauwelijks gekend. Hij heeft
ook geen biografische gegevens van belang aan de Vita kunnen toevoegen. De waarde van zijn bijdrage ligt daarin, dat
hij het materiaal heeft geredigeerd, de verbindende passages
tussen de autobiografische passages van Hildegard in Boek U
en UI heeft opgesteld en de gehele Vita alsmede de afzonderlijke Boeken van prologen heeft voorzien.
Hildegard, Godfried, Wibert van Gembloux en Theoderik , de
nonnen van de Rupertsberg, zij allen zijn nog in de tekst van
de Vita herkenbaar aanwezig en hebben tezamen voor oe
complexe structuur van dit heiligenleven gezorgd.
Vergelijking

Gelaagdheid

Om de gelaagdheid van de Vita te begrijpen, moeten we terug
naar de ontstaansgeschiedenis van de tekst en de verschillende auteurs, die hun bijdrage eraan hebben geleverd. Al tijdens
Hildegards leven zijn er aanzetten gegeven voor een levensbeschrijving. Volmar, Hildegards eerste secretaris, is waarschijnlijk begonnen Hildegard te ondervragen over haar leven
en roeping. Deze interviews vonden hun neerslag in wat wij
nu de 'autobiografische passages' van Hildegard noemen.
Naar de stijl te oordelen, kunnen deze passages inderdaad
aangemerkt worden als afkomstig van Hildegard; zij drukt
zich daarin op dezelfde manier uit als in haar andere geschriften. Bovendien heerste de opvatting, dat alles wat goddelijk
geïnspireerd gezegd en geprofeteerd werd , niet verminkt
mocht worden, zodat het waarschijnlijk is dat de redacteuren
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Bij lezing en bestudering van de verschillende bijdragen kunnen we het volgende constateren . Monnik Godfried zet
Hildegard vooral neer als een met visioenen begenadigde
vrouw in het krachtenveld van haar tijd. Hij heeft oog voor de
toenmalige kerkelijke verhoudingen en draagt de politiek-historische feiten aan . Hij benadert Hildegard vanuit de positie
van de monniken van de Disibodenberg en minimaliseert de
tegenwerking die Hildegard van hun kant te verduren had.
Wibert van Gembloux is eveneens zeer geïnteresseerd in de
aard van Hildegards visioenen. Daarnaast geeft hij door de
Vita heen blijk van zijn interesse voor de dagelijkse levenswandel van zijn bewonderde heilige in spe. Hij schetst
Hildegard in het licht van de benedictijnse deugden ; haar
manier van leiding geven over het klooster ziet hij in termen
van deemoed, gematigdheid en onderscheidingsvermogen .
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Hildegard
te
verduren
kreeg. De strijd die zij
heeft
moeten
leveren,
wordt vaak neergezet als
'innerlijke
processen',
zoals we haar voortdurende
gevecht tegen twijfel en
onzekerheid
nu zouden
noemen.
Wat zij moest
doen en zeggen werd ingegeven door visioenen, die
zij als een zware, drukkende last ervoer. Ze dienden
en werden ook 'gebruikt'
ter ondersteuning en legitimatie van haar geschriften
enerzijds
en haar daden
zoals de stichting van een
eigen
klooster
op
de
Rupertsberg anderzijds.
Toch ging het Hildegard
zelf uiteindelijk
niet om
haar 'innerlijke processen';
dat is een misverstand in
onze tijd ontstaan vanuit de
veronderstelling
dat het bij
autobiografieën om gevoelens en ontboezemingen
zou gaan. De term autobiografie blijkt een anachro nisme, bij gebrek aan beter
gehandhaafd
als het om
teksten
uit
de
Middeleeuwen gaat. Het is
Hildegard
niet te doen
geweest om gegevens over
haar leven en persoon,
maar om haar goddelijke
gegrepenheid. De autobio grafische passages blijken
eerder bedoeld als getuigenis van haar profetische en
mystieke roeping, ter rechtvaardiging
en legitimatie
van wat zij zegt en ter
onderbouwing
van
de
kracht van haar woorden.

visioen van de bezieling van het kind in de moederschoot

(links) en de levensloop van de mens (rechts) . Collectie Ton)' Lindijer:

Theoderik heeft als eindredacteur de grote lijn bewaakt. Ook
hij ziet Hildegard in het teken van haar visioenen en in haar
rol als profetes. Maar daarnaast citeert hij in zijn verbindende
passages uit het Hooglied en daarmee geeft hij aan dat voor
hem Hildegard ook betekenis had in mystieke zin, op de weg
van het kennen en ervaren van God. De mystieke weg van
toenadering tot en eenwording met God wordt symbolisch
weergegeven en ervaren als een - mystiek - huwelijk met
Christus. In de eeuwen na Hildegard zou de bruidsmystiek,
vaak gebaseerd op een interpretatie van dit Hooglied door
Bernardus van Clairvaux, een vertrouwd thema worden bij
religieuze
vrouwen. Het verslag van de nonnen plaatst
Hildegard in het teken van haar wonderen (Boek 111) en ook
de ingelaste brieven worden gebruikt om de roem van
Hildegards wondergaven te onderstrepen.
In biografieën en andere werken over Hildegard wordt het
meest geciteerd uit de autobiografische
passages van de Vita.
Deze zijn ook uitermate boeiend. Op het eerste gezicht geven
zij op een onthullende
manier de tegenwerking
weer die

Tony Lindijer is andragoog. Momenteel houdt zij
zich vooral met de geschiedenis
van haar woonplaats
Haarlem bezig en bewerkt zij egodocumenten. Naast de Vita
schreef ze een inleiding bij de autobiografie van Maria de
Neufville (1699-1779). Hilversum 1997.

Noot:
De Vita van Hildegard, ingeleid en vertaald door Tony Lindijer.
Middeleeuwse Studies en Bronnen LXVIII. Hilversum, 2000. De
Vita bevat veel andere interessante aspecten die niet in dit kort bestek
aan de orde konden komen. Daarom verwijs ik naar mijn inleidende
hoofdstukken bij de vertaling van de Vita . Deze gaan over de eigenzinnige pla ats die Hildegard in de geschiedenis inneemt, over de aard
van haar visioenen en 'mystiek' en over haar thematisering van vrouwelijke zwakheid als wapen in de strijd om erkenning.
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gy hier voogd?
komedies

uit

Ik ben voogdes"

1756 van Pieter

Langendijk

Kees Smit

Pieter Langendijk
(1683-1756)
is beroemd
geworden
door een
handvol blijspelen die hij in een paar jaar schreef tussen 1710- I 720.
Zijn Don Quichot en Het wederzijds huwelijksbedrog
zijn nog lange tijd
gespeeld, ook nadat met de Gijsbrecht bijna al het oude toneel van
de planken verdween.
De wiskunstenaars
is talloze malen als schooItoneel opgevoerd.
Het zijn vrolijke stukken die graag door grote
acteurs gespeeld worden,
al bijna drie eeuwen
lang.
Al lij ken de tone el stukken va n L an gendijk moeiteloos en
opperv lakk ig, toc h zit er wel degelijk ee n bood schap in . D e
maatsch app elijke positie v an vro uwe n spee lt een prominent e
ro l in L an gendijks toneel. Qu a stij l en inh oud hebben zijn
stuk ke n raakvlakken met di e van M oli ère, bij wie voorop
stond dat ee n vrouw niet zoma ar uit gehuw elijkt kon worden ,
zeker niet tegen haar wil. M ei sje s du rfd en zich in die tijd nauw elij k s teg en hun vader te verz ett en , dat deed op het toneel
het bek end e brutale dienstmeisj e. D at wist heel goed onder
w oord en te brengen wat het publi ek ni et van een dochter (of
h aar moed er) gepik t zou hebb en , Di e botsing tussen dochter
en vader , en de ideologie die er acht er zat, nam Langendijk
van M oli ère o ver. Daarom k an hij he el goe d de Nederland se
M oli èr e ge noe m d wor den .
De laatste derti g jaar va n zijn leven leek Lan gendijk zich niet
meer met he t tonee l te be moe ie n , hij moest h ard werken voo r
de kost en tonee lsc hrij vers kr egen ge en ce nt uitbetaa ld . Hij
was p atro ont ek en aar en h ad ee n eige n dam astfab riekj e in
H aarlem . A ls schrij ver van hu weli jk sged icht en en al s 'huis dich ter ' va n de oude rederijk er skame r 'Tro u w moet blijken '
verdi end e hij er wa t bij . D aarn aast w as hij dek en van het kun stenaa rsg ilde St. Luca s. N a zij n ove rlij de n liet hij echter dri e
st ukke n na. Het eer ste , de bekend e Spi egel der vade rlan dsc he
koop lied en, blijft hier buiten be sch ou w ing. In dit artikel gaat
het voora l om het tweede , Xant ippe , ee n stuk dat een paar
m aan den later al, eind 1756 , we rd opgevoe rd . Het derde stuk
is Pap irius , ee n klu cht di e ve rwa nt is aa n Xanti ppe, en we l
ge druk t werd, maar mis schi en n ooit ge spee ld, dat is niet goe d
te ac hterha len. Een eeuw lan g blee f de kritiek op Xa ntipp e
redelij k guns tig , maar in 1872 was dat af gelo pen: de invloedrijk e handb oekenschrijver W . J. A. Jonckbloet, die ge en
gevoe l voor kluchten had, kon er geen waardering voo r
opb ren gen . Pas in 1955 hee ft G. A. van Es aannemelijk
gem aak t dat Xantippe een int eressant er karakter heeft dan
m en ee n ee uw geleden vond .
E r is ee n interessante ontwikk elin g te z ien in Langendijks
toneel. In zij n eerste vijf blijspelen hi eld hij zi ch , in het spoor
van M oli ère, alleen bezig met de positie van de jonge vrouw.
H et gaa t daarin steed s om me isj es d ie wille n trouwen , en
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daarb ij de wens van hun va der of voog d ne geren. Lan gendijk
ging daarin verder d an M oli èr e : zijn j on ge vro uwe n zijn vee l
onde rne me nder. In zijn latere stukke n spelen wa t oude re ,
get rouwde vrouwen de h oofd rol. In die stukk en kom en de
vro u wen in opstand te gen hun onde rges chik theid aan m ann en
in het huwelijk. Ook in Xanti ppe, dat gaat over het weini g
h armonieuze huwelijk tu ssen h aar en Socrates, is dat een
b el an gr ijk thema.

Het kwade wijf
In E uro pa zijn in de achtti end e ee u w talrijke toneelstukken en
mu zi ekdr ama's geschreven over Socr at es. Bekende voorbe el den zij n een opera van Tele mann e n een toneelstuk van
Volt air e . Deze schreef La mort de Socra te (1759) , en liet h et
in A m sterd am publicer en als ee n zoge na amde vertaling uit
het En gel s. De discus sie ging in die ee uw o ver de vr aa g , of de
filos oof ec ht wel on re cht vaardig ter dood vero or deeld w as ,
m aar dit probleem komt in de Xa ntippe va n Lang endijk ni et
aa n de orde . Terwijl over Socrat es k asten vol gesc hreve n zij n,
is er ove r Xantipp e h eel wat mind er te vinden.
Wie lan g zoekt naar bo eken ove r Xa ntipp e, komt uit bij de
V laamse schrijv er P aul L ebe au di e in 1959 zijn boeiend e hi stori sch e roman X anthipp e sc hre ef . D e auteur gaat uit van een
psych olo gi sche benaderin g, die het kara kter van deze vrou w
rec ht prob eert te doen en Socrates ni et spa ar t. Dit uit g an g spunt ver schilt in wezen niet zov ee l va n w at Langendij k w ilde .
De ro ma n lijkt weer geïn spir eerd te zij n door het vroe g fe mi ni st isch e ge dic ht 'Xa ntippe' va n A m y L evy uit 188 1. E the l
Portn oy schrij ft erov er in h aar bu nd el Op standig e vrouwen
(19 89 ). Xantippe wa s verli efd ge wor den op Socr ate s, en
hoopte als gelijke m et hem te kunnen praten. "Ter wij l
Socrat es echter wijn dron k en babb elde met zijn leerlin gen ,
kn ap en, werd Xantippe, ov erdr achtel ijk gesproken, naar de
keuken verbannen" (p. 64) .
Dit zij n echter twintigst e-eeuw se bronnen. Waar haald e de
ac h ttie n de -eeuw er Lang endij k zijn inspiratie
vandaan ?
D or oth ée Sturkenboom wij st erop d at men Xantippe in de
ac htt iende eeuw zag als het prot otyp e va n het 'kwad e wij f' ,
het stereo ty pe van de heer szu chti ge vro uw die een pl aag is
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voor haar omgeving. Als zodanig
komt zij als personage voor in verschillende
achttiende-eeuwse
tijdschriften . De auteur kan ook geïnspireerd zijn door een dialoog die Willem
van Swaanenburg, een buitenbeentje
in de Nederlandse literatuur, in 1724
geschreven
had, een samenspraak
'tusschen Socrates en Xantippe' . Zij
scheldt daarin op "die zwetser" en zijn
mede-filosofen en ze heeft zin zijn
gezicht met haar nagels te bewerken.
De mystieke
diepzinnigheid
van
Swaanenburgs wijsgeer hoeft men bij
Langendijk
echter nie t te zoeken,
evenmin als de duidelijke erotische
zinspelingen van Xantippe. Socrates is
bij hem minder mystiek, zijn vrouw
minder gericht op seks.
Er is vaak gedacht dat Langendijk in
zijn toneel zijn eigen ervaringen met
vrouwen beschreef. Hij verloor zijn
vader toen hij nog heel jong was , en
hij wa s enig kind zodat hij altijd alleen
zijn moeder om zich heen had. Hij
trouwde pas toen hij 44 jaar was , na
het overlijden van zijn moeder die tot
haar dood bij hem gewoond had . Er
wordt beweerd dat zij een ruziemaakster en alcoholiste was en dat zijn
vrouw niet met geld kon omgaan en
ziekelijk was. In hoeverre deze beweringen voor waar aangenomen moeten
word en, is niet duidelijk , maar door
ver schillende literatuurhistorici is dit
beeld van de vrouwen rondom Pieter
Langendijk aangegrepen om zijn stukken autobiografisch te kunnen duiden .
Vrou

Misschien kende 1,.i;lII
g I/{fijk hel kl eurrijke schilde rij van PieterI saa csz (g est. 1625) , meI de wijdl opi ge
titel 'Op loop van U m uil/se vrou wen naar hel Kap itoo l, na hel optred en van de kleine Pap iriu s ',
Hel lij kt heel goed /IIdllt!/ijk dal d e vrouwenopstand in z ijn Papiriu s van dil sc h ild erij weggelopen is.
Bron: Rijksmu seum, ca l. Ilr. A 1720 .

w en in opstand

Het verhaal van Xantipp e gaat als
volgt . Xantippe verw ij t Socrates dat ze
geen baas meer in eigen huis is, omdat
hij iedereen maar laat binnenlopen. Ze
kijkt jaloers naar Daria, 'de amazonenkoningin' , en andere jonge vrouwen die om Sokrates heen zwermen .
Ze is wantrouwig gebleven sinds het
(allang ingetrokken) besluit dat de
Atheense mannen een tweede vrouw
moesten nemen. Dat zijn liefde voor
Daria alleen platonisch is, kan ze nauwelijks geloven. Ze denkt erover een
vrouwenopstand te organiseren, maar
besluit uiteindelijk haar man te verlaten. In haar eigen huis in de boeien
geslagen , en in de mening dat Sokrates
verliefd
is op Daria,
verklaart
Xantippe, "de banden van een huwelyk te breeken, / Dat my vervoert tot
raazerny!" Ze vraagt haar bruidschat
terug, om niet in armoe te hoeven vervallen. Diogenes, een andere filosoof,
grijpt echter in en wee t het paar te herenigen . Het blijspe l he eft dus een
mager 'happy end' .
Een belangrijk them a in de Xantippe
kon Langendijk al in de klassieke
komedie vinden. Bij de Romeinse
dichter Plautus komen boze, bedrogen

D eta il P ieter '1If/(/t',r z (gest. 1625), 'Oploo p van R om einse vrouwe n naar he t Kap itool ,
na hel op lred en van de kleine Papirius ',
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- --- - - - - - - - -ec htge notes voor die wille n schei de n, net als de Xantippe van
Lan gendij k . Sche iden was gee n proble em in de oudheid , als
de vrouw haar bruidsch at maar terugkr eeg. Het is du s een
klassiek thema, dat in dit stuk wordt toeg epast . In de
Republiek was echtscheiding we l mogeli j k , maar het kw am
niet va ak voor en er werd er niet luchtig over gedaa n. Th om as
Asse lij n schreef in 1685 de Echtsche iding van l an Kla a; en
Zaartj e l ans , maar dat stuk is nooit ges pee ld . "Kwaa dw illige
verla ting, m et he t voorne me n ni et teru g te kere n," zoal s in dit
blij spel , sto nd in de achttie nde eeuw gelijk met echt scheidin g. X antippe spee lde du s in het oude Gri ekenl and , m aar had
ee n eig ent ijdse bood sch ap . Sterk er nog, om een misluk t
huwe lijk op de planken ui t te beeld en , had Lange ndij k een
klass iek decor nodig. Hij ging hierin verder dan Moli ère in
het katholi eke Fr ankrijk, waar echtsch eidin g officieel onm ogelijk was.
Toch kan Langendijk zijn voo rbeeld gev ond en hebb en in
madame Jou rdain , die zich dood ergert aa n haar onn ozele
man , de bur ger-edelman . Ze moet lijd zaam toezien , hoe hij
het hu is vo l haalt met alle rlei leraren, fil osofen en sche rm meester s, die met hun mo ddersc ho ene n op h aar moo ie vloer
stampe n. De m aat is vo l, als hij kennelij k ver lie fd is op ee n
ma rkiezi n voor wie hij een fees tma al aanric ht. Ze scheldt
haar man en zijn ge zelschap de huid vo l, en roe pt "Ik kom op
voor mijn recht en en ik zou alle vro uwe n aa n m ijn kant hebben! " .
De belan grijkste grief va n X antippe is de ondergeschikte
positie die zij als vrouw moe t innemen ten opzichte van h aar
man, die offici eel gezinsho o fd is, of 'vo ogd ' zoals dat toen
heette. Een ge huwde vrouw kon niet zelf stand ig optred en , in
bepaalde gevalle n moest ze zelfs een ' gekore n vo og d' nemen .
Ee n fur ie als Xa nti ppe, me t een sukk el van een man
getro uw d, erger t zich daar natuurlijk groe n en ge el aan. "Zy t
gy hier voog d? Ik ben voog des", ro ept ze in de eer ste scè ne.
Later noemt ze zich "voog d és van Sokr ate s" . Haar po sitie
wor dt ondermij nd door konin gin D ari a die ook al voogdes in
hui s wil wo rden.

Lan gend ijk s stukken ko mt het tot verbe teri ng van de positie
van de vro uw , maar de dingen word en toch maa r gezeg d. Wel
wordt de vrouwen daarn a alsnog de mond ge sn oerd . In
Papiriu s wordt 'aang etoond' dat vrouwen geen geh eim kunnen bewar en, en du s staa tsgevaarlij k zijn . Kalfurni a acce pteert deze visie van de senaa t. Ook X antipp e legt zich neer bij
de h ard e le ssen van Di ogene s, en voeg t zich weer bij
Socr ates . Het zijn stukke n met een ambiva le nte inh oud . Aa n
de ene ka nt ge eft de auteur ruimte aan de ongenoege ns van
vro uwe n en presenteer t hij hen als zelfbe w uste, acti ef hand elend e person age s. Aan de andere kant wo rdt hun ge drag uiteind elij k flink afges traft.

K ees Smi t st udee rde in d e ja ren zes tig Ne derla nds in
Nijm egen. Hij prom oveerd e daar in het ja ar 2000 op Pi eter
Lang en dijk (Uitgev erij Verloren), en is werkzaam bij Het
Utre cht s Ar chief

Ambivalent

Om het stuk recht te doen , moet men X anti pp e in zijn samen hang met de Papirius be kij ken. De tw ee stukk en vullen
elkaar aan , en zouden in de ac httiende ee uw samen op gevoerd kunn en zijn. In die -tijd werd voor de pauz e een langer
stuk ge speeld , met een klucht als 'nas tukj e ' toe. De vro uwelijk e ho ofdfiguur , Kalfurni a, is het tegen overgesteld e van
Xa ntippe. Ze is ge en bazig typ e , maar ee n trou we echt gen ote
en ee n lieve moed er. Toch word t ook zij een furie .
De aanle iding is ook in deze ko rte klucht , die in R ome spee lt,
dat de ove rhei d bepa ald heeft dat elk e man twee vro uwe n
mag hebben . Papiriu s' m oeder is woede nd, en roe pt een vrou wenopst and uit, waar X anti pp e alleen m aar even aan dacht.
Bij de Gri ek se dichter Ari stoph anes bestond zo ' n opstand (in
zij n Lysistrat a) uit het wei geren van de 'huw elijksplicht en '.
Langendij k ontwe ek alle seksue le toes pelin gen, en liet de
vrouwen werkelijk naar de wape ns grijp en, al waren dat de
de egro l en de schuims pa an. Zo maken ze de sta d on veil ig, en
de schrijver weet er een ko misc he scène va n te maken .
Kalfurni a legt de senaat ee n revo lutionair eise npa kke t voo r.
Aa n een toneel stuk met dergelij ke ei sen was de tijd echter
nog niet toe . Daarom wo rden ze dire ct va n tafel geveeg d.
Toch hebb en de Romein se vro uwe n, die ove ral buiten ge ho ude n werde n, en ten onrechte va n ' nieuwsgi erig hei d' beti cht
werden , zic h luid en duid elij k k unnen u iten.
Niet voor niets zij n Xan tipp e en Papiri us gesi tueerd in de
oudheid, wat niet gebruik elijk was voor ee n blijspel in de
achttiende ee uw. Voor de oudhe id had men nog steeds een
heilig ont zag, dat was het dom ein van de tragedies , de hoogste vor m van literatuur. De situering in de oudheid gaf
Lan gen dijk de kans om va naf een ve ili ge afs tand kritiek te
le veren op de samenlev ing in zijn tij d . In ge en va n
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Te n 'to

De Weg

naar de Hemel

Reliekverering

in de Middeleeuwen

0

n s'te

11; ng

Cas per Staal

Van 16 december
2000 tot en met 22 april 200 I is, gelijktijdig
in
De Nieuwe
Kerk in Amsterdam
en Museum
Catharijneconvent
te
Utrecht,
een tentoonstelling
te zien met de intrigerende
titel
De Weg naar de Hemel. Deze b ijzondere
tentoonstelling
handelt over
de verering
van relieken ten tijde van de Middeleeuwen
en is, speciaal voor deze twee bekende
musea, samengesteld
door gastconservator prof. dr. Henk van Os (oud-directeur
van het Rijksmuseum
en
onder meer bekend van zijn tv-kunstprogramma
'Beeldenstorm').
De vormgeving
is in handen van Wim
Crouwel,
oud-directeur
van
Museum
Boijmans Van Beuningen:
Het is voor het eerst dat er in
Europa een overzichtstentoonstelling
van dit formaat
wordt
gewijd
aan dit onderwerp.
Casper Staal, conservator
in Museum
Catharijneconvent,
belicht in dit artikel verschillende
aspecten van
de middeleeuwse
reliekverering.
Hij doet dat aan de hand van de
verhalen
van drie martelaressen
en hun relieken.

M et Ka atje Dierkx heeft kath oliek
N ed erl and er sinds enkele maanden een
heilige bij . Zij kwam uit Ossend recht
waar zij in 1866 geb oren we rd . Ze trad
in bij Ant werp se nonnen , die de m issie
in Chin a ging en verzorgen. Al s zus ter
M arie Ad olphin e, zoal s haar kl oostern aam luidd e , ve r tro k ze sa me n m et
zeven ande re nonnen op 12 m aart 1899
naar de mi ssiepo st Tai- yuan-fo e . Op 4
mei k wa m en ze op hun pla at s va n
be stemmin g aan . Onder erbarm elijke
om st andi gheden begonnen de pi onier sont wikk el ingsw erk sters aan hun we rk
in ee n we eshu is ; weldra ov erlee d ee n
van de zu ster s .
In een anti-we sterse revolte die als de
Bok serop stand de geschiedeni s in zo u
gaan, werden op 9 juli 1900 alle bew oners v an de missiepost gevangen gen omen en naar een tribunaal gevo erd, dat
geleid werd door de Tartaarse onde rk oning Yuhs ien. Alle mannen en vrouw en
we rd en zonder proces ter plekk e onth oofd ; hun hoofden werden op stake n
ge zet en hun lichamen werden in stuk-

Cunera . N oord -N ed erla nd, ca. J 50 0.
Bron: Mu seu m Catha rijn eco n vent , ABM bh358 .
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ken geh akt . Tw ee da gen lang lagen hun
stoffelijke ov ersc ho tten voor de stadsmuren als pro oi voor de wilde dier en
alvo rens ze be graven mochten wo rden .
De 34-j arige Ossend rechtse en haar
ze ven zusters hadden hun leven veil
geha d voor hun h emel se bruide gom
Chri stu s. Ze kond en geteld worden tot
de schaa r der m art elaren . Pau s Piu s XII
ve rkl aard e hen in 1946 zali g, pau s
Joh ann es Paulu s 11op 1 oktober van het
afge lope n j aar he ili g.
Van M ari e A dolphine, alia s Kaatj e
Di erk x, zij n vier reli eken bekend . Al
j aren word t in O ssendrecht een rode
halsdoek van haar bewaard , die in 1947
do or de overs te van Adolphines congr egati e fran ciscane ssen geschonken was.
Deze wordt j aarlijks aan de bedev aartgang er s getoond. De tweede reliek die
tegelijk met de halsdoek werd geschon ken, is naar toen geldend gebruik inge metseld in de altaartombe . Bij de heiligverkl arin g ontv ing Ossendrecht no g
twee aand enken s v an haar .
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Ten~oons~ell;ng

Reliekverering

In de M idd ele euwen vor mden heilig en en hun reliek en het
middelpun t van devotie. Aa n de beender en of be zittingen van
heiligen werden bovenna tuu rlijk e kracht en toegekend. Ook
voor werpe n die in con tac t wa ren gewe est me t heiligen ko nde n al s rel iek wor den vereerd . Via al deze re lig ie uze voor we rp en konden toes cho uwers , zo ge loofde me n, co ntact kr ijgen me t het godde lijke en ze lf ie ts va n de godde lij ke krac ht
va n de voorwerpe n erva ren . Re lieke n bod en hoop e n hou vast,
besch ermin g tege n dem oni sch e kr acht en en ge nez ing. Ze
we rden bew aard in specia le reli ekh oud ers.
De dubb el expositie De Weg naar de H em el toon t de rol va n
rel iek en en hun ve rering in het chris te lijk ge loo f va n de
Middel eeu wen . D e tent oonstellin g in de Nie uw e Kerk te
A m sterda m laat aan de han d van topstu kk en uit mus ea van
o ver de hel e wereld de evo lutie van
re liek ho ude rs zie n . D e expos itie in
Museum C atharijneconv ent te U trec ht
legt het acce nt op de ontwikke ling en in
Nederl an d : wa t er zoa l gewees t is en
wa t er geweest zou kunne n zij n . In
Ne de rla nd is de reli ekenvereri ng in
ver ho uding tot di e in ande re landen
bep erkt geb leve n. Dat is deel s te verklare n uit de enor me invloed va n de
Re fo r m atie,
die
deze
ve re ring
beschou wd e als ee n vorm va n afg oderij
en daarm ee ste rk afkeurd e. D aarnaast
h ebben de h oge kost en va n de
Tachtigja rige Oo rlog er een remmende
inv loed op ge had . Op de tentoon stellin g word t gepro bee rd aa n de hand va n
reli ekh ou der s uit de ons om ringe n de
land en ee n bee ld op te roe pe n van ee n
hi er ve rlo re n gega ne sit uat ie .

reli ek n te zie n. D aarn aast kond en rel ieken ook in beeld en
w o rden opge slagen .
Elfduizend

maagden

Beend ere n waren geli efde voorwerpe n va n devotie. D at he t er
daarbi j niet altij d ev en veel toe deed of het ge beente daad werkel ijk had toebeh oor d aan het lich aam va n de betr effen de heilige , illust ree r t het ver haa l va n Ur sul a e n haar re isgezel sch ap .
D e heili ge U rs ula was ee n Sch otse pr inses di e een be de vaa rtstoc ht we ns te te make n na ar R om e . Op ha ar toch t n aar
de g raven va n de aposte le n Petru s en Pa ulus nam z ij enke le
geze lli nne n m ee . N adat ze Rome bezo ch t h adden , keerden zij
hui sw aarts. Vana f B asel of o mgev ing g inge n ze de R ijn af,
wa ar ze in Keulen in h anden viele n van de kr ijgs haft ige
Hunn en . D eze doodd en he t hele geze lsc h ap . Zo onge ve er
m oet het ba si sv erhaal van Urs u la
ge luid hebben . M aar weldra nam het
ve rhaa l aan zienli j k gro tere dim en sies
aan . Want op ee n in scriptie , zo wi l de
alge mee n aa nvaar de ve rk la ri ng, las
m en X I M V, hetgeen getra nscr ibee rd
zo u m oeten wo rde n als XI martyres
virgi nes , elf m art el ar essen m aagd en ,
maar in pl aat s daar van geleze n we rd als
X I m ille virg in es, ofw e l elfd uize nd
maagd en : ee n g igan tisc h e sc ha re wa s
onder de wall en va n Keulen gedoo d.
Toen men in 1106 ee n (acht er af gezien
Rom eins) grafv eld voor de muur van de
stad ontdekte, w ist men zek er dat men
de grav en van d ie elfduizend maagden
gevo nde n had . T usse n het ge bee nte va n
U rs ula en h aar geze llinne n tr of me n
ec hter ook m ann enb eende ren en bot te n
van kinde re n. D at gaf wa t stru bbe linge n met de ove rleve r ing . Om de aa nBustes
en beel den
wez ighe id va n gebeen te van m anne n en
Aa nva nke lijk we rde n reli eken bew aard
k inde re n te ve rk lare n werd het ver haa l
in schrij ne n, ano nieme dozen w aaro p
enigsz ins aan gep ast : in het reisgeze lso m s m et ee n opschrift of met een
sc ha p van U rsul a hadden zic h niet
allee n ma agd en , m aar ook h oge pre laafb eelding aa n werd geg ev en , wat erin
ve rborgen za t. Da t woord "ve rborgen"
ten met hun gevo lg bevond en. Pa u s
y riac u. zelf' (ac hteraf ee n leg e nda riIJl er le uer lijk wo rde n pgcv at: het hei Retieknn n 1'(11/ t/~ N. Ja cobus.
lig ' was niet te zie n.
du rend de
sc h naam . want e r heeft 00 it e n pau s
tonstand 11 0 - 1160.
Mi ddel e uw n groeide d we n o m hel
m et deze naam best aan leidd he t geze lBron : kluselflll Cnl/wr ijn convent,
nt I nheili ge ti htbaa r Ie maken . Z
sc ha p. Zo I te m n de ana t m i. che p ro den os te nso ria (re liekho ude r in de v r m
bl em en op di e het grafve ld op leverde en
an ee n mon st ran ) waar in be rgkri stal f g las wa verwe rkt.
k ond en de gevo nde n bee nd er en toch als reli e ken wo rde n
Ou deree a '1 ten h ud er wer de n in die lijd o p nge werkt . In
besch ou wd .
de van orig ine ges lo ten arm va n aposte l Pe tru s, a fkoms tig uit
Mu seum Cat harij neco nve nt laat een U rs ula be eld zien waa rb ij
Binche (Be lg ië) en nu in Ut rec ht te zi en , is doo r een later e
de heili ge al s een exotisc he prin ses fraai is uit ged o st. Aa n
haar voeten staat een deel van haar reisgezelschap. We zie n
edelsm id ee n luikje aan gebracht. De rel iek arm van Sint
Co sm as, afk om stig uit de sc ha tkam er van de Dom van E ssen
p au s Cyriac us, een kar din aal en een aa nta l maagden . De paus
en te zien in A msterdam, laat wee r een and er e oplossing zie n:
heeft de pij l waanne e de Hunnen h em hebben ged ood , in de
hand . In het hoofd va n Urs ula is ee n holt e aan geb racht die
daa r van houd t de hand ee n precieus vorm gege ven 'reliekto rentje ' omh oog .
gev u ld is me t relie ken . Spijti g genoeg wee t nie mand wa t er
Voor sch edel s we rden vee la l bu stes ge m aakt. De sc he de lkap
pr eci es in Urs ula's ho ofd is opg es lage n. Hoe wel er d aarn aast
va n het b eel d was opkl ap baar zo da t je er de sc he de lfrag me nvele hon derd en bu st es voor h et gevo nde n ge bee nte zijn ve rv aard igd , en deze w ijd over We st- Eur op a ve rs pre id raa kte n,
ten , di e in rode zij de we rde n gew ikk eld, in kon opberge n . En
de sc he de lklep ko n op geze t worde n, zo da t op d ie mani er iet s
bl eef er nog altij d h eel wa t ge be ente in Ke ulen ov er. Daar mee
va n de krach t va n de heili ge bott en kon ove rgaa n op de toede cor eer de m en de ber oemd e Gold en e Ka rnmer, D e wa nde n
van de kape l zijn tot aa n het gewe lf voorz ien va n ke ur ig in
sc ho uwe r. De re lie kbus tes wer de n gepo lyc hro mee rd e n va n
fi gur en aange brac hte be ende ren. Van gro te be end eren heeft
bl adgoud voo rzie n . Lat er brac ht men er bladz ilve r op aa n dat
men tekste n gem aakt.
in de loop de r ee uw en zw art gew orden is . In Ut re ch t zijn twee
vrouwenbu stes en een van ee n m an te zi en.
Cu ne ra v an Rh en e n
Dergelijk e re lie ke n hoev en niet per se op gesl agen te word en
Eén van de maagden in het gezelscha p va n U rs ula wi st aan de
in gebeeld houw de hoofd en. In Utrecht w or dt uit de sch atk ama ssamoord te ont sn app en . Zij he ett e C une ra en werd ge re d
me r va n de O.L.v. Ba siliek te Ton geren ook ee n co nve ntiodoord at R adb oud , vo rst va n Rh en en , d ie bij de moo rd aa nneler e reliekh oud er ge too nd: ee n glasc ilinder di e do or twee
wez ig wa s, ee n oogje op h aar liet va lle n , haar onder zij n
enge le n omhoog wor dt ge ho ude n . A ch ter h et glas zij n de
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Als pièce de milieu voor de
bescherming nam en haar naar zijn
Cunera-legende figureert een groot
burcht aan de Rijn voerde. Toch
paneel dat dateert uit 1499. In dat
stierf ook zij uiteindelijk een marjaar overviel hertog Jan 11 van
telaarsdood. Zij werd later als heiKleef het stadje en begonnen zijn
lige vereerd.
soldaten aan een plundering. Maar
Cunera leefde, zo wil het verhaal,
hij verbood hen de Cunerakerk te
op de burcht een deugdzaam leven.
plunderen . Ter nagedachtenis aan
Zij wa s een christin en beoefende
dit gebeuren is het grote paneel
op haar wijze de naastenliefde . Zo
gemaakt. In het midden zien we de
deelde zij als een ware diakones
kerk waar in een sarcofaag,
dat wat overbleef van de vorstelijgeplaatst
in een heiligdom,
ke tafel uit aan de armen en
Cunera's
stoffelijke
resten
gebrekkigen in de buurt. Dat én
bewaard worden.
haar
aanwezigheid
überhaupt
wekte de wrevel van de echtgenote
Nederlandse
mart:elares?
van de vorst. Toen Cunera weer
Hoewel
Kaatje Dierkx veelal
eens een uitdeling hield, sleepte de
wordt beschouwd als de eerste
vorstin haar voor Radbouds rechNederlandse martelares, lijkt het
terstoelonder de beschuldiging dat
gerechtvaardigd Cunera deze titel
zij koningsgoed
vervreemdde.
Cunera werd gedwongen
haar
te geven. Cunera werd zo rond het
einde van de zevende of het begin
schort te openen waarin zich het
van de achtste eeuw heilig vervoedsel bevond . Maar toen voltrok
zich een wonder: toen zij haar
klaard door Willibrord . Deze was
in 690 met een aantal medekloosschort opende , zaten daar geen
terlingen
vanuit Engeland
en
broodbrokken in maar hakhout jes .
Ierland de Noordzee overgestoken
Door deze wonderbare houtveranom hier het christendom te predi dering steeg Cunera in Radbouds
ken. Toen Willibrord op weg naar
achting. Toen hij eens afwezig
Keulen
de gemeenschap
van
was, gaf hij haar de sleutels van
Rhenen bezocht, vroegen de inwozijn domein. Dat betekende in
feite dat Cunera het hele huishouners hem om het lichaam van
Cunera heilig te verklaren , zoals
den mocht bestieren. De koningin
Wurgdo ek van S. Cunera, versi erd m eI rij en franj e met noppen.
in die tijd iedere bisschop kon
was woedend en zocht een geleBron : Mu seum Catharijne convent , S. Cun erakerk te Rhenen.
genheid haar uit de weg te ruidoen. Op Curiera's graf deden zich
men . Die vond zij toen Radboud
wonderen
voor, zo werd er
beweerd. Willibrord had, volgens het verhaal, op dat moment
eens op jacht was. Samen met een dienstmeisje wurgde de
geen tijd, maar beloofde om, wanneer hij vanuit Keulen
vorstin Cunera met een sjaal. Het lijk werd in de paardenstal
terugkeerde, aan de wens van de bevolking tegemoet te
begraven.
Toen de vorst terugkeerde en Cunera miste, speldde zijn
komen. Toen hij echter weer langs Rhenen kwam vergat hij
vrouw hem op de mouw dat zij door haar broeders vanuit
zijn belofte. Maar op dat moment greep de hemel in en brak
er een gigantisch onweer los. Willibrord verstond het hemelSchotland was opgehaald en dus voorgoed naar huis vertrokteken en wendde zich naar Rhenen. Hij nam een spade en
ken was. Maar Radbouds knechten kwamen melden dat de
paarden weigerden de stal in te gaan. Bovendien waren er
begon te graven en vond het lijk van Cunera. Hij verhief het
lichtjes op de hoekpunten van het dak van de stal te zien.
tot de eer der altaren.
Toen Radboud poolshoogte kwam nemen, zag hij de omgeZoals gezegd kwam Cunera uit Schotland, zoals Willibrord
en zijn gezellen uit Ierland en Engeland kwamen. Wanneer
woelde aarde van de stal, liet er graven en vond het stoffelijk
we Willibrord tóch een Nederlandse heilige noemen, evenals
overschot van Cunera met de wurgdoek nog om de hals . Zijn
vrouw
werd daarop
krankzinnig , sprong
vanaf de
Bonifatius of Serv aas , die maar liefst uit Palestina gekomen
Heirnenberg bij Rhenen de Rijn in en verdronk . Het dienstzou zijn, dan mogen we Cunera best ook een Nederlandse
meisje werd volgens toenmalig recht verbrand. Later, na de
heilige noemen. Cunera heeft alleen de pech dat men haar
heiligverklaring van Cunera, werd Rhenen een lokaal bedeleven en sterven zo fabuleus gevonden heeft, dat de eerste
aartsbisschop van Utrecht na het herstel van de rooms-kathovaartsoord in de Noordelijke Nederlanden, dat met name in
lieke hiërarchie in 1853, Joannes Zwijsen, haar uit de heilide late Middeleeuwen veel pelgrims trok.
genkalender heeft geschrapt. Tevergeefs zult u haar in een
kerkboek jonger dan 1860 zoeken. Kaatje Dierkx is dus de
'W'urgdoek
eerste Nederlandse martelares die door de paus is heilig verVan Cunera zijn verschillende relieken overgeleverd, waarklaard, maar de tentoonstelling
toont indirect aan dat
van er enkele op de expositie worden getoond . Allereerst is in
Nederland vóór 1860 ook al een martelares kende.
Utrecht de wurgdoek te zien. Dit koptisch of Egyptisch weefsel uit de vijfde of zesde eeuw is bewaard gebleven. Uiteraard
kennen we niet de exacte geschiedenis van deze doek maar
Casper Staal is conservator van Museum Catharijneconvent
te Utrecht.
het is wel wonderlijk dat een zo oude doek bestaat in onze
streken . De schrijn, die ooit de doek en het gebeente van
Cunera bevatte, is verdwenen in het roerige einde van de zestiende eeuw.
Lit:erat:uur
Behalve de wurgdoek zijn er ook een pelgrimsteken en een
Henk van Os: De weg naar de hemel: reliekverering in de midaflaatbrief te zien. Het eerste object is het gebruikelijke soudeleeuwen. Met bijdragen van Karel R. van Kooij en Casper Staal.
venir dat een bedevaartganger kocht als hij zijn doel bereikt
Baarn, 2000. Uitg, ter gelegenheid van de tentoonstelling in De
had. Het gaf hem een bewijs van een voltooide opdracht in
Nieuwe Kerk te Amsterdam en Museum Catharijneconvent te
handen en bood hem op de terugreis en thuis bescherming.
Utrecht, 16 december 2000 tot en met 22 april 2001.
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gouvernante

Peter Selten

Gouvernant es horen bij de romantische
negentiende
eeu w. We k ennen hen vooral als personag es in de romanliteratuur en de verfilmingen daarvan, zoals Jane Eyre en
Agnes Grey uit de boeken van Charlotte en An ne Bront ë,
Daaruit rij st een be eld va n ont wikkeld e vr ouw en, die
noodged won gen moe sten wer ke n bened en hun sta n d .
Deze en and ere le ven sverh alen hebben zich vas tgezet tot het
protot ype va n de gouv erna nte. Engeland was het gouv erna ntelan d bij uitstek . Maar oo k in Nederl and kwa me n zij voor en
hebben zij spore n achterg elaten in roman s. A .L.G. Bo sb oomToussaint ( 1812- 1886) bijv oorbeeld bes chr eef haar erva ringen als gouvernante in enkele van haar boeken. De grot e
vraag is n atuurlijk in hoev err e het beeld van de gouvern ant e
zoals dat uit de literatuur naar voren komt , overeenkom t met
de werkelijk he id. Die taak heeft de historische-ped agoge
Gredd y Hu ism an zich ges teld in ha ar p roefschrift Tussen
salon en souterr ai n, w aaro p zij in Gr onin gen promove erd e .
O ver gouve rna nte s in Ned erl and is weini g bekend. Hun wer k
voltrok zich in de pri vé-om gevin g van de fam ilie . Het werd
gro tendee ls uit ge voerd in stilte en afzond erin g . Er we rde n
geen form ele eise n ge steld aan de uitoefenin g va n het bero ep .
In offici ële bronnen ontbre ken zij daarom . In de onder wij sge schiedenis zij n zij niet meer dan een voe tnoot. Bov endi en
lijkt het aant al gouverna ntes in Nederland , vergeleken me t
Engeland , beperkt te zij n ge wee st . Veel materiaal had
Huisman da arom niet tot haar beschikking: voora l corre spon dentie in fa miliea rchieven, enke le autobi ogr afi sche publi caties en gesprekk en met person en die in hun j eu gd nog een
gouverna nte hadden ge ke nd . Ook de bell etrie gebru ikt zij
vanuit de over weging dat ook deze als br on kan dien en om
een beeld te vo rmen van een voo rbij e tijd . Op b asis van dit
beperkt e materiaal we et Hu ism an echt er ee n overtui gend
beeld te schetse n van leven en werken van de go uv er na nte in
Nederland.
Het war en vooral famili es uit de adel en het pa tric iaat, die een
gouvernant e in dienst nam en . Zij hadden de zor g voor de totale opvoedin g van de kind eren , vooral van de meisjes . De go uvernante ga f le s in alle sch oolv akken, m aar zij was er in het
bijzonder mee belast er voor te zorgen dat de meisje s zich
wisten te gedrag en zoal s da t in hun stand gepa st was:
beschaafde co nvers atie, zang en piano spel, goe d gastvrouw scha p . Om dit te kunnen verwez enlij ken moest de gouve rn ante zel f oo k een ontw ikke lde vro uw z ij n : zij was
gesc hoold , so ms had zij een onder wijzeress enople iding
gev olgd, ze kende haar talen , kon hand werk en en w ist van
manie ren . Ee n belangrijk onder deel van de opvo edende taak
was het leren van vreemd e talen, in het bij zonder van h et
Frans. Om die reden waren de in Nederl and werkzame go uvernantes nog al eens uit het fra nstalige deel van Zwitserl and
afkom stig . Zij kenden de taal en, even bel angrijk, zij waren
protestant s.
Gouvern ante was een vrou wenb eroep ; niet allee n was het ee n
va n de wei nige bero ep en die voor vro uwe n uit de (hoge re)
bur gerij nog enig szin s gepast wer den geacht , oo k w as het hun
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belangrijkst e taak om mei sjes voor te bereiden op de taa k die
hen wachtt e: het huweli jk en moeder sch ap. In de per soon van
de gou vernante en in haar beroep suit oefening worden de
sek severh oudingen , zoa ls die in de negenti ende eeu w bes to nden , zic htba ar. De go uv ern ante wer d geac ht in haar gedrag en
houdin g die vrouwe lijkh eid uit te drukk en die zij aan ha ar
pupill en moe st overdr agen.
Een van de tergende k ant en van het ber oep was het b ijn a totale gebrek aan vrij heid. N et als het overige hui sper son eel we rd
oo k van de gouv erna nte ee n vr ij we l vo lle dige besch ikbaarheid ver wacht. Zij sto nd al voor de ki nderen op, hi elp hen met
aankl eden, at met hen . D an begonn en de lessen, ond erb roken
door de lunch en een wandeling . 's Avonds at de gouvernante met de kinderen, som s tege lijk met de ouders, ten slo tte
bracht zij ze weer n aar bed . Dan wachtt en nog de vo orb ereidin g van de le ssen va n de volgende dag en andere kl eine hui shoud elij ke bezi ghed en , zoa ls het ve rstelle n van kledin g.
De positi e van de go uve rna nte binn en het hui shoud en was
twee slachti g . Haar positi e verkeerde 'tussen salon en souterrain ' . For me el hoord e zij bij het per son eel , maar door h aar
functi e en haar eigen afko ms t en niv eau nam zij oo k deel aan
het familie leve n. Toch moest zij er zic h altij d van bewu st zij n
een onderg eschikte positi e in te nem en. Dit ver eiste takt en
zelfb eheersing. 'De go uvern ante mo e st leren om sprekend te
zwijgen en zwijgend te spreken ', karakteriseert Hui sman
deze houding . Hierdo or was de verh ouding met het ove rige
person eel nogal een s ges pannen .
Gredd y Hui sm an he eft een prachti g b oek geschreven ove r de
gou vern ant e . Ni et allee n heeft zij met we in.ig m ateri aal de
ve le face tte n van ha ar leven ges chet st , zij doet dat op ee n
man ier en in een stij l die tot blij ven -lezen dwin gt . In de p ersoon van de gouve rna nte roept zij een moo i beeld op van het
da gelijk s leven en de onder ling e rel atie s in de ho ogste kringen van de negenti end e-eeuw se same nlevi ng.

Pet er Se lten werkt bij de Facult eit Sociale Weten schapp en
van de Universiteit Utrec ht.
Gredd y Huisman ,
Tussen
salon
en
souterrain .
Gouvernant es in Ned erland , 1800-1940 . Am ste rdam Bert
Bak ker 200 0, 247 blz. ISBN 90-35 I-2 183-x . Prijs :f 39,50 .
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Marijke Hu isman

raadgevin gen opn ieuw uitg ebrac ht, in een luxe cas sette met
daarbij een biograf ie van l ans Klo ppenburg door Vilan van de
Loo. Met de levensbeschrijving van Kl oppenburg is volg ens
Van de Loo in een een leem te voorzi en , nu " . . . iedere en die
een centimeter boven het maaiveld uit steekt een biogr afie
krijgt " . l ans Kloppenburg was inderda ad een bijzonder e
vro uw, die al haar kenni s van de Indi sche planten aanwendd e
om het "heil van de lijd end e menschheid " te dienen en daarm ee
grote faam in Nederland s-Indi ë verwie rf. M aar ik bet wijfel of
dez e biografie ook helemaal tegemo etkomt
In 190 7 ver scheen bij Uitg ev erij Masman +-======="="---=----.......;~ aan de doelstelling een beschrijving van het
dag elijk s leven van vrouwen in Nederl and s& Stroink te 'Sem arang Indis ch e planten en
Indië te biede n. De lezer komt het een en
h aar geneesk racht. He t boek werd vertaald
ander over lan s Klopp enburg, h aar famili e
in onder ander e het Maleis en het Javaans
en hui shouding te weten, afgeze t tegen een
en zou zeker vi er keer herdrukt w orden, de
algemeen-historisch beeld over de ontwi kla atste keer in 1934. lans Kl oppenburgkelin gen in Nederl and s-Indië en later
Ver steegh was de schrij fster van deze bestIndon esië . Over de intrigerende spa nning
seller. In 1913 vo lgde van haar hand nog
die ik tijdens het lezen proefde tus sen een
H et le ven van de Europe esch e vrouw in
Europe se! Nederl and se identiteit en het
Indi ë en in 1940 Eene nab etra chtin g op
dagelijk s leven in de Indi sche samenl evin g,
mij ne 'Wenke n en raadge v ingen ' be treff enkom j e echter weini g te weten . Terwijl het
de het g ebruik van Ind isch e pl ant en, vruchoverduid elijk is dat mevrouw Kloppenburg
ten enz . Een pl eidooi voor het vel e goede
zich intere sseerde voor, en bewond ering
dat ons mooi e Indië op planta ardi g gebied
had voor Indis che natuurlijke geneeswijzen,
voor me nscb en dier be vat en voortbrengt.
sprak ze van 'on s mooie Indië ' - wa arbij
Op het m om ent dat haar laat ste boek ver'ons' zeker niet verw ees naar de zogen oemscheen , was Jan s Kloppenburg 7 8 jaar oud,
de 'inl anders'. In h aar gids voo r de
en het Indië zoal s zij dat kend e stond op het
Europ ese vrouw in Indië maakte mevrouw
punt te verdwi jn en . In 'ons mooi e Indië'
Kloppenburg bovendien zeer duid elijk dat
h adden Holland ers en Europe anen door de
deze nimmer mocht 'verindischen '. De
Jap anse bezetting steeds mind er te zeggen
afstand tussen 'wij ' en 'zij ' was en bleef
en haar laat ste boek werd nauw elijks opgevoor ha ar blijkbaar duidelijk, zelf s toen de
m erkt , in teg en stelling tot haar werk uit
maat schappelijke om standi gheden ge wij1907 .
;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;
= = = = = = = = =-= =-9I-zigd waren . Maar misschi en zegt die conAa n het beg in van de eeuw was de + ;;;;;;;;;;
state rin g al wel genoeg over de verhoudinNederlandse
bevolking in de archipel
Bl oes /roe .
gen
die he t da gelijks
leven van
enorm gegroeid : toch waren er, zeker buiB ron : J. K lopp enb urg. A tlas van Ind isch e
Nederlanders in Indië - en van Indiërs in
ten de gro tere steden, m aar weinig artsen .
Gen eeskra ch tig e Plant en.
het hui shoude n van koloniale gezinnen H et klimaat leidde bij Europ eanen echter
no gal eens tot fys ieke moeilijkheden. Het
bepaalden .
do e-het -zelfb oek van mevrouw Kloppenbur g bood dan uit kom st. Voor alle rha nde meer en minder ern sti ge kwalen bood
Marijk e H uisman is hoofdr eda cteur van Hist orica .
z ij 'raadge vingen ' , bijvoorbeeld deze die soel aas kon bied en
bij het wegblijv en van de men struatie waard oor vro uwe n
"ge zw ollen voeten en handen krijgen , en vaak ook zwellingen in het aan ge zicht . ( ... ) Het middel hiert egen is als vol gt.
Ze ven tot negen bloestroe bla adj es word en met wat ada s en
Vilan van de Loo, "Kijk in Kloppenburg I" De Indische plan p oelasari fijn gestampt onder toevoeging van een portgla s
ten van mevro uw I. M. C. Klopp en burg -Verstee gh (1862 water . Het vocht wordt gefilt reerd en op de nuchtere maa g
gedron ken. Men neem t dit middel zoo lang in, tot het uit wer1948) . Uitgeverij Bo nne ville, 2 000, 160 blz. ISBN 907 3304
king heeft. Het k an som s noodi g zij n, het veertien dagen ach 687 . Prijs : f 129,- . D e bi ografie is ond erd ee l van een luxe
tereen in te nemen ."
cassett e, waarin ook een foto grafische herdruk van het k rui denbo ek 'Wenke n en raad gevingen betreff ende het ge bruik
Voor wie niet wi st hoe bloe stroe er uit zag, werd verwez en
naar de bijbeho rend e planten atl as . Deze atl as met mooie tek evan Indi sche planten , vruchten en z. ' en de bijb ehor end e
'A tlas van Indische ge nees k undige plant en ' zijn opg enom en.
nin gen van Elli s Kooman-It z is nu samen m et de Wenk en en

Last van haaruitval, duizelingen of pijn op d e borst? Kijk
dan in "Kloppenburg".
M et deze na am werd in
Nederlands-Indi ë ver wezen n aar het k ruidenboek
van
J an s Klopp en burg- Ver steeg h, wa a r in zij all erhande do eh et- zelfrecepten aanbood om medicijnen van Indi sch e
vr uch ten en pl anten te m ak en . Vilan van d e L oo schreef
een biografi e van d eze vr ouw di e eens beroemd wa s ond er
Indiërs en E ur op ea n en in N ederland s-Indi ë maar in 1948
b erooid stier f.
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H i s t o r i ca-service

Congressen
Wetens chap
Op 18 mei wo rdt aan de Uni versiteit
Gent door de Werk groep U niversi teitsges chiede nis (Ne derla nd) en Studium
Generale (België) een studied ag georgani seerd rond om ' gelee rde opva ttingen ov er de int ellectu ele vermogen s
va n vr ouwen' . Prof. Dr . Hilde de
Ridder-Symoen s verzorgt de inle idin g,
Toon va n H oudt zal spreke n over
'Bedenkingen
bij Er a smus ' di aloo g
ov er de gelett erd e vro u w', Geert van
Paemel bespr eekt 'Vrouwen en weten schap in de 18' en 19' ee uw ' . Inge de
Wilde en Minek e Bo sch zullen debatteren over de opvaulugen
van de
Gronin gse psy ch oloog Heym an s, Kaat
Wil s zal de ideeën v an de 19' -eeu wse
feministe Isab elle Gatti de Gamond
behandelen. Ove r Ces are Lombroso en
zijn ge leerde dochter s zal M arjan
Schwe gm an spreken, en Mari a Grever
zal (onder vo orbehoud ) vro uw elij ke
hi sto ric i in Ned erland en Amerik a
behand elen. Monika Tri est verz orgt de
slotbeschouwing.
Datum : 18 mei
Plaat s: Uni vers iteit van Gent
Inform ati e: deeln am e is g ra tis, opg a ve en inli chtin g en : M . Wingen s,
02 0-4 445643 (d i -do.),
mfm .wi ngens@di en st .vu.nl of In ge de
Wilde, 050-3 635366 ,
i.e.de .wilde@ bure a u.rug .n l.
Multiculturalisme
& Feminisme
Het SISWO org aniseer t in same nwerking met de Nederland se Onderzoeksch ool
Vrouwenstudies,
het
Nederlands Gen oots ch ap Vr ouwen studies en h et Tijd s chr ift v oo r
Gender studie s op 5 okt ober 2001 het
derde landelijke congr e s op het gebied
van vrouwen/g enderstudies . Het congres be oogt een breed overzi cht te

geven van de huidige ontwikkelingen
binnen vrou wen/g ender studie s, met
name op het vl ak van feminisme en
multic ultur al isme . In vers chillende
sessies zal aand acht worden be steed
aan :
onde r wijs,
biotechnol ogie ,
gezondh eid szorg , religi e , Nederl and s
koloniaal verleden, gemen gde rel aties ,
oorlog, arm oede, vluchteling en en
(ill ega le) migranten, migrantenliter atuur en po st-koloni ale theorievorming .
Wie meer inform atie wil , ideeë n heeft
vo or ander e thema 's of ee n opz et voor
een paper wil indienen , kan voor 1
m aart 2001 conta c t opnemen met
Caroli en Bou w van SISWO. Deelnam e
ko st fI60,- (inclu sief pr ogramm aboek
en lunch ); voor b aanl ozen, stud enten
en aio' s ko st de eln ame f lOO,- .
Datum: 5 oktobe r 2001
Plaats : M ozes en A äronk erk.
Water loopl ein te A m sterda m
Inf ormati e : SIS WO , Caroli en Bou w,
Plantag e Muid ergracht 4,1018 TV
A ms te rdam, tel ef oon : 020- 25 706 38,
e-m ail: ge nde rco ng res@sis wo.uva. n l.

Histo ry confe re nce
In Den H aag vindt van 27 febru ari tot
2 maart 2002 de Fourth Eur opean
Social Scienc e Histor y Conf er ence
pl aats. Er zal aand acht besteed worden
aan them a 's als Ethnicity
and
Migration, Family and Demogr aphy,
Government
and P olities, Labour,
Nati ons and Nationalism , Oral Hi story ,
Political
Movement s,
Religion ,
Se xuality en So ci al In equalit y. De
org anisati e is in handen van het nSG.
Inf ormati e: l/SG, Cruquiu sweg 3 1,
1019 AT Ams terdam , 020-6685 866,
e-mail: essh c@ii sg.nl.

Tent:oonst:ellingen
Lust en leven
In het Mu seum Bo erhaa ve te Leiden is
tot en met 6 mei de tentoon stelling Van
lust tot lev en: se ks ua lite it, zw an ger schap en ge boo rte te zien . De bezoeker
krijgt aan de h and van objecten als
condooms, schaams ierade n , kui sheids gordels e n zwan gerschaps amuletten
een beeld van drie eeuwen lu st en
leven in Europe se en niet-Eur opese
culture n .
Datum : tot en met 6 mei 2001
Plaats : Mu seum Bo erhaa ve, Lan ge St.
A gn ieten straat 10, Leid en
Inf ormati e: 071-5214224 of
ww w.m useu m boe rhaave .n l.
Reliek en
Een botje van de heilige Ur sul a o f een
hout splint er van Jezus ' krui s zijn in de
Middeleeu wen veelvuldig vereerd als
voorwerp en van on schatbare wa arde.

11

HISTORICA

februari

200

I

De h eilige re sten zouden gees tkrac ht
be zitten en be sche rming en gene zing
bieden . Omdat het heilige zelf vaak zo
onooglijk w as, werden de pra chtigste
reliekhoud er s gema akt waarvoor de
duur ste mat erialen werden gebruikt.
In zowel
de N ieuw e Kerk
te
Am st erdam
als in het Mu seum
Cath arijneconvent
is de door Henk
van Os sameng estelde tentoons telling
De weg naar de hem el over relieken te
zien . De exp ositi e in de Ni euwe Kerk
schet st de internati onale ontwikk eling
van reliekhouders in de middele euwen , en in het Catharijneconv ent
geven originele reliekhouders , schilderij en en h andschriften ee n beeld
van de reliek verering .
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Datum : tot 22 april 2001
Pla ats : Ni eu w e K erk , Dam te
Am st e rdam ; Cathar ijn econ vent ,
Lan ge Nieu wstraat 38 te Utrecht
Inf orm a tie: Nie uwe Ker k: 0206386909 , Catharijn econvent: 03023 172 96. in te rne t: www. deweg naa rdeh em el.nl.

Varia
School Anno
In de serie Het blauw e Boekj e verscheen
de facsimile Ged ichtj es voor behoefti ge
kind eren dat in 1824 werd gepubliceerd
door Franc yntje de Boer - ' dienstmaagd
te Sneek' . Haar bed oeling was met de
gedi chten
"gehoor zaamheid
j egens
ouders en onderwijzers, en vertrouwen
op eene goed e Voorzienig heid in de jeugdige zielen van geringe kinderen te helpen bevorderen of versterken" . De serie
Het blauwe Boekje is een uitgave van het
Schoolmu seum te Rotterdam , dat ook het
tijd schrift D e school anno uitgeeft, waar-

H ;s1:or;ca-serv;

van vrouwen
sam enleving.

Personalia
Op 13 j uli 2000 is F r a n ces Go u d a
ben oemd to t hoo glera ar Vrouwenstu di es, in he t bij zond er geschiedeni s van
h et (p ost ïkoloni ali sm e en multi cultur alit eit . Zij is aan gesteld bij het Bell e van
Zuylen Ins tituut .

I

o
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~

De hi stori sch-l etterkund ige Arme lies
de Je u promov eerde op 22 septe mber
2000 aan de Univ er siteit Utr echt . De
titel van haar pro e fschrift luidt ' t Spo or
d er di chteress en . Netwerken en publi ca tiem og e lij k he de n van schrij v ende
vrouwe n in d e R epublie k ( 1600- 1750) .
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We lkom bIJ het Net ionaal Schoulmu seum

in meer inform atie over school- en onderwijsgeschiedenis is te vinden . D e School
an no verschijnt vier keer per jaa r, een
abonnement kost f 32,90. Per j aar verschij nen er eveneens vier Blauwe boekj es, die samen f20, - kosten.
Infor m a tie: Marjok e Rietv eld -va n
Winge rden, Icaruslaa n 42, 1185 iN
Am st elveen, e-m a il: M'R ietv eld van . Wingerden @psy .vu.nl

Op 24 november 2000 promov eerde
Kath lee n Nieuwenhu ijsen aan de VU .
De titel van haar proefschrift luidt H et
ja woord in beeld .
Hu welijk safb eeldin g en in midd el eeu wse hand schrift en
(1250-1400 ) van het Lib er Extr a.
Het IIAV ontving op 27 nov emb er
2000 de Joke Smit -prijs voor em ancip atie. Elk e twe e jaar wo rdt dez e regeringspri j s voor em ancipatie uitgereik t
aan een pers oon, groep of in stantie die
een fundamentele bijdrage he eft geleverd aan de verb etering van de po sitie

ce

in

de

Ned erl and se

Op 30 novemb er kende het College
van Bes tuur van de K ath ol ieke
Univ er sitei t Nijm egen
de Frye
Stip endia 2000 toe aan tien wetensc ha ps ters , ond er w ie dr s. K .
Br oer tj es die onderzoek doet naar
midd eleeuwse pe lgrim stekens en dr s.
M. Altena die de verbee ldin g va n
fabri ek sarbeidst er s in fotografi e en
fi lm ( I 890-1910 ) bestudeert.
Op 14 december 2000 pro m oveerde
Mat h ild e van Dijk te Gronin gen op
haar proefs chrift E en rij van spi eg el s.
D e heili ge Barb ara van Nicom edia
al s voor b eeld voor v rouwelijke reli gieuze n .
Maria n ne Voge l promoveerd e 2S
janu ari aan de Unive rsiteit Ma astri cht
op het proef schri ft Baard b o ven
ba ard . Ov er het N ed erlands e lit erair e
e n maats chapp elijk e le ven , 19451960 .

De CommissieVrouwen-en Gendergeschiedenis
van de Verenigingvoor Geschiedenislerarenin

Nederland (VGN)zoekt NIEUWELEDEN

Dezemaand:

Doel van de commissie:
de aandacht voor vrouwen- en gendergeschiedenis in het
voortgezet onderwijs en op de lerarenopleidingen stimuleren, bijvoorbeeld door plannen van het ministerie, schoolboeken en eindexamenprogramma 's te toetsen op hun
aandacht voor vrouwen- en gendergeschieden is.
Daarnaast schrijven leden van de commissie recencies en
artikelen voor het verenigingsblad Kleio en stimuleren zij
de publicatie van onderwijsmateriaal op d it geb ied .

•
•
Trouwenmet een

Sonjaen dejaren '80
I

Oranje

•
•
Historisch

Loede Jong

Rotterdam

Profiel van de nieuwe leden:
• historica met belangstelling voor vrouwengeschiedenis
• betrokkenheid bij (voortgezet) onderwijs , bij voorkeur
werkzaam in het onderwijs
• bere id circa zes keer per [oor een middag te vergaderen en tussentijds een of meer van de bovengenoemde
taken voor haar rekening te nemen

Neemeenproefabonnement
3 nummersvoor slechtsfl0,·
Een jaarabonnement (10nummers) kost f9 9,50
JfRm ' ) Ikont.an8 dtie nummers van Historisch Nieuwsblad voorf 10,.. Als ik daarna

Wij bieden :
reiskosten- en maa ltijdvergoed ing en een enthous iaste
commissie

Hisloris<hNieuwsbladnietverderwenste olllVMgen
, laai ikdaleenweeknaontvangst van het tweedenummerwelen.

I
I

I

Achternaam

t Adr~s

Pou(odt

Voorletters

t il ~'l"oonpl.u t~

I

Land

Reacties naar de voorzitter: Marianne Zewald , Vijverlaan
2, 2012 Re Haarlem, 023-5283325
e-mail: zewald@xs4all .nl of Fia Dieteren, Joris Ivenslaan 6,
1325 LVAlmere, e-mail : Rongen.Dieteren@Wxs.nl

Ieleleunnummer

I
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Datum

Handtekening

Dezebon ineen envelop ronder postzegel storennaar: HistoriSlhNieuwsblad.
Antwoordnummer9214.1000 Wl Amsterdam Of

bel 0800 0134100
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van

Boeken

de

pers

i n 't kort

Sarah Bradford
Koningin van Amerika. Jacqueline
Kennedy Onassis
Balans, 2000, fS9,SO.
Een van de beroemdste vrouwen van
Amerika , Jacqueline Bouvier, is voornamelijk bekend geworden door haar
echtgenoten : eerst de vermoorde president John F. Kennedy, later de Griekse
scheepsmagnaat
Aristoteles Onassis,
die haar bedroog met de opera-ster
Maria Callas . Sarah Bradford reconstrueert het leven van Jacqueline zelf, onder
andere aan de hand van interviews met
familie en vrienden.
Brieven van Fanny Philips aan Ans
Schreurs, 1942-1943
Stichting Nationaal Monument
Kamp Vught, 2000, f19,9S.
Op 21 april 1942 begon het 19-jarige
joodse meisje Fanny Philips uit Vught
een briefwisseling
met haar beste
vriendin. Op die dag werd het ouderlijk
huis van Fanny gevorderd door de
Duitse bezetter. Ruim een jaar later , op
25 juni 1943, ontvangt Ans Schreurs het
laatste levensteken van Fanny . Deze
integrale uitgave van de correspondentie - met veel illustraties - werpt een blik
op het dagelijks leven van de beide
meisjes en hun vriendenkring . Het boek
is te bestellen bij Stichting Nationaal
Monument Kamp Vught, telefoon: 0736566764,
e-mail:
info@nmkampvught.nl.
Esther Captain, Marieke Hellevoort
en Marian van der Klein (red.)
Vertrouwd en vreemd. Ontmoetingen
tussen Nederland, Indië en Indonesië'
Verloren, 2000, f39,SO.
In de VVG-serie Tipje van de Sluier verscheen onlangs het twaalfde deel waarin
wetenschappers, fictieschrijvers en journalisten laten zien hoe kleur, sekse, rijkdom en status de bepalende factoren
waren voor de omgang tussen mensen in
en buiten de archipel. In diverse bijdragen komen thema 's als arbeid , religie ,
politiek en vrouwenbeweging
aan de
orde; in een fotogalerij laten onder anderen Pamela Pattynama en Ernst Jansz
zien wat hun hedendaagse associaties
met 'tempo dulu' zijn .

gregatie
van de Zusters
van de
Choorstraat in Den Bosch en als zuster
Gaudia legde zij zich toe op het bijzonder onderwijs . Na haar opleiding aan
het Psychologisch-Pedagogisch
Instituut
in Tilburg werd zij werkzaam bij het net
opgerichte Pedologisch
Instituut in
Nijmegen. In haar onderzoek ontdekte
Frye het kinderlijk autisme, waarover
zij in 1968 haar proefschrift schreef.

Marjet Derks en Rob Wolf
Wetenschap in dienstbaarheid. Ida
B.M. Frye (1909), heilpe dagoge
Vantilt, 2000, f19,90.
In de serie Vrouwen van formaat verscheen een biografie over Ida Frye . Zij
trad op 18-jarige leeftijd in bij de con-

Mathilde van Dijk
De Heilige Barbara van Nicomedia
als voorbeeld voor vrouwelijke
religieuzen
Verloren, 2000, fS9,SO.
In de serie Middeleeuwse Studies en
Bronnen verscheen onlangs het proefschrift van Mathilde van Dijk . Zij ging
op zoek naar de vormende functie van
heiligenlevens (vitae), met het leven
van de heilige Barbara als casus. In de

11

februari

HISTORICA

200

I

vijftiende
eeuw werden in diverse
vrouwenconventen vitae van deze heilige gemaakt - zij zou, nadat zij zich
tot het christendom had bekeerd, door
haar vader zijn uitgeleverd
aan de
plaatselijke rechter die haar gruwelijk
liet martelen.

Kester Freriks
Geheim Indië. Het leven van Maria
Dermoût (1888-1962)
Querido, 2000, f6S,-.
Schrijver en journalist Kester Freriks
werkte ruim tien jaar aan de biografie
van een van de belangrijkste schrijfsters
uit de Nederlands-Indische letteren. Hij
reisde in Dermoûts voetspoor door
Indonesië en evoceert in deze biografie
op onvergetelijke wijze het vooroorlogse Indië. Tegelijk met deze biografie
verschijnt het Verzameld werk van
Maria Dermoût bij Querido (f35 ,-) .

Vers
Alma Mahler
Het is een vloek een meisje te zijn
D e Arbei derspers, 2000, f49,9S.

Alma Ma hler
Het is een vloek
een meisje te zijn
Een keuze uit de
dagboek

Arme lies de J eu
't Spoo r der dichte ressen. Netwe rken
en p ubli cati em og elijkh eden van
schrijven de vrouwen in de Repu bliek
(1600-17 50)
Ver lore n, 2000, f49, 70.
Voor haar dis sertatie hee ft Anne lies de
Jeu meer dan tweehonderd schrij vende
vrouwen getraceerd van wie tu ssen
1600 en 1750 werk gedrukt
is.
Beschreven wordt in welke sociaal-culturele en godsdien stige circuits de
Groni ngse, Friese en Dordtse schri jfsters functi oneerden en we lke moge lijkhede n vrouwen in de Republiek hadd en
om hun werk gepub liceerd te krijgen.

Daphn e Schm elzer
Geo rge Sand : een leven in rebellie
en lief de
Ba la ns, 20 00, f39, SO.

de

pers

op geri cht d ie als doel hadd en de
medi sch- weten sch app elijke proe ven op
levend e d ieren aa n de kaak te stelle n.
Veel feminis ten die oo k bij de Nation ale
Tentoon stellin g va n Vrou wenarb eid
ware n betrokk en , men gden zich in de
strij d tegen de dierproe ven. Am and a
Klu veld toont in haar boek aan dat het
verz et tege n vivisec tie be grepen moet
worde n tege n de ach tergro nd van opvat ting en over religio siteit, weten schap ,
mann elijkh eid en vrouwelijkheid , po litiek, ver bee ldi ng en moderniteit.

Thomas Leeflang
Gevallen engel. Leven en werk van
Leni Riefenstahl
Walburg Pers, 2000, f29,SO.
In de eerste Ned erlandstalige monogra fie ov er de m aak ster van de film
Triumpli des Wille ns ( 1934) sch et st
Th om as Lee fla ng ee n portre t va n ee n
eige nzinni ge d omi nante vro uw di e
op groeid e in de Weim ar-republiek , carrière maakte in het D erde Rijk en na de
oorl og de zo nde bok we rd van de n ationaal- soci ali sti sche film.

An ne ke d e Vr ies
Wie kijf t die blijf t. Vrouwe n in bijbelvertalingen
L.J. Veen, 2000, f 14,90.

In de serie Privé- dome in is opnieuw een
keuz e uit de dagb oeken van Alm a Ma hler
( 1879-196 4) versc henen. De ze uitgave
beslaat de perio de 1898- 1902 en biedt
een levend ig beeld van Wenen rond 1900.
De jo nge Alm a Mah ler schreef ove r haar
bew ond ering voor (m annelij ke) kun sten aar s als Klimt, Wagner en Gu stav
M ahler. Tegelijkertijd reflecte ert zij in
h aar geschrift en op haar muziekc arriè re
en h aar maat schappelijke positi e als
vrouw . Pete r Claessens maakte een keuz e
uit de dagb oeken en voorzag deze van
een verh eld er end notenapparaat
me t
comm ent aar en verwij zingen naar contemp oraine cultur ele gebeurtenisse n.

Maria Gr ever en Fia Dieteren (r ed .)
Een Vaderland voor vrouwen. A
Fatherlandfor women
Stichting Beheer IISG, 2000, f24 ,90.
In deze bund el - die is geïn spir eerd
do or d e VV G-co nferentie o ver de
Na tiona le
Tentoonst ellin g
va n
Vro uwe nar be id in 1898 - laten binn enen buit enland se auteurs hun licht sc hijnen over de vraag op welke man ier
vro uwe n aan het eind e van de negentiend e ee uw hun houding
heb ben
bep aald ten opz ichte van het vade rla nd
en de politi ek e machthebbers. Met b ij dr ag en va n onder anderen M ary W .
Bl anch ard , Eva Lous, Mineke Bosch ,
St ef an Dud ink en Elsbeth Loch erScholt en. Ee n fotokatern toont replic a 's
van all e tij dens de Tentoonstelling van
189 8 gep roduceerde
ansichtka art en ,
afkom sti g uit particuliere collecti es en
openb are arc hieve n.

van

In 1870 o verleed Ge orge Sand , de
vro uw die bekend wer d als de minnare s
va n Chopin , boe gb eeld va n em ancip atie
e n als sigaren rok end e nym fom ane in
m ann enkleren. In deze bi ogr afie laat
Daphn e Schmel zer , op b asis van de
dagboeken en bri even van Sand , zien
dat zij heel wa t meer was . George Sand
was bijv oorbee ld ee n st uwen de kr acht
acht er de re volut ie va n 1848 .

Am a n d a Klu veld
R eis door de hel der onsch u ldige n .
De exp ressieve poli tiek van de
Ne derlandse anti-viv isection isten,
18 90-1940
A ms t er d a m Univ er sity P r ess, 2000,
f 49,SO.
Eind nege ntiende eeuw werden er in
veel West -Europe se landen organisaties

HISTORICA

Gedacht en over de rol van mannen en
vrouw en in de sam enlev ing, en over
mann elijkhe id en vrouwelijkheid zijn
niet alleen onder dee l van de bijbeltek st.
Vertaler s van de originele teksten blijken hun eigen opvattingen in de bijb el
te hebb en ingev oerd: waar de brontekst
neutra al is, voegen vertalers stereotypen
toe, waar de bijb el zelf stereotiep is,
wordt dat door de vertalers nog versterkt.
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-~--------Richtlijnen

voor auteurs

Een artikel voor Historica bevat:
* een titel, ondertitel, een korte lead (pakkende introductie die aan het artikel
voorafgaat) en enige tussenkopjes
* een korte literatuuropgave (van ten hoogste t ien titels).
Titelbeschrijving boek:
Elsbeth Etty, Ue(de is heel het leven niet
Henriette Roland Holst 1869-/952.
Meppel, 1992.
Titelbeschrijving artikel :
R. Dekker, 'Vrouwen in middeleeuws en
vroegmodern Nederland ', in: G. Duby
en M. Perrot , Geschieden is van de vrouw
11/.Van Renaisscane tot de moderne tijd.
Amsterdam, 1992, pp. 415-443.
* géén noten
* enige personalia van de auteur (een of
twee zinnen, met daarin o.a. vermeld
naam, functie) en het adres van de auteur
* enige illustraties met onderschriften, én
bronvermelding (per pagina een illustratie); digitaal aangeleverde illustraties bij
voorkeur wegschrijven als tiff- of epsbestand
* de officiële spelling (volgens het Groene
Boekje)
* een artikel van drie pagina 's bevat maximaal 2300 woorden; een twee pagina's tellend artikel 1500 woorden, een recensie
(een pagina) 800 woorden
* citaten staan tussen dubbele aanhalingstekens (" en "). in andere gevallen worden
enkele aanhalingstekens (' en ') gebruikt.
Aanlevering van kopij:
* de kopij wordt naar het redactieadres
gestuurd op flop, vergezeld met een uitdraai. Gebruik WP Slof Word , en vermeid welk tekstverwerkingsprogramma
is
gebruikt.
Deadlines:
februarinummer: I oktober
juninummer: I februari
oktobernumme r : I juni
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'h em a:
feministische
man'les.en
ox:

De uitslag van de prijsvraag "Wie
schrijft het Nieuwe Feministische
Manifest",
Lees In deze LOVERde 8 leukste
Inzendingen, waaronder:

=
= • Pleidooi voor politieke
= correctheid
)~ • De dictatuur van de Illusie
.... • Het postfeministische spook
t-

e

:::IE

I;

:::IE

ox:

::-

En verder:
Het juryrapport
Hoogtepunten uit de feministische
manifestgeschiedenis
Declamaties op Internet
250Signalementen

C>

t-

Lover is een uitgave van het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV).Te
koop in de boekhandel à / I 1,50 I Bfr 195. Een abonne.... ment (4 nrs.) kost /42, 50 I Bfr 765 voor part iculie-ren;
/ 55,00 I Bfr 990 voor organisaties en /25,00 I Bfr 460
<::> voo r
studenten . Telefoon: 020-665 1318. URL:
thccp:/Iwww.iiav.nl/loverned.htm
ox:

=

Adviseur, specialist en mensenrechten?
Kom bij ons als vrijwilligerl

Ben jij iemand met een vlotte pen en een
makkelijke houding naar de pers toe? Of ben je
een creatieve persoon met prachtige ideeën over
leuke publieksactiviteiten zoals festivals,
marktactiviteiten of benefietconcerten? Missch ien
weet jij veel over fondsenwerving of ledenwerv ing,
of heb je goede ideeën over organisatievormen?
Of je bent een trainer die gewend is voor groepen
te staan en kennis over te dragen? Ben jij
missch ien iemand die veel weet van het
onderwijsveld, van lesgeven of van omgaan met
jongeren? Dan ben jij de specialist die wij zoeken .
Amnesty heeft voor deze specialisten
aantrekkelijke vrijwillige functies in het hele land .
Meer weten? Vraag dan het informatiepakket aan
bij Karen Coesmans of Monique Mispelblom , tel:
020-6264436 of e-mail: k.coesmans@amnesty .nl
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----------Egodocumenten
van vrOU'Nen
Op 23 februari 2001 organi seert de
Stichting Vr ou wen gesch ied en is van
de Vroegmod ern e Tijd een stu d iemiddag over de w aa r d e en functie
van egodocument en. Ton y Lindijer
zal sp r eken over Maria d e Neufville
en Joost Ro sendaal
over Clara
Cornelia van E ij ck .
'H et eenigste dat mij jammert is maar
dat men geen j on ge van mij gem aakt
he eft ' verzuc htt e Cl ar a Corn eli a va n
Eij ck ( 1752 - 18 10) . Deze p atrici ër sdocht er met ee n brede bel angstelling
had k ennelij k moeit e met de rol die zij
als vro uw geac ht we rd te ver vullen .
Het liefst br ach t ze de da g lezend en
schrij vend door. Da arna ast was ze zee r
ge boei d do or de politieke ontw ikk elin ge n en liet ze zic h graag ond erri chten
in wi skunde, as tro nomie en theologie.

In haar dagboek in bri efvorm k laagt ze
over de monot onie en landerigh eid van
het dagelijks be staan . Aan het vermaak
van de elite nam ze slechts m et tegenzin deel. Vanweg e hun politiek e overtuigin g moesten Van Eijck en h aar
echtge noo t uitw ij ken naar Gent nad at
in hun woo np laats ee n wisse ling van
de politieke wac ht h ad pl aat sgevonden . Uit ha ar brieven spreekt ook de
angst over gearres tee rde vri end en .
M ari a de Neuf vill e ( 1699- 1779) heeft
eve nmin een gem akkeli jk le ven geh ad .
N a het overlijd en va n haar aan staande
bruid egom verl iet ze haar geb oort estad , omdat ha ar fa mili e haar nie t meer
nodi g had. Verv ol gens woond e ze
enige jaren sam en me t haar nicht , m aar
toe n die overl eed bleef ze in grot e een z aamhe id ach te r. Verhaa l van myn
d roev ig leeven illu stree rt hoe ee n achttie nde -e euws e doop sgezinde vr ou w
zoc ht naar tro ost en ver zoening met het
bestaan . Haar autobiog rafie eindi gt in
ee n bibberig hand schrift met de treurige woo rden: 'Ik be n sie k' .
De lev ensverh alen van De Neufv ille en
Van Eij ck staan tijd ens de SVVT- stu-

HISTORICA

--- --

die middag op 23 febru ari centra al. Aan
de orde komen vr agen als: Wat is de
liter air historische waarde van hun teksten , op sociaal, politiek en godsdi ensti g vlak ? Wat is de rol van gende r in
hun werk en hoe b eschrijft de auteur de
relati e tus sen m ann en en vrouw en ?
Hoe gaa t de schrijfs ter met het door
haar beoefende genre om : was ze zic h
b ewu st van een b ep aalde traditi e, of
gin g ze haar eigen we g? Wat is het specifieke van De Neu fvill e en Van Eij ck
gez ien het mili eu waa rui t ze afk om stig
zijn , de periode waarin ze schre ve n en
het publiek dat ze voor ogen h adden.
Ded en ze aan zel fkri tiek? En is er in
hun teksten sprak e v an introspecti e?

Da tum : 23 f ebru ar i 20 01
Tijd : 14 .00-17.0 0 uur
Pl aa ts: Utrec h t
Nadere inli chtin gen b ij Willek e Los
(e -mail : wfl os@worldon line. n l) en
A nne lies de J eu (ema il:A nne lie s.de Jeu@ le t.uu.n l) ofv ia
on ze homepag e:
http ://www .iisg.nl / - womhist/svvt. html
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