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N a acht jaren trouwe dien st mag ik voor
de la atst e keer deze kolom vullen met
l11i~n ged achten c.q. ergern issen . Maar
ee I st wil ik de aandacht vestigen op
M rij Groos, ne erlandicu s en in VVGknn g n n auwelijk s bekend . Na zes j aar
v Flaa t ook zij de r edactie
van
Historica. Marije is vooral in de eerste
j aren mijn grote steun en to everlaat
ge weest. Van af het allereerste begin
he ft zij, naast het redacteurschap, als
e nige de eindr edactie ged aan. Pas halve wege 1998 kreeg Marij e eindredacLio 1.elc ondersteuning. Marije, op deze
l
pla at. wil ik je van hart e bedanken vo or
je nz t vo or Hi st or ica en je veel su cces
w n e n met de spoedige afronding van
je roe f chrift .
~ 1 is de af gelop en j aren ver and erd .
c11fe f ik in mijn eer ste column nog
ov r het feit dat 'Geachte mevrouw' nog
I ed een 'hee r ' w as, nu blijken de toen
ge oc ht ansichtka arten in een lad e te
ve ge len. De aanhef v an het briefpapier
Ie ert nu standa ard 'G eacht e m evrouw,
111
',jnheer ' op. Ik zal de kaarten naar het
vrc uw en antiqu ari aat bren gen! Ons doel
n de bekendheid v an de VVG en
Hl torica te vergroten is ruim sch oot s
gera aid . Er zijn in de loop der ja ren veel
nieuw e leden en abonnees bijg ekomen .
E rl ons tijdschrift heeft zich van een
VI' u wen g scliied ni sblad tot H ist orica
on wikk eld . Jammer genoeg is de groei
ni 1 van die omvang gew eest dat we
111tori a bij een uitgever hebben kunnen onderbren gen , een kl eine ver goed il g konden geven aan redactieleden , of
da we auteurs een financiël e tegem oetk in k onden bi eden voor hun bijdrage aan on s tijd schrift . Gelukkig voelde n
ve e auteur s zich vere erd met plaatsing
va hun artikel in Historica . Nog steeds
iet de s vrouw s? Kl aarblijk elijk! And ers
Z I zo'n toona angevend bl ad als Lo ver
to h niet slechts 500 gulde n uitloven
voor alle oude , nieuwe en anti-fe m iniste die een opruiend femini sti sch m anife t willen sch rijv en. Blijkb aar gaat het
nog steed s om de eer of de betaling van
ee n schijnt j e .
Voor de eer of vo or de cen ten : sam enwerken met redactieled en, veel contacten hebben met aut eur s (sommige n we rden zelfs telefo on vriend innen ), de spa nning om elke keer weer de deadlines te
halen , en dan een concreet product voor
j e te zien liggen, ik had de afgelopen
acht j aren niet s leuke rs en zinvolIers
kunnen bedenken. Ik wens de nieuwe
hoofdredacteur M arijk e Hui sm an veel
plezier en succ es toe met de voort zetting van Hi stor ica.
Z onn eke M atth ée
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slingerslag
(1881-1932),

schrijfster

en filosofe

Judith de Raat

Het lijkt voor de hand te liggen dat iemand die over 'brandende
vrouwenkwesties'
schreef en de gangbare conventies
tussen mannen
en vrouwen
aan de kaak stelde, bij de georganiseerde
vrouwenbeweging thuishoorde.
Toch is het tussen de vrouwenbeweging
en
Carry van Bruggen nooit iets geworden.
Ondertussen
deed ze met
een zeker gemak alles waar de vrouwenbeweging
fel voor streed: ze
voedde
haar kinderen
alleen op en verdiende
haar eigen salaris.
Carry van Bruggen werd een bekend schrijfster
van veelbesproken
en veelgelezen
romans. Daarnaast
werd zij een bekende
persoonlijkheid door haar lezingen en haar journalistieke
werk. Van Bruggens
werk is vaak autobiografisch
geïnterpreteerd,
maar dat was zeer
tegen haar zin. Een van haar uitspraken
hierover
luidde: "Ik belijd
mezelf altijd. Maar dit mag niet over 't hoofd gezien worden:
dat ik
van mezelf slechts vertel wat ik algemeen
menschelijk
in me vind."

Carry van B rugge n is de schrij versnaa m van C arolina L ea de
H aan. Zij werd op de eer ste dag van het jaar 1881 gebor en.
Op de laat ste dag van datzelfde j aar werd haar broer J acob
Isr aël de H aan ge bore n, die eve neens een sc hrij ve r va n
bel an g zou worde n. Zij war en kind eren van jo od se oud ers.
Carry van Bru ggen schrijft in bij voorb eeld D e Verla tene
(19 10) en in H et hui sj e aa n de s loo t (19 2 1) over haar j eu gd ,
w aarbij zowel de liefdevolle als de bekl emmende mom enten
aan het licht treden .
Het j oodse milieu waa r in zij opgroe ide, was een va n de eerste zaken waar aan Carr y van Bruggen zic h ontw orste lde.
Volgens h aar w as het jod endom ee n 'c ollec tiv ite it' die h aar
niet de ruimte kon geve n die ze nodig had . Dez e op vatting
ke ert in h aar leven en in haar wer k telken s teru g. Bijna ieder
verb and dat mensen aang aan , wordt door haar veroordeeld als
een co lle ctiv ism e dat de mens het zicht belemmer t op zij n
wa re best emmin g: de E enh eid .
H aar breuk met h aar oud erlijk mili eu was uitermate ri goureu s: ze trouwd e met een gesc heiden, niet-jo od se man , di e
journalist
was bij een so ci alis tisch d agblad, Kees van
Bru ggen (1 874-1960). Oo k uit dit huwel ijk en de inzet voor
het soc ialism e zou Carry va n Bru gg en zich losm ak en ; he t ee rste stra ndde, het tweede wer d door haar ontm aske rd als wéé r
een "Eenhe id-ontvluchte nde collec tiv iteit. "
Na de sche iding hi eld ziJ de na am aan waarond er zij inmid-

del s bekend was geworden. Vanaf dit moment zor gd e zij als
schrijv er en spreker voor he t inkome n waar zij met h aar twee
kinder en van leefde, ook toen ze in 1920 trouwde met Aart Pit.
Zo werd ze iem and die beh alve uit gedreven heid ook schreef
om erva n te kunnen leven , hetgeen de werkdruk natuurlijk niet
vermi nderde . In 1928 stortte ze in . Ze werd met zw are depr essies opge nome n in ru sthu izen , .kon af en toe naa r hui s, maar
werd niet meer beter . Op 16 november 1932 overl eed ze aan
de gev olgen van een overdosis slaapmiddel en .

Wisselende
waardering
Enk ele j aren vo or h aar do od versc he ert Carr y van Brug gen s
laat ste rom an , Eva ( 1927) . Vana f 1907 had zij on afgebrok en
rom an s en fil osofis ch werk gepublicee rd , hetgeen een indrukwekk ende publicatielijst opl ev ert: er versch een elk j aar wel
een boek van ha ar hand .
Tijd en s en na haar leven he eft het Carry van Bru ggen en haar
wer k nooit aan bel an gstellin g ontbroken , zij he t dat deze
bel an gstellin g een go lve nde bewe ging kent. De laatste opl eving van deze inter esse date ert van de ja ren rond 1980. In
1979 verscheen een dikke b and m et daarin vijf rom ans v an
Ca r ry an Bru ggen . D e aan zet tot dez uit gave wa s een jaar
daarvo r geg e e n door Jan Fon tij n TI D iny Schouten , die in
de reek s 'De Engelbew aarde r ' een deel aan deze schrijfs ter
hadd en gew ijd . De twee boeken raakten , ook na herdrukk en,

HISTORICA

oktober

2000

11

Carry

van

Bruggen

sne l uitver ko ch t.
B ij versc hijn ing moc hte n Van Bru ggen s ro ma ns doorgaa ns op
waa rdere nde krit ie ke n re kenen . M et nam e Eva (192 7)
bezorgd e haa r een pl aat s in de Ned erl and st alige lit er aire
can on : door de lit eraire kritiek we rd het bo ek vrij wel un aniem
bestem peld al s haar beste rom an , w aar in al ha ar ee rdere the m a' s aan de or de kome n en in een ni eu we sy nt hes e opge nomen wo rde n. H aar fil osofi sche studies Pr om etheus ( 19 19) en
Hedendaags Fetisj lsm 1925 va llen op in haar ui tvoeri ge
bib li gr af ie . ar ry van Bru ggen moest moeit e do e n om v r
dez e w erken een uitgev er
te vinde n en kr eeg er nauwe lijks en ige reacti e op.
De uit slu itend ma nnelijke
rec en sen ten von de n he t
bet er er niet publiekel ij k
op in te ga an en sprake n
er o nde rling op neerbuigen d e too n ove r. Ee n
vro uw die een filosof isc h
we rk sc h ree f en bovendie n ni et gestu dee rd had ,
w as ze ee n do orn in het
oog. D e waar de ring , j aren
later,
va n M enno te r
B raa k voo r P rom eth eus
he eft
merkwa ardige
gev o lge n geh ad : m en
g ing jui st dit bo ek zien als
h aar m ees t belangrij ke
we rk . Hi erd oor raak ten de
rom an s b ijna ve rg ete n,
ter wijl deze ee n inter essa nte en co ns iste nte th ema tiek laten zien.

per son ages kome n tot le ven do or de nau w keuri ge be schr ijving va n hun gedac hte s en gevoe lens . Ook de b eschrij vin gen
va n de omgev ing, h et mili eu, het gezi n of het land schap staa n
va ak in di en st van de ze 'innerl ij ke mon ol oog'; ze drag en in
het alg emee n bij aa n de sfee rteke ni n g e n gem oe ds toes ta nd
va n de hoofdp er soon .
D at m oet ni et au tob iogr afi sch wo rde n geï nterpretee rd , m aar
als haar b el an grij k ste lit erai re th em atiek: de verho ud ing va n
he t indiv id u ten opz ichte va n de m ed em en sen en de same nle vin g , en in ruim er op zich t: de pla at s van de men s in de k osmos. Ha ar p erson ag e s
str uikelen over co nv e ntie s di e de eige n ontwik ke ling bel emm e ren e n
tw ij fe le n tu ssen zelfb epalin g en zel fopofferin g.
Die m oeizam e plaat sb epalin g heeft ee n pe ndan t
in h et lev en va n d e
sc hr ijf ste r zelf : zij wer d
ge zien als ee n indiv iduali ste di e ov eral bui ten
stond, m aar zij zag zic hze lf als iema nd di e het
alge mee n
me nse lij ke
zoc h t. Jui st via haar indi vua lisme zoch t ze naar
het alge m ee n over stijge nde .

Doodsangst:
en
levensdrift
Ee n typerend onde rdee l
v an h aar rom an s is h et
them a v an de slingers lag .
In de rom an Eva keert dit
De "invloeden
van
steeds terug, hoew el h et
de tijd"
pas in het zesd e va n de
Ca rry va n Bru ggen kon
ac h t
ho ofd stu kk en
het we rk van ee n groot
om schre ven wor dt: " G a
de el van haar collega 's
naar buiten, in een n acht
ni et
waa rd e ren.
De
als deze . Dan za l j e de
B ew egi ng va n Tachti g
sli nge rs lag voe le n. D an
d omi neerd e het liter ai re
za l j e m et alle s éé n zij n,
klima at rond de ee uwwi sin de slingerslag geva nse ling. Z ij mi ste in de litege n. E n neem t de slinge r
ratuur ee n 'inh oud', ze
je m ee naar links, d an
v ond d at er 'b e schri jve racht j e het le ven en j e
vi ngs ku nst ' werd bedrerukt aan je keten (-) . En
Het th emanumm er ov er Carr y VWl B rug g en :
ve n , waar bij zij zich niet
neemt de slinger je naar
De Engelbewaa rder nr. 13, sam engest eld door
th uis voe lde. Ze had ee n
rec h ts , dan haat je d e
Ja" Fo ntij n en D iny Scho uten. Am sterdam, 19 78
u itgesp ro ken oordee l ove r
dood en je kle m t je aa n
w aar het de m eeste van
het lev en (-) . En buit en
haar tijd genoten aa n on tde slin gersla g is er ni et s.
b ra k: "ac htergro nd va n idee e n wer eld be sc ho uw ing , bes pie(-) M aar dit is geen v lucht. Ik w il mij in de slinge rs lag we te n,
ge le nd inzicht, ze lfkennis en m en senk enni s."
blij ven we te n - w illoos , d oell oos be stemm ing sloos in de
D it oor dee l de eld e Car ry va n Bru ggen met ande re n ; er was
ond oor gron delijk e sli ngerslag - ik ge loof ni et dat ve rder ee n
men s ka n kom e n, of vr ij er ka n wo rde n. Is dit dan , di t - is dit
ee n we nding op koms t. Ee n bel angrij ke aa nzet tot ve ra nde die Waa rhei d, waar van ge schreven sta at, d at ze on s vrijm aken
rin g wa s al geg even do or Freder ik van Ee den, di e te kennen
zal ?"
gaf dat hij in de kunsten naast het esthetisch e ook het eth ische
De slinge rs lag is, in de opva tti ng va n Carr y va n Bru ggen , ee n
w ilde . Ook F ran s Co enen was voo r haar lite rair e ontwi kk eeven nood zakelij ke als tr agische b ewegin g die het leven van
lin g bel an grij k. Carr y va n Bru ggen om schr eef deze ontw ikkelin g als ee n "o ntgroe idhe id uit de natu rali sti sch e dwan g" ,
all e men sen teken t. A lle m en sen ve rlange n naar de E enhei d
(of God) , waar ze uil voo rtkom n e n waa r ze naar terugv eree n "los mak ing van de invloed en va n de tij d". H et sc hrijve n
van de ro ma n H eleen ( 1913) ziet ze ze lf als het vind en van
lan gen. Al s ze vord eri ngen m ak en op d ez tocht wordt duid eh aar eig en stem en dus als het e ige nlij ke begin va n ha ar litelijk dat de eve ntue le aanko ms t tev ens de o nderga ng van de
rair e lo opb aan . Vanaf d ie tijd we rkt ze aa n haar inh oud elijk
betr effend e pers oo n inhou dt. D at b rengt doodsan g st m et zic h
hecht sa me nha nge nd oeuv re.
m ee , di e de leven sdri ft weer aanwakke rt. Me t behulp van die
In het overg ro te deel va n haa r boeken is de hoofdper son age
le ven sdrift sto rt de men s zic h dan weer in alle rlei vo rme n v an
ee n vro uw, di e strij dt met zich zel f en haar omgev ing. H aar
tijd el ij ke afle id ing , to tdat op nie uw het besef toe slaat dat d it
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hem enke l afho udt va n zijn ware bestemmin g en zo de beweging weer in gang ge zet wo rdt . Alle men sen zitt en geva nge n
in dez e slinge rslag . De be wegin gen ge ven geen enk ele rus t.
En kel de aankom st in de "eeuwige Beweging", de Eenhei d of
G od, geeft rus t en maakt de men s vrij. De dood is hierm ee de
ru st en de bevrijdin g bij uitstek. Het them a van de slingerslag
laat zien hoe filosof ie en re lig iosite it in Van Bru ggen s denkbeeld en m et elkaar verweve n wa ren .
Religieuze

filosofie

De histor icu s Jaap Meij er typeerd e Carry van Bruggen als
iem and die "w ijs bege erte beleed als een ge loof' . Hi ermee
typ eerde hij beh alve haa r hoge inzet (de nk e n was voor haar
een spe l op leven en do od ) teven s de inh oud van ha ar neopl atoons ge tinte filoso fie . Ee n belan grijke pl aat s in haa r filo sofie werd ingeruimd vo or meta fy sica, het terrein bij uit stek
w aar theol ogie en filosofie elkaar ra ken . Volgen s Carry van
Bru ggen werden go dsdienst en filosofie geboren uit de zel fde
to estand va n de men s, namelijk uit "( -) onze nood , uit het
eeu wig ver langen naa r Eenh eid va n de gee st, die zich ui t haar
oor spronk elijk ver ba nd voe lt lo sge stoten , en zijn afzonde rlijkh eid ni et drag en kan - het is in a lle reiken en j agen en hun ker en naar het "Ab solut e" met de wereldzatheid en levensm oeh eid , die daarui t voort vloei en." Dez e hart stocht elijk e ,
zoek ende , tw ijfel end e men s, zoals in P rom eth eu s besch reven ,
k omt tot leven in haar rom an s.
Hoe religie us ha ar inspir atie mi sschien oo k was, C arr y va n
Bru ggen had een grote afke er van elke geo rganisee rde vorm
van god sdie nst. Godsdien st was iet s voor de 'kudde'. Ook in
haar afwijzi ng van de aca de misc he the ol ogi e was ze scherp.
Ze was va n meni ng dat dez e mijl enver ve rwij de rd was van
d at wa t zij het "oo rspro nkelij ke christendo m" noemd e, ee n
id eale toestand waarva n zij spore n vo nd in het Ni eu we
Testament . Voor al de bri even va n Paulu s war en h aar lief :
hier in von d zij ha ar eigen eenheids denke n terug .
H aar afw ijz ing v an het jo od se mili eu van haar ki ndertijd en
va n go ds die ns t in het algem een , betekend e niet dat zij denkb eelden di e hie ra an ontlee nd ware n of hi ermee sa me nhing en,
ver mee d . Int egend eel : haar werk is er vo l van. Zij gin g ze lf
bu iten ied ere ge organise erde vorm van ge loof sta an , maar
behi eld vol gens eige n zeggen wel haar "religie uze natuur".
Dat blijkt oo k uit h aar rom ans , waarin zij veelvuldi g bijb else
nam en , them a 's e n verw ijz ingen ge bru ikt. Dat is natuurl ij k
geen toev al , ma ar ee n bewu ste keu ze va n de schrij fs ter. Zij
m aakte gebruik va n dez e taal om duidelijk te mak en dat het
h aar niet om één persoon ging, maa r om alle m en sen . Zoals
het in de bijbel ov er all e mensen gaat , zo wild e ook zij het
ov er ieder een hebb en . Dez e univ ersalisti sche tendens in haar
werk ga f zij inv ulli ng do or een va n ha ar belan gr ijk ste personages Ev a te noem en en in de rom an tal va n sy mbo le n en verwijz inge n te stoppe n, wa arm ee het voor de leze r bekend e bijbel se verhaa l een verrasse nde nieuwe kl em kr eeg . E va staat
hi erbij vo or 'de vrouw ' , voor alle vrouwen. Carry van
Bru ggen ze tte de lezer in haar rom an een ' nieuwe Eva ' voor.
De nieuw e invullin g bev atte teve ns een belan grij ke corr ectie
v an de (ga ngb are , christelij k-geï nsp ireer de) op vattin g ove r
vro uwe n . Carr y va n Bru ggen had uit ge sproken idee ën ove r
' de vro uw' ; waa r zij gelu k en ve rvulling kon vinde n, wat haar
taak en rol was, wat ha ar bestemming w as. Zij was hie rin.
uit er st mod ern te noemen . Zo wa s z ij ond er meer van m ening
d at het m oeders ch ap niet de hoogste bestemmin g van de
vro uw was, terwijl het in haar tijd niet gebruike lij k wa s hier
op enlijk voo r uit te kom en . Dit ge dacht ego ed verwerkte zij
ook in h aar rom an s .
Het:

W'erk,

niet:

de persoon

Carry van Bruggen heeft bijzonder weini g perso onlijke do cumenten na gelaten . Zij was er fel op tegen dat de persoon van
de schrij ver op de voorgrond zou treden en dat op basi s daarvan het werk beoordeeld werd . In de laat ste jar en van haar

Omslag Hedenda ags fetischisme uil 1925

leven vern ietig de ze veel p ersoonlij ke pap ieren en brie ven
zelf, ande re zij n ve rlo ren gegaa n bij ee n br and in de wonin g
van haar tw eede echtgen oot. Dit ge brek aan persoonlijk e
gegev ens, in co mbina tie met de stijl v an de ro mans (me t da arin ve el aandac ht voor de ged achtenw ereld van de vrouwelijke hoofdper soon ), heb ben bi ograf en ert oe gebrac ht haar werk
als auto biog rafie te lezen . Ca rry va n Bru ggen heeft zich fe l
ve rzet tegen een dergelijk e int erp retatie . Ze wilde niet iets
per soon lijk s sc hrij ven; ze wilde het hebb en ove r het algemeen mens elijke. D aarbij was ze de klassi eke menin g toeg edaan dat zelfk ennis een voo rwaard e w as voor men senkenni s.
Ze blee f een buitenb eentje . De al eer de r ge noe mde in vloed
van Me nno ter Br aak in de liter aire oord eelvorm ing over
Car ry van Bruggen wa s ook hier merkba ar. Hij had gezeg d
dat zij op de eer ste plaats ee n filosof e was, en daarnaast had
hij h aar een "individ ualiste " genoem d ; een oordee l dat men
zou toepassen op ha ar wer k. Hier was, zo meende men, een
ind ividu ali ste aan het woord die het over haar persoonlijk e
zieleroers elen had . Deze 'individua liste' schreef du s 'auto biogr afisch e' ro ma ns. Een combin atie va n twee misvattin gen ,
die de rec eptie va n haar we rk in hoge mat e bepaald heeft.
Judith de Ra a t stud eerde th eologi e en religi estudi es aan de
Ka tholi ek e Unive rsiteit N ijm eg en . D it a rtike l is mede gebasee rd op d e doct or aal scrip tie van de a uteur, ge tite ld Ee n
vlo ek en een zegen . Over Carry van Bru ggen (N ijmeg en 1999.).
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Vrouvv

of dichter?

De waarderingsgeschiedenis

van

Sulpicia

Susan Claessen

Romeinse
dichteressen
zijn een zeldzaam verschijnsel.
De weinigen
die er zijn, zijn eenzijdig en vanuit een mannelijke
invalshoek
geïnterpreteerd . Zo werd de poëzie van een vrouwelijke
dichter als
Sulpicia lange tijd enkel gewaardeerd
als simpel, gevoelig en emotioneel. Susan Claessen laat zien hoe de waardering
van Sulpicia 's werk
eeuwenlang
is bepaald door haar vrouwelijkheid.
Een meer tekstgerichte benadering
levert echter een heel ander oordeel
van
Sulpicia's werk op. Dan blijkt dat Sulpicia op verrassende
wijze
speelde met mannelijkheid
en vrouwelijkheid
in haar elegische
gedichten
over een ontluikende
romance.

In de eerste eeuw voor Christus leefde de Romeinse dichteres
Sulpicia. Van deze nicht van de generaal en consul Messalla
zijn zes complexe liefdesgedichten overgeleverd, waarin vanuit een onconventioneel vrouwelijk per spectief openhartig
over de ontwikkeling van een romance tussen haar en een
onbekende man met de naam Cerinthus verteld wordt. De
gedichten behoren tot de elegische traditie . Hoewel de elegie
al een subversief en onconventioneel genre is, gaat Sulpicia
nog een stap verder in het spel met conventionele opvattingen
over mannelijkheid en vrouwelijkheid.
Sulpicia 's gedichten zijn lange tijd ondergewaardeerd.
Opvattingen van vooral mannelijke critici over de vrouwelijkh eid van de auteur hebben een volwaardig e beoord eling
van bet La tijn verhinderd. Vanuit een a ndr c ritrit he invals hoek kwamen commentatoren tot stereotiepe interpretaties
van het meisje Sulpicia (puella) , en niet tot beoordelingen
van een volwaardige elegische dichteres (elegiaca). De eigenschappen die aan een jonge vrouw werden toegeschreven,
zoals "simpel, gevoelig en emotioneel" , werden ook gebruikt
voor de beoordeling van haar gedichten. Het gevolg van deze
denkwijze was een eeuwenlange misinterpretatie en onder schatting van haar werk.
Een eerste probleem in de waardering van de elegieën is dat
Sulpicia tot 1835 niet als auteur erkend werd. De gedichten
zijn overgeleverd in de Appendix Tibulliana en werden traditioneel toegeschreven aan mannelijke auteurs als Tibullus en
Ovidius. Traditioneel, omdat geloofd werd dat vrouwen niet
konden schrijven. Onder andere door deze misvatting is
modem historisch onderzoek pas laat op gang gekomen . Dit
onderzoek maakt evenwel duidelijk dat er geen reden is om te
twijfelen aan de authenticiteit van een vrouwelijke auteur
Sulpicia. Ook in de Romeinse traditie waren vrouwen literair
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ac tief. Bo vendien noemt de lyri sch e ik-per soon in de gedic h ten zic h bij naam (Sulpicia, doch ter v an Se rvius) e n zijn de
ged ichten vanuit een vro uwe lij k per spe ctie f ge schre ven .
In de volg ende fa se van Sulpici a 's waard erings geschiedenis
w erd het aute urscha p in theorie wel aan Sulpicia toegew ez en ,
m aar blev en fil ol ogen in de pr akt ijk zo eke n naar de m an ác hter de di chtere s . M et and ere woord en : ze kon het niet zelf
h ebb en bed acht. E en man , br oer of andere dicht er uit de lit erai re krin g rondom Mess all a mo est haar hebben geho lpen . En
to en ze al s auteur er kenn ing kre eg, wa s er geen sp rake van
een volwa ardige w aarderin g , omd at ze als een ee nlin g ee n
p laats buit en de tradit ie kr eeg .
W'itte

raaf

H et beoo rd elen va n dez e w itte raaf -Sulpi cia is een va n de
w einige R omeins e dicht er e ssen van wi e werk is over geleverd - is ge complic eerd. Ver gelijk en met andere tek sten van
R om ein se vro uwe lij ke au te urs is niet m ogelijk, bovendi en
b est aat er gee n and er werk va n h aar w aarme e deze gedic h ten
v erge leken kunnen w or de n . Wann eer de aa ndacht ec hter ve rsc huift va n de vrou wel ijk e am ate uris tische auteur na ar de bijzondere gedichten k omt er aand acht voor Sulpici a 's pla ats in
het genr e de eleg ie .
Enk ele kenmerk en va n dit genr e zij n een stand aa rdm etrum,
vaste them a 's en co nv enties. Ook kr ijgen zo w el de vro uw als
de man ee n bijzond ere id entiteit aa nge me ten , namelijk de
vro uw al s ac tieve minn aar en de m an als pass iev e beminde .
D e vrouw lijkt een centra le plaat s te krij gen, m aar eig enl ijk
gaat het n og steed s om de man en zijn gevoelen s. Sul picia
d oorbrak deze vaste conv en ties . Zij gaf de vrouw niet allee n
ech t de tou wtje s in handen , ma ar zij ve rz ette zic h in h aar
gedi chten oo k teg en de traditi on el e R om ein se op v atting en
o ver vro uw elij khe id . Ha ar poëzi e wor dt dan ook ge kenme rkt
door een spa nning tu ssen m annelijke en vr ouwelijke roll en en
door onconvention ele thematisch e en syntactische verni eu win gen.
Th em ati sch vern ieuw end in Sulpi ci a 's poëzie is d at de vro uw elijke ik -p er so on niet trouw , p assief en ku is thui s zit, m aar
acti ef op li efdesp ad ga at. In de gedi chten la at ze duidelijk en
ei genzinni g merk en wat ze wel en wat ze niet waard eert,
zoal s een uitstapj e op h aar velj aardag of de ontrouw van
Cerinthu s. Ook m aakt Sulpicia gee n gebruik van ' m anne lij ke ' metaf or en uit de politi eke of militair e wereld . Z ij gebruikt
daar ente gen met aforen uit de ' vr ouw enwereld ' , zoal s de
nadruk op een goe de repu tatie o f een in geto g en seks ue le
m oraal. Z o bekent ze in ee n gedicht dat ze er sp ijt van heeft
ha ar passi e voor h em te hebben verbor gen. Op syntacti sch
nive au blijkt uit de vervl echting van ret orische id eeën, technieken uit het epi gram en bijzo ndere con structie s dat Sulp icia
over een goe de taalb ehe er sing be schikte . O ok zijn er ve el ironi sch e dubb elzinnigh eden, w oor dgra pjes en enj ambementen.
Ter illustr atie is h ierbij een vert aling va n het ee rs te gedi cht
afg edrukt, dat een publiek e bekendmakin g van haar affai re is.
Ten slotte kwam de liefde toch , al zou haar aard
beter verborgen worden dan geopenbaard .
De mingodin was door mijn liedjes zo ontroerd
dat zij die man recht in mijn armen heeft gevoerd.
Venus heeft mij verhoord : mijn vreugde mag bekend
worden gemaakt door wie dit zelf nooit heeft gekend.
Ik wi l mijn brieven niet verzegelen, zodat
geen ander ze zou kunnen lezen vóór mijn schat .
M ijn misstap spijt mij niet , komedie spelen stoort
me wel. Ik was hem waard en hij mij, zeg het voort!

Pyrrhusoverw-inning

E en belangrijk kenm erk va n Sulpici a's elegi eën is de do orwro ch the id van ha ar Latijn . De vr aag of er ee n rel atie best aat
tussen de oo rdelen van critici over de vrouwelijkheid van
Sulpi cia en he t niv eau van h aar L atijn is dan ook gerecht vaardi gd . M et de critici bed oel ik alle fil ologen , cl assici en
andere n die va na f 1838 tot en met 1999 ee n comm entaar of
artik el over Sulpici a geschrev en hebben . D eze critici zijn
door m iddel van een idea altypis che beschrij ving in vier gro epen in te del en.
De oo rdelen van de eerste groep kenmerk en zich door een
sterke verbo nde nheid tussen opvattinge n ove r de vro u we n
ov er het L at ijn . Comment atoren uit de negentiend e en het
b egin v an de twinti gst e eeuw zij n de eer sten die het auteursch ap aa n Sulpicia toekenn en . Een ro de dr aad in deze gro ep
is het begrip ' vrouwe lij k L atijn' en het gel oof in ee n vrouwent aa l. Vrouwen zouden gebruik m aken van een aparte, op
zichz elfs taande en minderw aardig e taal. Wa t deze vrouwentaal pr ecie s inh oudt , word t niet be schreven . Het komt er echter op neer dat dez e critici a priori vinden dat vrou w en niet
kunn en sc hrij ven. A an gezi en de au tem' vro uw is, moet het
werk ook vrouwelijk zij n , dat wil zeg gen spontaan, exp ress ief
en em otioneel. Het is duidelij k dat een kritis che blik ten aanzien van de eigen op vatting en over vrouwelijkheid ontb reekt.
Dez e gro ep sta at ond er in vl oed van de rom antis ch e ide eën
ov er de same nh ang tussen de bio gr afi e van de aut eur en de
expr essiv iteit van het werk. H et onder zoek bep erkt z ich tot de
biografie van Sulpi ci a en de ontwikkelin g van de liefdes affaire. Een inhoudelijke
an alyse v an de tekst ontbreekt.
Kenmerkend is een am biva lent eindoordeel: het 'typisc h
vro uwe lij ke' Latijn wordt negatief beoorde eld (name lij k een
v erwa rrend idi oom en een am ateuri sti sche gra mma tic a), terwijl de ' typ isch vrou welijk e ' sp onta niteit, ee nv o ud en em oties wel positief gew aardeerd worden.
In de tweede groep stapp en critici af van de term ' vro uwe ntaal' . Zij hebb en kritiek op hun vo organger s en richten zich
meer op de tekst dan op de aute ur . D e tekst wor dt nu in de elegisc he traditie gepl aat st en de hi stori sche wa arde wordt
erk end , m a ar dit is ei g enlijk niets m eer d an een
Pyrrhu soverwinn in g . Omd at critici nog niet hun eigen ide eën
over vrouwelijkheid
bekriti seren, zijn hun oord el en no g
steeds verbonden m et de vr ouwelij kheid van de auteur. Het
geloo f in en apart e VI uw n raal is mi sschi en verdw nen ,
maar het ge l of in een ro uwe n psy cho logie leeft nd erhuid s
doo r. Oord el en al s oprecht, am ate ur istis ch, onb eh olpen en
'typisc h spr eektaal' zij n aan de ord e van de dag. Dez e m isvattin g zal lang blijv en best aan.
Pas in 197 9 slaagt de derde gr oep , ond er leiding van
Santiro cco , erin zich los te maken van oo rde le n als 'vro uwent aal' of ' ps ycho log ie', do or de band tu ssen de vr ouwe lijkh eid van de aut eur en het L atij n door te knipp en. Er kan
gesp roken worden va n een breuk in de w aarderin gsgeschiedenis . Het Latijn en niets anders dan het L atijn staat centra al ,
waarbij de vrouwelijkheid van de auteur buiten de beoordeling blij ft. Sulpicia wordt niet me er ge zi en als een amateur dichter es v an ge lege nheidsg edichtj es, maar als een dichte re s
met ee n pl aats in het poëti sch e genr e en de eleg ische traditi e .
De bijzonder e stijl en sy ntaxis van het L at ijn wordt zorgvuldig geanalys eerd . Werden deze doo r eerdere comm entator en
afged aan als vrouw elijk, deze groep laat zien dat Sulpicia' s
stij l en syntaxis jui st getuige n van ee n prof essionel e techniek ,
log isch e con structi es en een u itstek ende taalb eheer sing.
In de vierd e gro ep w ordt de vrou w elijkheid van de aut eur
do or ac ade misc he feministi sche comment atoren als Pomer oy
en H allett w eer betr okken bij het oordeel. Voorop staan de
uniciteit van Sulpici a als Romeins e dichtere s en ha ar historische w aarde , en er wordt minder w aarde geh echt aan een an alyse va n het werk . Er is wel veel aandacht voor onderzoe k
van randgebi ed en , zoa ls de ro l van de ele gi sche minnare s en
seks uali teit. In pla ats van ee n o nder w aarde ring van Sulpici a
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neutrale benadering - voorzover mogelijk - doet echter
afbreuk aan de bij zondere waard e van de tekst . Ee n optimale
I es houding bestaat uit een te ks tgeri chte ben ad ring met
aandacht voor de filologische kant , die de tekst in de traditie
plaatst en aandacht schenkt aan vernieuwingen en bijzonderheden . Daarbij kan de unieke positie van Sulpicia en het
belang van haar werk niet over het hoofd gezien worden.
Susan Cla essen stude erde Klassi eke Talen aan de Universiteit
Leiden. M omenteel werkt zij als docente Latijn en Grieks in
D en Haa g en studeert
zij Al gemene
Literatuur
Wetenschappen.
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is er hier in sommige gevallen sprake van een overwaardering. Enkel haar bijzondere positie als vrouw zorgt al voor
een positieve waardering van het werk .

Leeshouding
De waarderingsgeschiedeni s van Sulpicia laat zien dat de
aa ndacht van cr itici ofwel uitging naar de p rso on Sulpic ia
ofw e l naar haar teksten. De critici hadden bovendi en óf ee n
kritische houding ten aanzien van vrouwelijkheid óf het ontbrak hen aan eni g reflectie op dit thema . In de eerste groep
"l rgd een onkritische houding ten aanzien van het eigen
beeld van vrouwelijkheid voor nadruk op de vrouwelijkheid
van de auteur . In de tweede groep kon ondanks een onkritische blik toch de nadruk op de tekst liggen; hela as waren misvattingen over vrouwelijke auteurs nog aan de orde van de
dag . Pas in de groep van Santirocco werd een kritische houding ten aanzien van de eigen opvattingen over vrouwelijkheid gecombin eerd met het bestuder en van de tekst. In de
laatste groep zorgde een bewustheid van het eigen beeld van
vrouwelijkheid er juist voor dat de vrouwe lij kh eid van de
auteur weer benadrukt werd .
In een afgewogen interpretatie van Sulpicia's werk zouden
drie essentiële punten aan bod moeten komen. De commentator moet in de eerste plaats kritisch naar de ideeën van voorganger s kijken . Ook moet hijlzij zich bewust zijn van de
eigen ideeën over vrouwelijkheid en deze kunnen explicite ren . Hiermee k an een ond er- of een overwaardering van de
vrouwelijkheid van de auteur voorkomen worden. Een geheel
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een titel , ondertitel , een korte lead (pakkende introductie
die aan het arti kel voora fgaat ) en enige tussenkopjes
een kort e literatuu ropgave (van ten hoogste tien tite ls).
TItelbeschrijvingboek:
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"Een

nieuvve

Officiële

erkenning

voor

VrouW'enkiesrecht:

fase voor
van

de beweging"

de Vereeniging
in Devent:er

Lamberthe de Jong

Zaterdag
18 juli 1914 was een glorieuze
dag voor de Vereeniging
voor Vrouwenkiesrecht.
Tijdens de jaarlijkse
Zomervergadering
werd de Vereeniging
voor het eerst officieel
ontvangen,
en wel door
het gemeentebestuur
van de provincieplaats
Deventer.
Met deze
ontvangst "trad de beweging voor vrouwenkiesrecht
een nieuwe
fase in," zoals Aletta Jacobs het in haar toespraak
zei. "Daarvoor
werd men weliswaar
ook door de overheid
ontvangen,
maar dan in
de vorm van een veldwachter
of andere politie-autoriteit
om het
publiek te beschermen."
Lamberthe
de Jong zocht uit waarom
de
eerste officiële ontvangst
van de VvVK in Deventer
plaatsvond, en
constateerde
dat mejuffrouw
v.C. van der Meer van Kuffeler en
Kamerlid
H.P. Marchant
sleutelfiguren
waren.
In D e vent er best ond sinds 10 mei 1906 ee n actie ve afde ling
gewo rd en v an de VvVK en in Dev ent er med estand sters he eft
va n de Ver eeni gin g voor Vro uw enk iesrec ht. De Veree nigi ng
gevo nde n .
zelf werd opge ric ht in 1894 en stond ond er leidin g van Aletta
De op nba re opric htingsverga de ring in de Bo venz aal va n
Jacob s . De De ven ter afd eling wer d geleid do or meju ffrou w
So c iët eit D e He re en igin g werd vo or bere id d oor tw ee
V.C . van der Me er v an Kuf feler ( 1869- 1934).
be stuur sled en van de afdeling Zw oll e en ee n "actief
Beh alve pr esident e van de Deventer afdeling,
lid uit Devente r" , verm oedelij k mejuf frouw Van
wa s zij tevens tw eede vice-pre sid ente in het
der M eer. Ale tta Ja cobs kw am spe ciaal vo or
hoo fdbe stuur van de V vVK.
de gelege nhe id uit Am sterd am en h ield ee n
Vrouwtj e Corn eli a , ofw el ' Co r va n
lezing, get iteld 'Wat ei scht het algemee n
Kuff ele r ', we rd in 1860 gebore n in
B elan g ' . Daarn a sprak Mar tina Kram ers,
Rh enen en ze was afk oms tig uit een
evenee ns van het Hoofdbe stuur, over
adellijk milieu. Ze woonde lat er in
de
'Ta ak der
Vrouw
in
de
D ordrecht w aar zij diver se onder wij sMa atschappij '. Na de pauz e kwam er
akt es beh aald e (ho ofda kte, L.O .
een bestuur tot stand, bijn a geh eel
Duit s , E nge ls, Fran s e n M .O .
be staande uit wer ke nde , niet gehu wde
Geschied eni s). In 1891 ve rhuisde ze
vrou wen en er ga ven zich 21 nieu we
naar De ven ter, waa r ze hoofd werd
led en op. Van de op richt ing werd melvan een op enbare UL O voor m ei sjes
din g gem aakt in de Devent er
en cursu sse n gaf aan fabriek smei sje s.
Co ur ant. Het D eventer Dagblad
In 1897 had zij al contac t met de
schreef echt er allee n over de opric hsec re taress e van de VvV K, Eli se
tin g va n afdeling Devent er van de
H aighton , die in Devente r op be zoek
Ned erl and sch e M aat sch appij
ter
was
va nw ege
de
Nati on ale
Be sch ermin g van Dieren , die toe valTentoonst elling van Vrouwenarbeid
lig tegelijk ertijd en in hetzel fd e
en er een plaat selijk comité wilde
geb ouw pla atsvond.
opric hten. Het ligt voor de hand dat
Ze s jaa r later, op za terdag 15 juni
Vrouw tje Corne lia I'an de r M e e r I'an Kuffe le r ( 1860- /934).
m eju ffrou w Van der M eer va n
191 2 , hield de afdeling een grote
B ron : Gedenkboek bij h et 25-jarig bestaa n I'an de
Ku ffele r als bel a stin g bet al end e
Prop agand abij een k om st w aar voo r
vereentg ing 1'001' Yrouwe nkiesrec ht, 1894-1919 ,
vro uw die niet mo cht stemmen , lid is
vijfdui zend exempl ar en va n ee n
A ms te rdam, 19 19.
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Propaganda b lad gra tis vers preid werden . Gezien de gro te
oplage heeft heel D even ter er zeker kennis van ku nnen
nem en . Van de afde ling zijn gee n archieven meer, maar dankzij dez e uitgave weten we dat de afd eling op dat m oment
tweehon derd led en teld e . Van der Meer van Ku ffeler (op dat
mom ent gee n b tuur lid ) vond da t te we inig en deed in het
blad ee n oproep I ti ede nwerv ing . Op de bijeen kom st wer d er
een inleidin g ge houden ove r het Co ngres van de Wereldbo nd
voo r Vrouwen kiesrech t en speel de een oud-be stu urs lid enk ele piano stukken.
Ee n jaar na de Pro p aganda bij ee nkomst was meju ffrou w Van
der Me er opnieuw pre sidente . Inmiddel s was zij ha ar baan
kw ij tgeraa kt, omda t h aar ULO vo or me i Jes in s ptemb e r
191 2 we rd sa mengevo egd met ee n j ongensschool. Zij we rd
gepassee rd als hoofd en kr eeg wac htge ld. Ze werd wel
benoemd als lid van de Co m miss ie van Toezicht op het Lage r
nde rwij s in Deve nter, ee n f unc tie die ze tot 1920 vervul de .
Ee n v rde I van de wa ch tge ldrege ling wa d s t ze pcens
vee l tij d kreeg e n d ie heeft ze nutt ig b t cd , nam elij k aa n privaatle s e n en " maat happ lijk we rk" , zoals ze haar bez ig heden v or de vr uw enb ew eg ing in ee n llic itaüebri e f va n 23
juli 1920 omschreef . Ze werkt e bijvoorb eeld mee aan de historische afd eling van de tentoon stelling De Vrouw 1813 -1913
en we rd tweede vice -presidente in he t hoofdb estuur van de
Vv VK. Ook gaf ze land elijk lezingen over het vro uwe nk ies recht , tegen een reis- en onkos tenvergoeding.

va ngs t op het stadhuis, invl oed geha d op zijn houd ing .
Uit eraard is ook de per soon va n Aletta J acob s zelf van
invloed gew ee st. Zij was op dat mo m ent immer s ee n 'bekende Nederlan der' die men zeke r in het Dev ent er sta dhuis heeft
willen verwelkom en . E n d an is er mejuffr ouw Van der M eer
van Kuff eler, die vanw ege haar ach ter grond zek er co ntac ten
he eft geha d in de h oger e krin gen va n Devent er. Ze k end e
uiter aard vee l men sen in het ond er wij s, woo nde op goede
stand en ke nde ook de socia al ac tiev e fabr ikantenfa mi lies
Ank ersmit en de familie Kluwer. Zo bes ch ikte zij over ee n
bel angrijk netwerk binnen de stad . M ejuf frouw Van der M eer
van Kuff eler zal zeke r we tho ude r M arch ant (die geïnteres seer d w as in vro uwe nkiesrec ht en in onde rwijs) hebb en
geke nd , ze woo nde in 1891 ze lfs in het hui s waa r de famil ie
M archant tot 1888 had gewoo nd.

Discussie,
dans en kiesrecht:
In het land elij ke Maa ndbl ad va n de VvV K werd op 15 juni
1914 de Zom er verga dering uit geb reid aan gek ondi gd en de
afdeling en we rd gevraag d de geloofs br ieve n van hun afgevaa rdigde op te sture n na ar het De vent er afde lings bes tuur . Op
zat erdag 18 j uli zo u er een ontva ngs t op h et st adhuis zijn.
's Middag s ko nden de dam es met de stoomtram naar het
nabu rige Jopp e om daar de thee te ge bruike n . 's Avond s was
er een din er en da arop vol gend voo r iedereen een fees tavo nd
in de Buit en sociët eit aan de ov erk ant v an de IJ ssel. Voor de
acti viteiten moest men zich aa nme lde n bij de pennin gme este res va n Deventer en de dam es kond en k amers re serveren bij
de pl aatselij ke hot el s of bij leden logeren . De afd eling ze lf
ad verteerd e in het D event er D ag bl ad onder het mott o :
" Vro uwenki esrecht strekt tot voor dee l van Alle n. Ni et to t dat

W'aarom
Devent:er?
Mejuffro uw Van de r Me er van Ku ffeler had alle tijd om voor
de VvV K de j aarlij k e Zo merverga der ing van 18 en 19 j uli
1914 voor te ber iden , en ze zal ze ke r Devent er als locati
hebb en voorg est eld. B ovendien we rd het verzoek van
het afde lings be stuur aa n he t ge mee nte bes tuur van
::'_ _ - - - _ 1..._ - - - - .... - - - - - _. _ - - --Deventer om de delegat ie van de VvVK officieel te ontva ngen gehonoreer d . Waarom stemde Deventer toe, ter wij l de VvVK in haa r geschiede nis nog nooit door de
(lokale) over heid was ontva nge n?
Ten eerste was de plaat selijke po litiek in 1914 de strij d
voor het vrou we nk ies rec ht goe dgez ind. De gemee nteraa d van 2 1 led en best on d voora l uit partijen die voor
alge meen kiesrec ht waren : zes led en waren lid van de
Vrijzinn ig-Dem ocr atis ch e B ond , dr ie van
de
Volks pa rtij, vij f beh oord en tot de Vrij-L iberalen en dri e
tot de So ciaal-Dem ocrati sch e Arb eide rspartij . De ov erige n ware n afg evaa rdig den van de Anti-Revo lutiona iren
en van de Room s-Kath oli eke St aatsp artij , beide gee n
voorstand er van vrouw en kiesre cht.
Ook het Kamerlid mr. He ndrik Pi eter M archant ( 18691956) zal ee n rol hebb en ges pee ld . Hij was geboren en
getog en in De venter, studee rde in Leid en en kw am in
•
1894 weer naar De vent er als advocaat. H ij werd l id va n
de gemee nteraa d en bekleedd e daarna de fun ctie van
wethoud er. In 1900 werd hij Kam erlid voor Deventer
en verhui sde hij naar De n Haa g, maar M archant blee f
k ind aan hui s in de De ven ter polit iek. Zijn partij (VDB)
had het alge meen kiesre ch t vo or mann en en vro uwe n in
h aar pro gramm a staan . Ma rcha nt zel f ver dedig de in
1894 bij zijn prom otie als stelli ng het kiesrech t voo r de
vrouw. In 1919 zou hij als fr actielei der van de VDB uit eind elijk het wetsontwe rp voor het acti eve vrouwen kiesrec ht door de Kam er loodsen . Het Kamerli d was
tevens bevriend met Al etta Ja cob s en haar echtgenoo t
M", H P MARCHAN1,
c.v. Gerrit sen , be ide n lid va n de VDB. Beh alve
VQOtU 11
oJA
tt
ROND.
Ma rchant sto nd oo k de burge mee ster van Devent er,
j onkheer T.A.M .A . van Humald a van Eysinga, positief
tegenover de veranderend e positie van de vrouw en het
vro uwenkiesr echt. D it blijk t bijv oorbe eld uit zij n toespraa k vo l wa arder ing voo r de strij d va n de VvV K die
hij bij de ontvangst hield . Moge lijk hee ft zij n echt genoMI: H en d rik Pie ter Marc han s ( /869 - /956) . Bron: Iconografi sch B urea u.
te, Anne M ari a Zill e sen , die aanwe zig wa s bij de o nt~
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der Vro uw en alle en " .
Op zaterd ag 18 juli 191 4 we rd de delegati e van d e V vV K ontvangen op het Deventer stadhuis door burgem eeste r Van
E ys ing a en zij n ech tge no te , wethouder
B. B lim an en
ge mee ntes ec re taris G. Kuit. Ook mr. Marchan t was hierbij
aanw ezi g . De twee Devent er kr ant en be steedd en veel aanda cht aan de on tv angst, de ov eri ge fee stelijkh eden en de
Z om erver gaderin g , ze ker in verho uding tot het ande re pl aatseli jke ni euws . Volgen s ee n p aginal ang vers lag in het
D eventer Dagb lad van 20 juli was de feest za al in de
Buit ensociëteit ver sierd m et palm en , geel-witt e bloem en,
vaandels en opschr iften va n "pro pag and istis che strekk ing" .
D e "echt-vro uw elijke n sm aak" van de d ames werd gero emd.
A anwezi g op de feestavo nd waren het hoofdb estuur v an
VvVK, afge va ardig de n va n alle afdeling en en enkele h er en ,
wa aronde r March ant. D e pres idente van de af deling Devente r
spr ak ee n w Ik m LW rd " daarna zo nge n de de eln em er .
een "strij dlie d" voor het vro uwenki esrecht. Ook di s us i e rden me vrouw W. It allie van Emd en uit U trech t en de bek en de propag andi ste m ejuffrouw C .S . Groot uit Rott erdam ov er
het voor en tegen van het vrouwenkie srecht. Andere progr ammapunten w aren een piano -optreden , Japan se dansen en
de opvoering van zes tableaux . Het slot van de avond vormde vo or de dame s ee n ver ra ssing, want buiten mu siceerd e de
k apel van het 4e Re giment Huzaren uit De venter .
Tijd en s de Zo me rve rgade ring hi eld Alett a Ja bs p zo nda g
19 juli een rede o v r d s ituatie va n het vrouw enk iest hL in
En geland en Den emarken . Een belangrijk ond erwerp op de
bij eenk om st w as het Volk speti tionnement voo r gr ondwett elij ke gelijkst elling v oor man en vrouw , w aar voor handtek eningen werde n verza me ld . Inmiddel s hadd en meer dan 130 .000
m en sen hun handtekenin g gezet, 3400 D eventen aren . Op 22
ept ember 1915 zo u dit Vo lk perienn ement word e n aa ngeb de n aan minister Cort van de r Li nd en . Daa rbij va rde 111j uffrouw Van der M eer v an Kuffeler het woor d in haa r hoed anigh eid al s tweede vice-pre sident e van het Hoofdb estuur .
Burgeressen

In het Maa ndblad van de V vVK sto nde n af en toe ver sl agen
van de afd eling Deven ter . Daaruit blijkt dat men zic h ook met
andere onder werp en dan he t kie sre cht bezi ghi eld; bij voorbeeld met de oorlogssituati e . Op 25 febru ari 1915 kwam de
schrijver Frederik van Eed en na ar Deventer om een red evoerin g over de vrede te houden. Tw ee w eke n later werd er ov er
iet s heel ande rs ges pro ke n : een gez elli gh eids cl ub voor vrouwen naar voorb eeld va n de Dort sche Vr ouwenclub.
Mejuffrouw Van der M eer van Kuf fel er kwam zelf uit
Dordrecht en ijve rde voor een dergelijke club in Dev enter.
D ez e was bestemd voor vrouwen "die hun tehui s niet hebb en
in de stad hunner werkkrin g" . W aar schijnlijk is er in Deventer
w el zo ' n club gek omen , w ant in het A d res bo ek voor De vent er
en Omstr ek en van 1915 staa t een Devent er Vrouwenclub aan
de Nie uwmarkt 43 vermeld, die van "10-10 uur " ge opend is.
In het bestuur zaten on der anderen mejuffrouw Van der M eer
va n Kuffel er en mejuffrouw Met a KJuw er , de dochter van uitgev er KJuw er uit Devent er. Tot 1915 stond de D eventer afdeling van de VvVK trouwen s ni et in het Adresbo ek vermeld.
Voor dez e handel seditie kon men zich opgeven ; het is niet
duideli jk waarom de afd eling dit nie t eerder h eeft ge daan . Of
werd de afdeling voor de officiël e ontvangs t in 1914 niet se rieu s genom e n?
Op 11 janu ari 1916 hield mr . Marchant een lezing over het
vrouwenkie srecht voor de afdeling. Ook leden v an de ki esver enigingen in Deventer werden hiervoor uitgenodigd , maar
onder hen leef den de actie s voor het vrouwenk iesrech t blijk baar niet, want er kwa m niemand , zelfs niet van de VDB. In
Deventer werden ook cur su ssen gegev en voor de toek om stige burger essen , zo werd er besl oten tijdens de j aarver gadering op 1 februari 1916 . D e cur su s zou be staan uit vijf de len:
" I e Het bel ang van het kie srecht voor de gehuwd e vro uw, 2e

dat vo or de ong ehu wde, 3e het bel an g dat m aatsch appij en
Sta at erbij hebben , 4e de bezwaren der tegen stander s en 5e
het stels el v an evenredige vertegenw oordiging ". Tijdens deze
j aarv er gad erin g , to nd ook de Propagandad ag op hel prog ra m m a. D eze w a lande lijk altij d r nl 15 ju ni, maa r in
D ev nier k s m n in I 16 v r mei va nw e ge de
Zomerkermi s .
Ook ' m oedersc h apszo rg ' h ad de aandacht va n de afdeling ,
want op 29 me i 1919 hield Van der Meer van Kuffeler voor
een talr ijk publiek een rede over dit on derwerp. Dit was een
feestelijke bij eenkom st omd at het vrou wenkies recht inmiddel s wa s verkreg en .
In deze peri od e zat mejuffr ouw Van der Meer van Kuffel er
ook in de commi ssi e voor het Ged enkboe k bij het 25-jar ig
besta an van d e Ver eenigin g voor Vrouwenkiesr echt , 18941919 en schreef ze ee n hoofdstuk voor deze publicati e .
U iter aard verander de de afde ling in D eventer haar naam toen
het vr ouwenki e sre cht wett elijk wa s ge worde n en sinds 1919
stond men in het Adre sbo ek verm eld als Ned erl and sch e
Vere eniging voor St aatsbur geressen . De contributie bedro eg
ft . 2 ,50 per j aar,
Tot 1920 blee f mej uffrou w Van der Meer van Kuf feler preside nte , m aar op 60 -j arige leeftijd verhu isde ze naa r Zwoll e
vanw eg ee n nieuw werkkri ng . Te rwij l ze al :l ht jaa r wa hlge ld had , m est z in 1920 vanw ege ee n mini ueri ële b chikki ng , l licit eren. I n e n nog al verdri eti ge , oll ic itatiebrief va n
2 ju li 1920 . di e no g aa nwe zi g i in haar per soo n lijk do ssicr
o p h l stadhuis va n Z wo lle . enelr z hoe ze ert ge n 0l ZiCI
om we er aan het werk te gaan . D aarvoor m oest ze De venter
en h aar "m aatschapp elijke bezigh eden" verlaten, maar ze
ging liever naar Zw olle dan een functie buiten haar vroeger e
werkkring te aan vaa rden. In Zwolle vervulde ze opnieuw een
betrekking in het mei sjesond erwij s, opnieu w aan ee n ULO,
en ze werd op 70-j arige leeftijd eervol ont slagen, hoewel ze
nog een half jaa r les bl eef geve n . N ada t ze me er d an vij ftig
ja ar w erk za am wa geweest in het onderwijs, werd ze oor
haar verdi nst n bij Koninkl ijk Beslui t an 26 augu stu s 1930
beno emd tot Ridder in de Orde van Oranj e Na ssau . Vier j aar
later overle ed Vrouwtje Cornelia Van der Me er van K uffeI er
in D eventer .

Lamb erthe d e Jon g s tudee rde cultuu rges chi edeni s aan de
Uni ver sit eit Utrecht en woo nt in Di ep en veen bij Deventer. Z e
is fr eelanc e w erk zaam vo or de Sti chting Llssela cad emi e te
Kamp en . E en uitg ebreide vers ie va n dit artikel za l in het
Dev enter Ja arboek 2000 ver schijn en .
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"Mensen
Het: weerzien

ontmoet:en
van

en Mohammed

Henriet:t:e

elkaar

Roland

... "

Holst:

Hat:t:a

Nico Markus

In november
2000 verschijnt
bij uitgeverij Verloren
de bundel
Vertrouwd en vreemd. Ontmoetingen tussen Nederland, Indië en Indonesië.
Het is een uitgave in de serie Tipje van de sluier van de Vereniging
voor Vrouwengeschiedenis.
In de bundel laat een keur aan wetenschappers, fictieschrijvers,
journalisten
en striptekenaars
hun licht
schijnen over het veelzijdige
koloniale verleden.
De romanschrijvers
Alfred Birney en Wies van Groningen
schreven speciaal voor deze
bundel een kort verhaal.Anderen
bespreken
thema's als arbeid, religie, politiek en vrouwenbeweging.
Steeds blijken kleur, sekse, rijkdom
en status de bepalende
factoren voor de omgang tussen de verschillende groepen
in en buiten de archipel. In de foto-galerij komen persoonlijke, hedendaagse
associaties met tempo dulu los.
Historica publiceert
een verkorte
versie van een van de artikelen.
Nico Markus beschrijft
daarin de ontmoeting
tussen Hatta en
Henriette
Roland Holst.
'Ik ga Henr. Roland Holst nog
opzoeken ', stond 5 november
1949 met grote letters op de voorpagina van Het Vrije Volk boven
een interview met Mohammed
Hatta. De foto bij het artikel toonde een onberispelijk
geklede,
kleine Indonesische man, gezeten
in een veel te grote fauteuil, die
vanachter dikke brillenglazen verbaasd de wereld inkeek. Hij
kw am de Nederlandse krantenlezers inmiddels bekend voor. Bijna
dagelijks waren in de voorafgaande maanden foto's van H atta in de
krant verschenen, want hij was de
leider
van de Indonesische
Republikeinse delegatie die tijdens de Ronde Tafel Conferentie
in Den Haag onderhandelde over
de Nederlandse soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië . Deze
moeizame
onderhandelingen
w aren begin november eindelijk
officieel afgerond.
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Op 8 n ovemb er 1949 vers chee n in H el Vrije Volk een f o lo va n hel
bezoek van Hatt a aa n Roland Hols t, m et daarb o ven de tek st :
'Mensen ontmoe ten elkaar. .. ~
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Bij het Nederlandse publiek
had in korte tijd een omslag
plaatsgevonden
in de beeldvorming over Hatta. Van een
gevreesd sta atsvijand was hij
tot de alom bewonderde vicepresident
van
Indonesië
geworden.
In het sociaaldemocratische
dagblad H et
Vrije Volk verschenen twee uitgebreide interview s met hem .
Hoewel Hatta redenen te over
had rancuneus te zijn, toonde
hij zich bij het vertellen van
zijn
levensverhaal
uiterst
beminnelijk . Zijn vervolging
en jarenlange verbanning door
de
Nederlandse
en
de
Nederlands-Indische
regering
deed hij met enkele laconieke
opmerkingen af. Aan het eind
van het tweede interview gaf
Hatta blijk van zijn grote gene genheid voor Henriette Roland
Holst :

----------'"Ik heb ontelb are brieven gehad . Er w as er ook een bij van
Henriette Roland Holst. Ik zal haar gaan bezoeken, voord at
ik wegga . Ik herinner mij hoe ik lang geleden op een vergadering in Zwitserland sprak, waar ook zij het woord voerde .
Zij sprak het meest perfecte Frans voor de vuist weg, in
lange moeilijke zinnen , maar zij kwamen altijd op hun poot jes terecht . Zoals bij o ns de rivier zich in ve le bochten doo r
het land slinge r t . zegt mevro uw Hatt a, maar altijd weer de
uitmonding naar de zee vindt ."

De bejaarde dicht eres w as voor H atta de p er sonificatie va n
'de goede N ed erlander ' . Hij was in 1927 tijd en s een zom erc urs us in Zwit serl and met haar bevriend geraak t. Ee n bezoek
aan haar was voor Hatta het best denkb are sluitstuk van de
Ronde Tafel Conferentie, helem aal aange zien het jarenlan g
erg onwaarschijnlijk was gew ee st dat ze elk aar nog eens zouden ontmoet en .
Perhimpoenan

Hier lag de kan s de ideeën va n de PI aan een bre ed pu bliek te
present eren en het vacuüm binnen de Ind onesische ona fhankelijkhe id sbeweging -dat na het oprollen en het verb od van
de PKI was ontstaan- op te vullen. Da arom was de nadrukkelijk niet- communistische PI hier wél aanwe zig met een ruime
afvaardiging , ondank s het fe it dat de organi satie van het congres in hand en lag v an Willy Mün zenb erg , een verteg enwoord iger van de Komintern (Com munistische Int ern ationale ) . H att a hield ee n gloe dvol bet oog w aarin hij het
Nederl and se koloni ali sme aan de kaak stelde . Hij sloot
vriend schap voor het leven m et Nehru, de latere premier van
India . Sam en met hem nam Hatta zitting in het Uit voerend
Com ité va n de Lig a. Henri ette R ol and Hol st was op het co ngres all een als toeh oor ster aanwezi g geweest. Terug in
Nederl and sloot ze zich aan bij de Ned erl andse secti e va n de
Liga.

Indonesia

Toen M oh amm ed Hatta in 1921 voo r het eers t naar Nederl and
kwam om te gaa n studere n aa n de Economi sch e Hoge sch ool
in Rotterd am , wa s hij negenti en j aar. Al s zoo n van een ulam a
in een klein dorpj e op Sum atra, had hij de ka ns gekr egen ee n
goede opleid in g te volg en. Na het doorlop en va n de la gere
scho o l en de MULO van Pad an g volgde Hatt a de Midd elb are
Handelssch ool in Batavi a . Van jo ngs af aan was hij actief lid
gewee st van Ind onesische nati onalistische j eu gdorganisati es.
In Nederland werd hij lid van de Indisch e Vereeniging, een
gezelligheid svereniging voo r studenten wa ar oor spro nkelij k
niet over poli tiek gesproken werd. Hatta en ande re leden van
zij n lichting gooid en het ro er echter rigoureu s om. Zij wild en
de vereniging in dienst van hun nationalist isch e idea al stell en .
Om dit te ben adrukken werd de naam v an de ve reniging in
1922 gewij zigd in Indone sisch e Vereeni gin g en ee n j aar later
vo lg de een begin sel verkl arin g wa arin de eis vo or een ze lfstandig , dem ocrati sch Indon esië werd geformulee rd. Dit doel
wilde men op ge he el e ige n, Indone sisch e krac ht bereik en .
Onder ge en be din g zou word en sam eng ewerkt met nietIndon esische orga nisaties, en zeker niet met het Nederl and s
bestuur. Non- coöperatism e , zo noemde H att a dit. In 1924
werd de naam van de vereni ging in het Indone sisch verta ald ;
voortaan he ett e ze Perhimp oen an Indonesi a (PI).
In juli 1926 kre eg het bestuur van de PI een uitnodiging de
oprichtings ve rga dering van de 'Vereeniging van Vrienden der
Indone sisch e Volken ' bij te wonen . H oew el deze nieuw e
vrie ndenv ere niging zich w ilde in zetten voor nationale ze lfstandigheid va n Indone sië en ee n verhog ing va n het lev en speil van de Ind on esische bev olkin g, bed ankt e het PI-be stuur
uit non- co öp eratie ve overw egin gen voor de eer. Voorzitte r
Hatta liet in iti ati efne emst er Henr iett e Rol and Hol st per brie f
we te n dat de PI niet meedeed omdat aan sluitin g bij de vereniging met zich meebracht ' de verwachting van goede trouw
van de zijde van onzen overh eerscher . Niet alleen de PI ontzegde haar med ewerking aan de nieuwe ver eniging. Wegen s
gebrek aan belangstelling zou deze Nederl and se solidariteit sverenigin g ni et van de grond ko me n.
In novemb er 1926 brak op Java een slecht geo rganiseerde
ops tand tegen het Nederl and se gezag uit , ond er leiding van de
Part ai Kommuni s Indone sia (PKI) . Nadat in j anuari 1927 op
We st-Sumat r a ee n nieuwe pogin g tot op stand we rd ondern omen, volgd e na het bloedi g neerslaan van de ops tan den een
meedogenloz e rep ressie van de op stand elin gen door het
Nederlands e go uvernement. Door de turbu lent e gebeurt eni ssen was de aand acht van de internationale per s op Nederl and sIndië gevesti gd . Dit bood nieuwe kansen voor de Indonesi sch e
onafh ankelij khe idsbeweging en het PI-be stuur besloot haar
non-coöper atie ve houding tijdelijk op te sch ort en .
In februari 1927 zouden vertegenwoordi gers van 37 land en
aa nwez ig zijn in Bruss el tijden s de oprichtingsv ergade ring
van de Li ga tegen Imperi ali sm e e n Koloni ale Overheer sin g.

Ind on es ië las van H o lland
n u. Bron: VWO exa men bun-
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Socialistische

idealen

De 58-j ari ge Henriett e Rol and Holst was in 1927 zeer tel eurgesteld in de politiek. Ruim dertig ja ar eerder was ze samen
met ha ar man Rich ard en hui svriend Herman Gort er lid
geworden van de Soci aal-Democrati sch e Arbeide rspa rtij
(SDA P). Ze had zich met hart en ziel ing ezet voor het socialisme en wa s binnen de kortste keren ee n va n de cor yfeeën
v an de p artij geworde n. Haar poëzie h ad hele groepen arbeide rs bezi eld . Velen ke nden gedicht en va n Roland Holst uit
het ho ofd en iedere soci ali st zong uit voll e bor st de door
Henri ett e geschreven N ederlandse tek st van de Int ernati onale
mee. Ze schreef artikelen voor verschillende arbeiders bladen,
die ze als redactielid ve rvolgens ve elal zelf redigeerde .
Daarnaa st zat ze regelm atig in het partijb estuur en trad ze op
als prop agandi ste vo or de partij door het geven van lezingen .
Ze wa s dag e n nacht in de weer voor haar idealen . Ze ge loofde heili g in de door M arx voorspelde sociale revoluti e . De
snel gro eiende arb eid er sbeweging zou de arbeiders saa mhorigheid bijbrengen en eendrac htig zouden zij binn en afz ienbare tijd de soci ale om went eling tot stand br engen . De sche uring in de pa rtij tus sen parlemen taire soc ialiste n (so ciaa ldemoc raten ) en revoluti on aire soci ali sten (de late re communisten) die in 1909 pl aatsvond, werd door Roland Hol st dan
ook als een ramp erv aren . Ze kon niet kiezen tuss en beide
richtingen en verdween totaal ontredd erd van het politi eke
toneel.
In 1916 kee rde ze aan de zij de van de communisten in de
politiek e are na terug . Ze had in het Zw itserse Zimm erwald
een intern ationale bije enk om st van re volutionaire socia listen
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bij gewoond . Vooral de Russische revol utionair Trot ski maak te hier grote indruk op haar. M et hem voe rde ze vele nac htelijk e ges pr ekke n ove r de toeko mst van de arbei ders bewegi ng
en de te volgen internatio na le tact iek . Teru g in Ned erland
sloot ze zich aan bij de re volution aire socia listen en zett e ze
zich als va no uds in voor haar soc ia listisc he idealen .
Er g vee l plezi er heeft ze van die keu ze niet ge ha d: ze voe lde
zich nooit echt thuis in het kleine wereldje van elkaar om het
min ste geringste schoffere nde sektari ër s. Een van de reden en
om de com m unistisc he par tij even wel trou w te blij ven , was
de onvoorwaar delijke steun die de Commun istisch e Partij
H oll and (CPH) onder de leuz e 'Indië los van Holl and nu !'
betui gde aan de Indon e sische onafhanke lijkhei dss trij d. Voor
het ove rige was het co mm unisme in haar ogen onder Stalin
gecor ru mpeerd. De dict atoriale w ijze waar op deze met zij n
pol iti eke tegen standers afrek ende, en d an in het bijzonder met
Trot ski , stemd e haar dro ef. In woord en geschrif t nam ze stellin g tegen de St alin-ko ers, hetge en haar binn en de CPB niet
in d ank we rd afge no me n .
Dansen

in Zwitserland

Om tijd elijk het politi eke ge kr akee l te ontv luchten, gaf ze
geh oor aan een uitnod iging om eind augu stus 1927 in het
Zwit serse Gland te komen spreken op een zomercursus over
het ko lonialisme. De cursu s werd georganis eerd do or de
Li gu e Int ern atio nale de s Femmes pour la Pai x et la Lib erté,
een in 1915 in Den H aag mede door Aletta Jacob s opgeric hte vere niging met een vo lgens Henr iett e Rol and Hol st 'vaag
p oliti ek ka rak ter '. Ook Hatta, haa r me destrijder uit de Li ga,
was uitgenodi gd o m op de curs us te ko me n spreken . Hij
be vond zich al sinds jun i in ee n sa na torium in Zw itserlan d,
om ee n studievrie nd die aan tuber cul ose leed in zij n la atste
leven sfase bij te staan. Ha tta, die streng isl amitisch was,
reg el de de be gr afenis volgens de islam iti sch e voorsch riften.
Nog onder de i ndru k van de ge be ur teniss en kwam hij aan in
Gl and. Hier vo nd hij in Henriett e Roland Hol st en Nehru
be gr ijp ende ges preks part ners.
In hun lezin gen ve rhaa lde n Roland Hol st en Hatt a over de
gesc hiede nis va n de Ned erland se bem oei eni ssen met
Ind onesië . Beiden vero ord eelden het gouvern ement sbel eid
dat sinds de communist isch e opst anden gekenmerkt werd
doo r het ople ggen en uitv oeren van doodstraf fen , willeke urige geva ngennemi ng van du izenden Indone sië rs e n massaverbann ingen n aar Boven-Dig oel. In Gl and ontm oett e Henri ette
Rol and Hol st versc hille nde religieus geï nspiree rde men sen ,
bij w ie ze de ru st en vrie ndsc ha p vo nd die ze in de comm unistisch e be wegin g had gemis t.
Henriett e had in Zwitser land God ge vonde n en teru g in
Holl and brak ze met het communis m e om vo ort aan als reli gieus socia liste door het leven te ga an . Tot gro ot ongenoege n
van haar man Ri ch ard Roland Hol st me ldde ze bij haar thuiskomst : "Nu weet ik bij wie ik hoor en hoe men ge lukkig kan
le ven ." Richard besefte dat zij n vro uw zich de daarop volgende ja ren in zou gaa n zetten vo or haar nieuw e re lig ieus-socia listi sch e ide alen , met meer inzet dan voor haar gezond he id
goe d zou zijn .
Boven-Digoel

Voor H atta duu rde de Z witser se feestroes k or ter. In
Ned erl and s-Indië hadden zij n non -coöperati eve ideeë n ingang
gevo nden; ze ware n van grote invloed op de vor ming van de
Part ai N asion al Ind one sia (PN I) onde r leiding va n Soeka rno in
juni 1927 . D at was ook de rede n dat de N ederl and se ove rhe id
zijn arti ke len in het PI-bl ad lnd on esia M erdeka (Indo nes ië
Vrij ) als zee r opru iend er voer. Tijdens zij n verblij f in
Zwit serl and werd huiszo ekin g bij H att a thuis verricht. Op 23
september 1927 werd hij samen met drie and ere bestuurd ers
van de Perhimp oenan Ind onesia gea rresteer d .
N a zijn vrij lating, vijf enha lve ma and later, stortte Hatt a zich
op zijn studie. Uit tij dgebrek zeg de hij al zijn bestuur sfun cties
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op. Na het behalen van zijn doctoraale xamen in juni 1932
ging hij teru g na ar N ederl and s-Ind ië . D aar tro f hij een poli ties taa t aa n. De Politiek e Inli ch tin gen D ienst was door gedron gen tot alle uith oeken va n de Ind isch e archipe l. Ieder e
uitin g va n nationali sm e werd be straft do or het gouvern ement .
Naas t de PKI w as inm iddels ook de Part ai Nasion al Indone sia
v an Soekarn o verb od en . Volgen s Sjahrir, een politi eke vriend
va n Hatta , ru stte het ko loniale gezag in Ind onesië op dr ie pe iler s: het p ark et , het leger en Boven -Digo el.
H ardnekki ge nati on alisten liep en grote ka ns verba nnen te
wor den naar het begin 1927 uit de gro nd ges tampte in tern erin gskamp "Ten ah M erah' , midd en in de oerwo ude n va n
N ie uw-G uinea aan de oev er va n de Di goelrivier. Een co ntingen t mil itairen hield de bann elin gen in de gaten. Ze wer de n
ong evraag d geholpe n bij het uitvoeren va n hun taa k door
rondom h et k amp won ende, ko ppensne lle nde Pap oe a-stam men. Ten zij ze naar elders werd en getran sp orteerd, waren de
ongev eer twaalfh onderd poli tiek e bann elingen (waaro nder
slec hts vijf tie n vrou wen ) gedoe md in het ka mp weg te kw ijnen , al dan niet same n met hu n meege rei sde ge zinne n. Ook
H att a ont kwam in I 93 6 ni et aan verb annin g . H enriett e
Rol and Hol st ve rgat hem niet en sch reef rege lma tig bri e ven .
N aar aanl eiding va n het vo orgenomen huw elijk tu ssen prin ses Julian a en B ernhard vo n Lipp e -B iesterf e1d diend e
He nriette Roland H ol st bij de pr inses een gratieve rzoek in
voo r de geï nte rn eerden in Bo ven-Digoel.
Soeverein

iteitsoverd

racht

D e Japan se bezettin g va n Ned erland s-Indi ë m aakt e in één
klap een einde aan het Ned erl and s gezag in het rijk va n
Insulinde . N a de cap itul atie va n Japan in aug ustus 194 5 riepen Hatta en Soekarn o de Republiek Ind on esië uit. De leiding
van het land kwam in handen van nation ali sten wa arvan de
mees ten in Boven-Di goel ge va ngen h adden gez e te n .
Henriëtt e Rol and Holst maakt e direct na het hor en van het
nieu ws het ge dicht Ind on es ië Vrij, en p ublic eer de d at als
redac tielid in haar eige n De Vlam, wee k blad voo r vrijhe id en
cu ltuur. D at het nog ru im vier j aar zou duren voo r N ederl and
zich zou neerl eggen bij he t ver lies va n de voo rmalige kol onie , kond en zowel H atta als Roland Hol st toen nog niet
bevroeden .
Op 8 nov emb er 1949 versche en in Het Vrije Volk een fo to van
het bezo ek va n Hatt a aa n Roland Holst , met daarb oven de
teks t: ' Me nse n ontm oeten elk aar...' Het is nau welij ks voo r te
ste llen dat deze beid e men sen ruim twin tig j aar eer der zin ge nd en dan send fee stvierden in Zw itserla nd. Aan het be gin
va n het bezoek toond e Henri ette Rol and Ho lst zich va n h aar
weinig har telijke, bazige kant. Toen Hat ta en zijn vro uw in
het verzorgingshuis van Roland Holst in de Amsterd am se Van
Eeghenst raat aa nk wame n, wa s het net tijd om de bloemen en
pl anten op de ga ng te ze tten, zoa ls ied ere dag geb eurd e . "0 ,
Hatta," zei Henriett e R oland Holst, "j e kom t net op tijd om
eve n te h elp en. " En omdat Rol and Hol st no oit tegen spra ak
duldde , deed de vice -presi dent van Ind on e sië wat hem werd
opge drage n en liep met plant en te slep en voo rdat hij zelf s
maa r de kan s h ad gekre gen Rol and Hol st te begro eten . Over
de rest van hun onde rh oud zijn gee n gege vens bek end, maar
het laat zich raden w aar die midd ag over is gesproke n.
Op 27 de cember 194 9 was Hatta even teru g in Ned erland om
de soeve rei nitei tsover drac ht te tek enen . Van de hond erd vijf tig mense n di e de ze ple chti gheid in het pale is op de Dam
mochten bij w onen , wa ren er acht vro uwe n . Henriett e Roland
Hol st was daar éé n va n. Ze keek va nuit de ver te toe , en zag
dat het goe d wa s .
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binnenkomen
voorvechtster

van

de moderne

kunst

Suzette Haakma

Vrouwen
die zich tijdens de eerste
feministische
golf inzetten
voor
de emancipatie
van de beeldende
kunst komen in de geschiedschrijving weinig aan bod. De Utrechtse
schilderes
Etha Fles was een van
de vrouwen
die hartstochtelijk
en soms rebels op de bres stond
voor al het nieuwe
in de kunst. Haar carrière
als promotor
van verschillende
nieuwe
kunstrichtingen
en als mecenas
van moderne
kunstenaars
staat centraal
in dit portret.
In éé n va n de turbulent ste p eri od es va n de N ederland se cul tur el e gesc h iede nis , tus sen 18 80 e n 1910 , speel de een aantal
vro uwe n ee n prominente rol in de eer ste e ma nc ipatieb ewe g inge n. Rel ati ef onderbelicht ge ble ve n zij n de ve rworvenheden va n vr ouw en , die zich in diezel fd e peri od e hebben ingeze t voo r de e manc ip atie van de b eeld en de k uns ten. Het emancipat o ire va n de kunstkringen , w aarin de ze vrouwen acti ef
war en, w as dat zij een relatie wild en leggen tussen kunst en
de m aat schappij . Een kl eine groe p vrouw en heeft, geïnspireerd door de bewegi n g van de Tachti ger s, een lan s gebroken
vo or ni euw e kuns tstro mingen, di e v anuit E ng eland en
Fra nk rij k ons land ve roverden . Zij dro e gen er met hun kunstbesch ouwin gen toe b ij dat stromin gen als h et impre ssion ism e
en de k uns tnij verh eidsbew cg ing hun weg vonden naar het
N ed erl and se publiek. Etha Fle s w as ee n van hen.
Etha we rd in 1857 geboren in Utr echt. M et ee n bekende oo gheel kundi ge als vader en een ama te ur-sc hilde res en bestuur slid va n de vro uwe nv e ren ig ing (he t toen p ro gr essieve ) 'A rbeid
Ade lt' a ls moeder , groeid e zij op in lib e raal-pro gre ssie ve
krin gen , waa r de vrijheidsid eeën va n de Brit se filo soof John
Stu art M il! hoog in het vaa nde l sto nde n . In de ze krin gen
strek te het tot eer de dochter s ee n ge dege n intellectuele ople idin g te geve n.
M oed er Fles onde rwees Etha en haar dri e j aar o udere zu ste r
A nna thui s . Z ij zag er streng op toe d at h aar dochter s de lesse n op het ge bied van literatuur , filosof ie, de moderne talen ,
de ge sc h iede n is e n de kun sten zo rgv u ld ig leerd en . De famili e
Fles was zee r cu lturee l ingesteld . De tall o ze muziekavonden ,
d ie te n hu ize van de fami lie Fl es werd en georg aniseerd, trok ken vel e bekende nationale e n int ern ati on al e musici en d aarnaast bezocht een grote groep int ell ectu elen en kunstena ar s
de c u lture le avonden in het hui s aa n het Mun sterkerkhof .
G ezi en de opvoeding is het ni et ver wond erlijk dat Anna zich
in de mu ziek bekwaa m de en dat E tha aa n een schild erso ple idin g b egon .
Darn

esklas

In 18 80 be gon Et ha haar sc h ilde rs op le id in g aa n d e
Rij k sacad emi e voor Beeldend e Kun sten in A ms terdam (d e
huidi ge Ri etv eldacademie ). Zij m aak te dee l uit v an de eerst e

Els

V lIJ l de han d V{l1J F les (Pout e Fabri cio
uit liaa r AII JIIIII Roina , circa 1909).

'd am e skl as' . Voor het ee rs t was er sp rake v an een officiële
kuns te naa rso pleiding vo or vro uwe n. In de dame skl as kregen
de vrou wen hetzelfd e onde rw ijs als 'de jongelui' , met als
e nig ve rsc hil dat zij niet naar 'naakt ' m ochten tekenen , maar
a llee n naar gekleed mod el.
D e Ac ad emie w as in 1880 het su mmu m vo or jon ge arties ten,
di e ideali stis ch waren en ge loo fde n in ee n totale vernieuw ing
va n de cultuur zoal s Jan Veth , J an Toorop , J . Voerman , WiI1em
Wit sen. Rik Roland Ho lst, Ant on Derkinderen, Jacob van
Looy, J. Haver man en Fred erik van Eeden. Zij vormden de
kern van Etha's vrien denkr ing ; van de vro uwe n in Etha's kl as
werden Wally Moes en Jo B esier haar beste vriend inn en. De
gr oep ze tte zic h af tegen de ge re no m meerde Haa gs e School.
In 1888 terug b likkend op deze tijd schreef Fre de rik van Eed en
in D e Ni eu we Gids: "A ls er ee n ge mee ns chappelij ke noem er
is, wa aro nde r het geheel aan onde rwe rpe n, opvatti ngen en stij len , da t op het punt stond door te brek en , ondergebracht kan
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worden, dan is dat wel het verlie s van het geloof in de regi stratie van de natuur, zoals we die van de Haagse scholers kennen. De natuur , dat is onze ziel met haar gewa arwordingen en
sentimenten. D aarop moet een schilderij lijken. Het moet niet
natuurgetrouw , het moet gevoelsgetrouw zijn ". Maar op de
Academie wilde de directeur Allebé dat er eer st veel geoefend
en geschilderd werd 'naar oude meesters' , voo rdat men kon
beginnen aan allerlei nieuwigh eden .
Impressionisme
en
de kunstnijverheidsbeweging

Etha Fles had geen geduld voor dit eindelo ze oefenen, voordat ze eindelijk aan het ' spo ntane hartstochtelijke doen' kon
beginnen. Het nieuwe lokte en het nieuwe w as de uit Parij s
komende
stroming
het
Plein-Airi sme.
later
het
Impressionisme genoemd, dat op het punt stond Nederland te
veroveren. De plein-airisten wilden vooral buiten in de open
lucht. werken en benadrukten het belang van de wisselende
kleuren en atm osfeer . Etha Fle s, idealistisch als ze was, werd ,
evenals een groot deel van haar medestudent en, vurig plei tbezorgster voor het impre ssioni sme. Fle s vond dat elke kunsten aar de dag zou moeten be ginnen met het lezen van het
credo van Courbet , die stelde dat het navolgen van de oude
meesters de be smettelijke ziekte was waar aan de eeuw leed .
Manet was voor Fles de eerste echte impre ssionist. "M aner
sc huift de gordijnen weg, die het licht in de kamer temper en
en laat het licht binnenkomen", schreef Fles in haar Inleidin g
tot een Kunstg eschiedenis (1903).
Niet alleen beeldende kunsten aars, maar ook literaire kunstenaars werden gegrepen door het impressionisme.
In 1885
werd De Ni euw e Gids opgericht door Willem Kloos, Willem
Paap , Albert Verwey en Frederik van Eeden als tijdschrift
voor letteren, kunst, politiek en wetenschap . Schrijvers en
kunstenaars - aan vankelijk waren hier geen vrouwen onder kregen hier de ruimte hun l' art pour l'art te bezingen . M en
vond dat goede kunstkritiek alleen bedreven kon worden door
een criticu s die zelf kunsten aar was . Door dit idee gegrepen
bekwaamden veel kunstenaars zich in he t schrijven van
kunstbeschouwingen, waarin de directe kunstervaring onmiddellijk in woorden werd omgezet; onder hen Etha Fles. In een
poging de pen zo dicht mogelijk naast het penseel te zetten
schreef zij bijvoorbeeld over het werk van de impressionist
Jacob Maris : "D e doorwaterde landen, door zonlicht overgoten, door sneeuw gedekt , de kleurige steengeva arten van huizenbrokken en molens tegen bewogen wolkenluchten, de
wijde landen en voorname interieurs met kinderfiguurtjes ;
schilderij tj es, waarop de diepe vleeschkleur contrasteert met
het rijke wit van het jurkje , terwijl zijn model zich heerlijk
harmonieus oplo st in het gedempte licht van de kamer ". De
schilders van de Amsterdam se School, in nauwe verbinding
met de dicht er s en de schrijvers van De Ni euw e Gids, maakten deel uit v an de artistieke avant-garde, zoals die voor die
tijd in Nederland nog niet bestond: verheerlijking van het I'art
pour l' art, verzet tegen de culturele waarden van de bourgeoisie en een bohèmeachtige leefwijze.
Fles verliet de Rijksacademie in 1884, omdat "ha ar geest daar
teveel aan banden werd gelegd" , en vestigde zich in het kunsten aarsdorp L aren, waar ze een tijdje schilderde in de groep
rondom de stemmingsschilder Anton Mauve , die tot ver over
de grenzen beroemd werd door zijn landsch appen met schapen . Fles nam aanvankelijk haar intrek in het befaamd
geworden dorpslogement
'De Vergulde Po stwagen ', dat
gedreven werd door de familie Hamdorff en dat een verz amelplaats was van kunstenaars uit binnen- en buitenland . Op
verzoek van Etha Fles kwam ook Wally Moes naar Laren en
niet lang daarna voegde de schilder, criticus en tekenaar Jan
Veth zich bij hen. In 'De vergulde Postwagen' werd hevig
gediscussieerd over een nieuwe kunststroming die zich aandiende, nu afkom stig uit Engeland . Deze stroming , de kunstnijverheidsbew eging, in Engeland bekend als de Arts anel
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Craftsmovement , veroverde via de voormannen John Ru skin,
William Morris en Walter Crane het continent en stelde als
reactie op het l' art pour I' art de vraag n aar sociaal engagement en toegepaste kunst. Met de toegepaste kunst wilde men
de kunstnijverheid
weer in ere herstellen. Derkinderen,
Toorop , Roland Holst, Veth en Fles, dezelfde kunstenaars die
op de bre s stonden voor het impressioni sme, braken nu een
lans voor de kunstnijverheidsbeweging
. Fles, door Veth overtuigd , dat "elk intellectueel hooger
staand mensch tegenwoordig
de
sociali sti sche idee moet helpen
groeien " , schreef lyrische beschouwingen ov er de kun stnijverheidsbeweging in verschillende kranten en
tijdschriften, waarbij ze met name
een voorkeur had voor de ideeën van
William Morris. Fles herkende in
beide kun ststromingen , zowel het
impressioni sme als de kunstnijverheid , de onontbeerlijk e uitingsvormen van het maatschapp elijk leven ;
aan de ene kant de hyperindividualistische vorm 'voerend tot een loslaten
van alle stru ctu ur' en aan de andere
kant 'een zoeken naar constructieve
vormen, naar een aaneensluiting,
waarin een ontwakend
verlangen
zich uitspreekt om gezamenlijk een
hoog ideaal na te streven ' .
Er
moest
zowel
' ind iv idu eel
gevoeld' als 'sociaal gedacht' worden, vond Etha Fles . Als reactie op
het academisme van de achttiende
eeuwen beïnvloed door het impressioni sme werd in 1885 als toppunt
van moderniteit
de Nederlandse
Etsclub opgericht door Veth, Witsen ,
Derkinderen en Zilcken . Moes en
Fles waren bij de oprichtingsvergadering aanwezig. Men wilde de oude
E rha Fles,
techniek van het etsen weer in ere
herstellen en als zelfstandige kunstuiting beschouwen, onafhankelijk van het schilderij . Een
grote groep kunstenaar s - met als vrouwen naast Fles en
Moes ook Thérèse Schwartze en Suze Robertson - zett e zich
aan het et sen, men organi seerde regelmatig expositie s, nodigde buitenl anders uit en jaarlijks kwam er een etsportefeuille
uit. In 1895 was Etha Fle s op de eerste Biënnale in Venetië
vertegenwoordigd met een aantal van haar etsen .
Vereniging

Voor

de Kunst

in Utrecht

Fles raakte zo enthousiast over al deze nieuwe ontwikkelingen in de kunst, dat ze het plan opvatt e deze moderne kunst
in haar geboortestad Utrecht te introduceren. Daar zw aaide
het waardige Genootschap Kunstliefde al sinds 1807 de scepter over de kunsten en k eek met grote argwaan naar nieuwe
ontwikk elingen in de kunst. Fles begreep dat het ondoenlijk
was dit ge zelschap te interesseren voor de 'nieuwli chters'.
Toen de universiteit echter in het kader van een lu strum in
1891 een kunsttentoon stelling wilde organi seren, greep Etha
Fles haar kans en stelde voor , bogend op haar kun sten aar sco ntacten, om samen met haar vriendin Jo Besier de organisatie op zich te nemen . Ze kregen toe stemming en met veel
inventiviteit organiseerden zij een opzienbarende tentoonstelling in een houten loods op het Lucas Bolwerk. Fles slaagde
erin een groot deel van haar vriendenkring uit Amsterdam en
Laren naar Utrecht te halen: Derkinderen, Rik Roland Holst,
Jan Veth, Karsen, Breitner , Thijs Maris en Toorop , ze waren
er allem aal. Etha Fles en Jo Besier kregen met deze expo sitie
veel aandacht in de landelijke pers en door dit succe s ge sterkt
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besl oot Fl es in Ut recht een eigen kunstgenoo tsc h ap in het
leven te roepen.
In 1895 richtte Eth a Fle s de vereni gin g Voor de Kun st op . Zij
liet er gee n twij fel ov er bestaan dat er in het k uns tge noo tsc hap ee n gro te nadruk ge leg d zou wo rde n op het kun sth and we rk. Om de kun st uit de elitaire sfee r te halen , we rd en de
tentoon stellingen ook voo r arbeiders opengesteld en hi eld
Fl es lezingen vo or arbeiders . Een zee r gevar ieerd aanbod aan
tent oo ns telling en vol gd e . De exp osities war en uiterst modern en
bezoeker s uit het hel e land stro om den toe. In 1900 was er al ee n
led ent al van 650 en in 1906 werd de
top ber eikt met ruim 800 leden.
Fle s reisde in die ja ren regelm ati g
naar gro te kunstte nto on stelli ng en in
Euro pa om nieuwe kun stw erken te
zo eken en om het werk v an
Ned erl and se kunstenaa rs te introduceren bij het buitenl and se publi ek .
In 1900 op de wereldt entoon stellin g
in Parijs op zoek naar ge schi kt e
exp osanten voor een impressionism e-ten toon stellin g in Nederl and,
ontmo ette F les de flam boy ant e
It aliaanse beeldhouwer
Medardo
Rosso (185 8- 1928 ). Rosso wo ond e
al enkele j aren in ee n ateli er in
Parij s en had al naam gemaakt met
zij n vrouwe n- en kind erportrett en .
M edardo R osso veren igde in zij n
werk de dri e elementen, die E tha
Fl es als de bela ngrijkste vo or de
beeldende kun st bes ch ouwde , 'het
licht , de atm osfeer en het imm ateriële ' . Bo vendien reb elleerde Rosso
in een verb ijs terende mengelin g
van Fran s, Milanee s dialect en lit erair Itali aan s tegen de geve st igde
Toorop (19 2 7)
ac ademisch e orde, tegen alles wat
offic ieel en geac cepteerd w as, te gen
de
Griek se,
Romeinse
en
Renai ssancekun st ; dit tot gro ot genoe gen van Etha Fle s , die
in hem haar ziel sverw ant vond . Fle s contr acteerde hem
mete en voor de impres sioni sme -tento on ste llin g in Nederl and
en nodigd e hem uit voor een verblij f in Utrecht. Met lovende
artikel en in de per s introduc eerde Fle s de beeldhouw er in
Nederl and. De tentoonstellin g werd ee n groot succes en vana f
d at moment werd Etha Fl es de paladij n en beschermv ro uwe
va n Ro sso. Ze zou hem steun en tot zijn doo d in 1928 .
In 1906 verliet Etha Fle s Utrecht , nad at haar vader en ha ar
zuster Anna vl ak na elkaar overleden waren en liet als pied- à
-terre ee n vill a bouwen in Ber gen , 'De Zonnebloem '
genoemd.
Rome

Om Ro sso mo reel , fina ncieel en pu blicitair te steune n vestigde Eth a Fles zich eers t in Parijs vlakbij het ateli er va n Ro sso
om niet lang daarn a (in 1907 ) haar int rek te nem en in een studio in Rome . Fl e s schreef prachtig geïll ustreerde mono grafieën ov er Rosso , kocht bijn a al zijn sc ulptur en aa n en pl aatste hem in haar kunsthistori sche boek en naast August Rodin
op de agenda . In Rome maakte Eth a ee n tw aalftal etsen , die
ze bundelde in haar 'Album Roma ' en daarnaa st vele bloemstillevens en aquarellen . In 1910 exp osee rde ze haar werk in
de ver enigi ng Voor de Kunst in Utrecht. Rec ensies in het
Utre ch ts Dagblad spraken van 'de grillige impul sieve schildere s met haar roerig temp erament ' , van 'de vlotte dur f en
uitbundi gheid ' e n van het 'hoogst impr ession abele van haar
vrouw elij k gemo ed '.

_ aIIIII
Voor het uitbreke n van de Eerste Wereldoo rlog week F les uit
na ar Nederl and om zich een p aar jaar lat er, zodra de vrede
gesloten was, weer in Rome te ve stigen nu in het gez el schap
van haar veertig jaar jongere plee gdochter Agatha Verkroost,
die Etha Fle s in 1915 in haar hui shoudin g had opgenomen.
Fl es richtt e haar huis als pen sion in voor jonge Nederl andse
kun stenaars en intellectuele n. Vanuit Rom e schreef Fle s talloze k unstbesch ouwingen en ar tikelen ove r de actu ele
geb eurte nis sen in Italië voor Nederlan dse tijdsc hrift en . La ter
werden dez e artikelen samen met haar da gb oekaantek eningen
gebundeld in Tien jar en in R om e. 1919-19 29 , een boek dat
enth ousia st werd ontv angen in de Nederl and se per s en vele
herdrukken beleefde .
Laatste

jaren

in De

Zonnebloem

in Bergen

In 1934 voorgoe d terug in De Zonn eblo em in Bergen, nam
Fles weer een prominente pla ats in te midd en van de florerende kunstena arskring rond de dichter Adri aan Roland Holst.
De gevluchte Duit se dichter Wolfgang Frommel (beho rend
bij de krin g van di scip elen rond de Duit se dicht er Stefan
George) werd haar laatste ziel sverwant. Fle s wa s inmiddel s
82 jaar. Ze nam de dicht er in hui s op en orga niseerde culture le bijeenk om sten rondom hem, die e nthousiast werden
bezoc ht door een genera tie (alweer) j ongere kun stenaa rs,
zoals Ch arley Toorop , Ed dy du Pe rron, Jan En gelman en
Adriaan Rol and Holst.
Eth a Fle s stierf in 1948 op ne gentigjarig e leeftijd in haar
ge lie fde hui s 'De Zonnebl oem ' in Bergen . Wol f gang
Fro mm el en Agatha Verkroost za ten aan haar sterfbe d. "Haar
ste rven" , schree f Frommel in een brief, "was een mysterie in
grootse stijl. Haar gee st bleef onver ande rd helder , liefdevol
en verheven ".
Su zette Haakma is p sy cholog e en als stafm edew erker ver bonden aan het Bur eau Studium Gen eral e van de Uni vers iteit
Utrecht. Haar belan gstelling voor d e p eri od e rond de neg entiend e eeu wwende blijkt uit haar publ icaties over Clara
Wi chmann Uni versit eit Utre cht , 1989), Art Brut , o ver kunst
en waanzi n (Perdu, 1994) , Tu ssen rede en emotie . Ov er Gina
L ombroso en Karen H orney (essaybundel : Ik ben, du s zij is.
Kok A g ora, Kam pen . 1994 ) en Het naadje van de bl auwkou s,
ov er een ee uw vrouw en in de we tensc hap aan de RUU
Uni versit eit Utrecht , 1986 ).

L iteratuur
Eth a Fl es, Inleiding tot ee n kun stg esch ied eni s . Utre cht , 1903
Etha Fl es en T. Westerwoudt , Handb oek der Kunstgeschi ed eni s .
's -H ertoge nbosch z.j .
Etha Fles, Tien j ar en in R om e: blad zijd en uit ee n dag boek .
Zu tph en , 1929 .
Et ha Fles, Willi am Morris. (Serie: Mr. J . K alff jr (red.), Man nen
en vrou wen van bet eekenis in onze da gen, afl . 3, jrg. 34. )
Haarl em , 1903 .
Henk va n der Ha ar, 'Ee n grot e w itte voge l' , in: Kerend e Tijd en :
190 j aar Ge noo tsc hap Kunstli efd e. Utre cht , 1997 .
Mar ga ret Scolari B arr , 'M edardo R osso and hi s Dutch patrone ss
E tha Fl es', in: N ed erl ands K unst hist ori sch Ja arb oek 13, 1962 ,
pp. 217-251.
Wally M oes, H eilig onged uld: heri nn erin gen uit mijn leven .
Amsterd am! Antw erpe n, 1961.
Clau s Vik tor Bock , Untergeta ucht unter F reund en: Ein B ericht.
1985 . Serie 166-167 , p . 16 e .v. Wolfg an g Fromm el : Bergen ,
Nord H oll and: A . R ol and Hol st , Etha Fle s, Chris Dekk er u nd
Vincent Weyand .
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De eerste
vrouvvelijke
van Nederland?
Pet:ronella

van

Moens

het: vrouwelijk

en haar

recensent

verdediging

schrijverschap

Latte Jensen

Tegenwoordig
heeft iedere gerenommeerde
boekenredactie
enkele
vrouwen
in dienst. De Volkskrant telt onder zijn vaste recensenten
Aleid Truijens (tevens chef), de NRC Elsbeth Etty (tevens redacteur)
en Vrij Nederland Xandra
Schutte (tevens chef). In de negentiende
eeuw lag dat anders. Vrouwen
traden zelden op de voorgrond
als
literatuurcriticus
en werden
ook niet geacht dat te doen. PetronelIa
Moens (/762-1843)
was een pionierster
op dit terrein: ze was waarschijnlijk de eerste vrouw in Nederland
die boekbesprekingen
voor
algemeen-culturele
tijdschriften
schreef.
In 1839 versc hee n D e g raaf van D evon shir e. R omant isch e
episode uit de j eug d va n E lis abe th Tudor , ee n hist ori sch e
rom an van Ann a Louisa Ge ertruid a Bosboom- Tou ssaint. Er
kwam en onmidd ellijk reacties los. Een recen sent van het
algem een-culturel e tijd schrift D e Vriend d es Vaderla nds
re ageerde al s vo lg t:
"Een en Roman . uit eene maagdelijke pen gevloeid. neemt
men gewoonlijk
met eene zekere vooringenomenheid
in
handen, w ant hoe gereed men is het vrouwel ijk geslacht met
verontschuldigende
toegevendheid, in ieder geval, te beoordeelen, als Schrijfsters beschouwt men ze al dikwerf als
indringsters op een grondgebied, waar zij niet behooren ."

Dez e criticus nam geen bl ad voor de m ond : sc hr ij fs ters w erden ove r het algem een beschouwd als onge we ns te per son en
op ee n terrein dat hun niet toebeh oorde. Ter wijl mann en in
and ere gev allen bereid w aren vrou wen met ee n ze kere ru imharti gh eid te be oordelen , vonden zij dat schrij vende vrouw en
zich buiten hun eigenlijke domein begaven.
Het geciteerde fra gm ent is al verschill ende keren opgev oerd
als een bewij spl aat s voor de miso gyne houding va n het do or
mannen gedomin eerde negentiend e-eeu wse lit eraire bedri jf .
Zo cit eert Too s Str eng deze passage in haar Geschap en om te
sc hep pe n. Op vattin gen over vrouwe n en sc hr ijve rsc hap in
N ed erl and 1815 -1 860 (19 97, p . 35 ). Re cent elijk nog heeft
Nell ek e Noord ervliet dez e uit spraak aa ngehaa ld in een ar tikel
in D e Volkskran t (11 maart 2000), waarin zij in navolgin g van
Stren g stelt dat de negentiende eeuw een rijke bron voor dit
soort 'argeloz e mi sogynie' is.
De passage illu str eert ind erdaad dat schr ij fs ters hal ve rw ege
de negentiend e eeuw niet m et open armen verw elkomd werden , ma ar jamm er geno eg w ordt cr nooit stil ges taan bij he t
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ve rv olg van deze p assage . D aarin wordt namelij k jui st een
vlam mende verdedi gin g van het vrou weli j k schrij verschap
gegeven. E n anders dan tot du sver werd aangenome n is de
schrij ver van deze rec ensie naar alle waarschijnlijkheid niet
de mannelijk e auteu r C.P.E. R obidé van der Aa, zoa ls Hans
Reeser in zij n bio gr af ie van Bo sboom -Tou ssaint veronder ste lt, op gro nd van het feit dat Van der A a met B osboomTou ssaint ove r de bewu ste ro ma n corr esp ondeerde (R ees er
1962 , p . 70). Vermo ed elijk in navolging van Reeser heeft ook
Str eng de rece nsie aa n Van der A a toeg eschreven en vervolge ns ook N oordervliet. Ik vermo ed echt er dat de auteur niet
een man w as, maar een vrouw: Petronella Moens . D at vermoeden ba seer ik op de overgelev erde corr espondenti e tussen
M oens en de red acti e van D e Vrien d de s Vaderlands .
Bovendi en p ast een dergelij ke journali sti eke ond erneming
goe d in M een s' loopb aan al s sc h rij fs ter.
PetronelIa

Moens

en

de journalistiek

A an Petron ella Moen s komt een bijzond er e plaat s to e in de
Nederlands e pers- en literatuur geschiedeni s, want zij was een
van de eer ste vrouw en die een om vangrijk journalisti ek oeuvre wist op te bouwen. Samen me t haar vriend , de politicu sschrijv er Bernardu s B osch , voerde ze aa n het eind van de
achttiende ee uw de red actie van ten min ste ze s tijd schriften ,
w aa ronder D e Mens ch envriend ( 17 88- 179 7). Na het te r ziele
gaa n van di t tijdschri ft in 1797 , da t ze de twee laat ste ve rschij ningsjare n ov erig ens geh eel alleen redigeerde , kwam
M oens no g met een ei gen spe ct ator voor de dag: D e Vriendin
va n 't Vaderland (1798-1799).
N a de ophe ffing van D e Vriend in van 't Vad erland zo u Moen s
we lis waar niet mee r de reda ct ie va n een e ige n tijd schrift op
zich nem en , maar h aar betrokkenh eid bij de periodi ek e per s
zo u er ni et minder op wor den . Tuss en 1800 en ha ar dood in
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1843 publiceerde ze tal van gedichten en verhalen in almanakken en tijdschriften. Eén aspect van haar journalistieke
productie uit deze periode trekt in het bijzonder de aandacht:
ze schreef regelmatig recensies voor tijdschriften en daarmee
wa s ze een van de eerste vrouwelijke recensenten van
Nederl and - zo niet de eerste . Ze ging in ieder geval de bekende schrij fs ters Elise van Calcar (1822-1904), Catharina
Felicia van Ree s (1831-1915) en Eli se Haigthon (1841-1911 )
voor, die pas later in de negenti ende eeuw recensies publiceerden . Regelmatig stuurde Moen s boekbeoordelingen naar
algemeen-culturele
tijdschriften , zoa ls het Letterkundi g
Ma ga zijn ( 18 14- 1835) en De Vriend des Vaderlands (18271842). D at haar recensies tot dusver niet werden opgemerktook niet in de onlangs verschenen biogra fie van Ans Veltmanvan den Bos - is enerzijds veroorza akt doordat ze anoniem
verschenen. Dat was toen overigens
een gebruikelijke praktijk: ook man nelijke auteurs publiceerden vaak
anoniem . Anderzijds deed Moens
zel f h aar best om haar ware identiteit te verhullen, bijvoorbeeld door
zich als een mannelijke recensent
voor te doen .
"W'ij
vrouwen
immers
geene
Recensenten"

zijn
wettige

Al s we ha ar biograaf en tijdgenoot J .
Decker Zimmerman mogen gelo ven , wi st Moen s haar ware identiteit
goed te verbergen. Hij vertelt dat zij
zich "zonderling" wist te "vermommen " in recen sies. Zo verscheen in
het Letterkundig
Maga zijn een
bespreking van haar hand , waarin ze
zich voordeed als een man wien s
studententijd ver achter hem lag. In
die vermomming sprak Moens een
lovend oordeel uit over Leiden s
(1825), geschreAcademie-vreugd
ven door een anonieme "Leydsche
student" (mogelijk J. Pluym de
Jaager) . De auteur was in zijn nopjes
P et ron elia
met de positieve kritiek en stuurde
een dankbrief
aan de uitgever
geadre sseerd aan "de Heer Recensent
van Leidens
Academievreugd" . Hij was duidelijk in het ongewisse over de
werkelijke identiteit van de recen sent, en sprak Moens verheugd aan met "wy broeders ".
Moen s ver schuilde zich wel vaker achter een mannelijk masker. Zo stuur de ze in 1815 een lang gedicht, getiteld 'Utrechts
Kermi sfeest ' , naar het door Decker Zimmerman geredigeerde Euphonia . Moens ondertekende het met "M r. W.B .".
Decker Zimmerman plaatste het gedicht, maar wijzigde haar
ondertekening. De sekseverandering ging hem toch net iets te
ver: "Het Mr., welk er nog was voorgeteekend heb ik destijds
ge schr apt, dewijl mij dit toch een weinig te koen dacht".
Dat Mo en s ervoor koos in de huid van een man te kruipen , is
niet verbazingwekkend. Vrouwelijke auteurs konden vaak op
veel scep sis of weerstand rekenen in de algemene pers , tenzij
ze zich concentreerden op opvoedkundige genres die specifiek op een publiek van vrouwen en kinderen gericht waren.
Het schrijven van recensies behoorde niet tot de voor de hand
liggende opties, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de woorden van
de schrijfster Johanna Sara Mackenstein-Koning (1809 -1867)
in het vrouwentijdschrift Maria en Martha: "Wij vrouwen
zijn immers geene wettige Recensenten" (vol. 2, 1844, p.56).
Anoniem of als man kon Moens dan ook gemakkelijker
andermans literatuur kritiseren.
De opmerking van Mackenstein-Koning laat niet alleen zien

d at vro uwen gewoonlijk geen recen sies schreven. Deze laat
tegelijkertijd zien dat het schrij ven van recensies door vrouwen inmiddels een onderwerp van discussie was geworden :
het werd in feite steeds meer als een reële optie onderkend.
Ook een uitspraak uit de Vaderland sch e Letteroefening en uit
1851 ge tuigt van het feit dat het be staan van vrouwelijke critici niet langer ondenkbaar was. Naar aanleiding van een
roman van Henriëtte Maria Langelaan (1821- ?) schreef een
(anonieme) recensent : "Het werk dat wij nu aankondigen , is
[...] hoofdzakelijk voor vrouwen be stemd , en moet eigenlijk
alleen door vrouwen worden beoordeeld".
Het besef dat hier kennelijk aan het dagen is, roept de vraag
op of er wellicht nog meer vrouwelijke recensenten actief
waren . Meer in het algemeen rijst de vraag hoe geïsoleerd de
positie van Moens was: was zij werkelijk de eerste vrouwelijke recensent in Nederland? Het is
denkbaar dat er al eerder vrouwelijke critici bestonden, maar dat ze tot
dusver onzichtbaar zijn gebleven,
bijvoorbeeld doordat ze anoniem
publiceerden . Ook de tand des tijds
speelt ons parten . Wat te denken van
een tijdschrift als De Recens ent
voor Vrouw en ( 1795), waarv an ten
min ste twee nummers ver schenen
m aar waarvan tot nog toe geen
exempl aren zij n teruggevonden ?
Schreven er ook vrouwen in dit tijd schrift? En hoe zit het met D e
Al g em een e
Oeffenschool
d er
Vrouw en ( 178 4- 1785), geredigeerd
door
Mar gareta
Geertruid
de
Cambon-van der Werken (1734-ca.
1800)? In dit deels originele en
deel s op ee n Duits voorbeeld gebaseerde tijd schrift, was een rubriek
'Bibliotheek'
opgenomen
ofwel
"een verslag van de nieuwste
Werken , die of door, of ten behoeve,
der Vrouwelyke Sexe geschreven
zijn" . Dit weten we dankzij een
recensie
uit de Vaderlandsche
Letter oefening en; exemplaren zijn
M oen s
helaas niet bekend. Zolang er geen
nieuwe gegevens opduiken, mogen
we Moens vooralsnog de eerst e vrouwelijke recensent van
Nederland noemen . En we mogen ons gelukkig prijzen dat er
een bron is overgeleverd die meer zicht biedt op haar activiteiten als recensent: haar corre spondentie met de redactie van
D e Vriend des Vaderlands .
Moens

als recensent:

misogynie

ontzenuwd

Moens hechtte er veel waarde aan dat er zorgvuldig met ha ar
kopij werd omgesprongen, blijkens haar brieven aan de
redactie van De Vriend des Vaderland s. Over een recensie van
CP.E . Robidé van der Aa's L oss e bladen uit het groot e
lev en sboek, lektuur voor N ed erlands che vrouwen en meisje s
(dl. I , 1833) ontstond een heftig meningsverschil. De redactie van De Vriend des Vaderlands nam buiten haar medeweten niet haar bespreking op , maar die van iemand anders .
Moens ontstak in woede , omdat zij zich gepasseerd voeld e :
"nooit ben ik meer op een onaangename wijs verrast geweest,
dan toen ik dat tijdschrift ontving, en denkende mijne
Recensie van uw losse bladen daarin te vinden, zulk een hatelijk ding aantrof; ik houde mij wel overtuigd dat mijn vriend
van der Aa die Recensie niet voor de mijne zal herkend heb ben, want het draagt al de kenmerken van de eene of andere
nijdige geleerde." De recensie van deze "nijdige geleerde"
droeg "het kenmerk van persoonlijke verbittering" en dat zou
wel eens slecht voor de klantenbinding van De Vriend des
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Da arn aast leverde ze ee n krac h tda dige ste lli ngna me vóór het
vrou w elijk schrijv ersc ha p. E n hierme e kee r ik teru g n aar het
b egin va n dit artike l. Hier volg t nogm aal s het citaat, m aar d an
mét het vlam m ende vervolg :

TIJDSCHRIFT,
DEN ROEIII EN Dil:

WELV~ART

VAM

" Eenen Ro man , uit ee ne maagdel ij ke pen gev loe id , ne emt
men gew o o nlijk m et eene ze ker e vo or ingenom en hei d in
han de n, want hoe geree d m en is het vrou w elijk gesl ach t m et
ve ront schuld igende t o egevend hei d, in ieder geval, t e beoor deel en , als Schr ijfst er s beschouwt men ze al di kwerf als
ind r ing sters op een grondgebi ed , w aar zij niet behooren , en
reke nt zich alzo o o ngehouden , ze oo k in die ho edan igheid ,
met ve rsch o oning te behande len; gelukk ig daaro m zij, die
doo r de voor treff elij kheid van het geen zi j lever t , de scher pste kr it iek moe t ontwapenen , en die alleen de aanm erki ngen
Recensenten te duchten heeft , di e gewoon zijn alléé n het
we r k hunner vri enden te prijzen , en al wat uit ander e pen nen vloeit onb epaald gispen . A ls wa r e vrienden van ons
Vaderlan d, zou den w ij on s scham en, o ns onde re eene banie r
te schar en , die het zij ze ve rd ed igt , hetzij ze aanv alt , t egen het
rijk van w aarh eid is opgeheven ; - w ij hop en altij d onp art ijd ig
t e blijven , en w ensche n ons zelve geluk , dat wij de vrouweli jke aut heur van dezen wel geschr even Roman kunn en to ero epen : - uw Graaf van Devanshire bewijst, dat de natuu r u de
heerli jk e gave gesch onken hee ft , van go ed , nut t ig en aangenaam te kunnen schr ijve n."
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1839.
Titelblad " Vriend des Vade rlands ",
Am st erdam, 183 9.

Vaderlan ds k unne n uitp akk en , zo waarsc huw de ze de redac tie: "voor zoo iets dac ht m y kon de Vriend van het Vad erl an d
niet be stemd zyn, het doet m y leed , wa nt ik ka n ple gti g verze keren dat onde rs cheidene lezers de be oord eling nie t slechts
afk eur en , m aar het tij dsch rift zelf (uit vr ees dat he t zyn vr ede lievendh eid beg int te ver liezen), hun gun st ontzeggen. " H et
tij dschrif t ri ep ee n lee gl oop va n abonnees over zich af, aldus
de verbolge n M oen s. Toen tw ee jaa r later het tw eede deel va n
Robid é van der Aa's Losse b laden vers cheen, rea geer de D e
Vriend des Vader lan ds overi gen s wel positief: de anon iem e
recen sent n am ze lfs m et klem afs ta nd va n de vo rig e re cen sie
( 183 6, nr . 4 , p . 27 1-27 5). H et is goed m ogelij k dat dit eerhe rstel uit de pen va n Moen s afko ms tig was .
Ond ank s deze negatie ve erva ring bleef M oen s rece ns ies
sc hrijv en voor D e Vriend des Vaderla nds. Op 2 1 febru ar i
1839 stuurde z ij aan de re dactie van dit bl ad ee n besp rekin g
va n een "Ro ma n van Mejuf r. Toussa int " Ze had dez e rom an,
De gr aaf v an D evo n shi re, m et buit engew oon veel gen oegen
ge lezen : "die R oma n beviel my u itmu ntend en ik wilde di e
daarom g aarne by onze lan dgen oten die zich mee stal m et het
lezen van R om an s bez ig houd en bek end m ake n, da ar ik in
la ng gee n lettervru cht va n da t soo rt ontmoe t heb , die ik me t
zoo volko men vryhe id onze jonge lied en dur f aa n bev el en ."
K ort daarn a ver scheen in dit tij d schrift ind erd aad een juiche nde be spr ek ing van D e graafva n Devonshi re (in 1839 , nr .
3, p . 18 1- 184 ). Uit de ge druk te tekst kan niet wo rden opg em aakt of M oen s inderd aad de auteur is, want noch haar naam
noch ha ar initiale n zijn toe gev oegd . Die co ncl us ie lijkt -- er
v an ui tgaande da t de affair e Rob idé van der Aa zi ch niet heeft
her haald -- ec hter gerec htvaardigd, ge zien de kor te tijd sp ann e tussen ha ar brief en de ver sch ijni ng van de re censie .
Al s de afg edru kte recensi e inder da ad van haar h and is, da n is
de ze om meer dan een red en opva llend. O m te begi nne n uitt e
ze felle kri tiek op het fe no mee n 'vr ie ndjes po litiek' ofwe l op
cri tic i di e alle en het werk va n vr iende n wilde n aa npr ijze n.

11

HISTORICA

_

oktober

Wanneer w e he t ver vol g v an de recen sie leze n , kr ijgt de vee l
gec it eerde begi npassa ge een nieu w e b et eke nis : ni et de misogyni e blijkt cen tra al te sta an, maar de verde digin g va n het
vro uweli jk schrij versc ha p. D e G ra af van De von sh ire is
imm er s bestand te gen de sc herps te kritieke n en bew ij st da t
B osboom-Toussaint m et ee n gro ot sc hr ijve rs ta lent is ge bore n,
aldu s de aute ur. Een m ooiere w eerleggi ng van het vooro or deel dat vrou wen va n natu re niet gesc hi kt zo uden zijn om te
sch rijv en, is b ijna ni et den kb aar . E en weer leg ging waarvoor
b ovendi en , zo mog en we we l aannemen , ee n va n de ee rs te
vrou wel ij ke recen senten van Ned erl and vera ntwoo rde lij k
wa s.
Lott e l ensen verricht p romot ie-ond er zo ek naa r vro uw entij d schrift en en de j ourn a listieke par ticip a tie van vrouw en in de
achtti en de en neg enti end e ee uw aa'1 de Univ ersi teit va n
A mste rda m.
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om"
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Vilan van de Loo

Zonneke
Matthée
was acht jaren hoofdredacteur
van Historica, het
tijdschrift
dat zij van een eenvoudig
gestencild
Vrouwengeschiedenisblad veranderde
in een professioneel
kwartaalblad.
Afgelopen
zomer
droeg zij deze functie
over aan Marijke
Huisman.
Uiteraard
blijft
Zonneke
VVG-Iid.
Waar
komt
haar passie voor vrouwengeschiedenis
vandaan?
En welke feeën stonden
om haar wieg? Een fascinerend
verhaal
over persoonlijke
inspiratie,
over leven met het toeval
en
over een toekomst
die hopelijk
langs fietspaden
en door
NSBarchieven
gaat.
"N ee , heldinnen h eb ik niet",
zegt Zonn eke M at thé e (194 4)
besli st. "Da t woor d is m e te
dw ep eri g . Te sterk. Maar het is
in m ij n le ven we l zo gewees t,
da t ik op het juist e momen t (toeval ?) een vrouw ontm oette die
m e aa n het denk en zett e over
mijn eige n leven en me in sp ire erde om ee n and ere weg in te
slaa n. D at is rece nt we er
geb eurd. Nu ik terugkij k op
mijn peri ode m et Hist orica,
ma ak ik ook de b alan s op van
mijn leven tot du sver ."
O f het w er k elij k to e val is,
m ogen th eologen en fil osofen
be sl issen . Spro okj esvert ellers
zouden ze ggen d at er rond
Zonn eke s w ieg feeë n stonden
di e zic h later op het j uis te
m om ent zo uden m anif esteren .
Ter wijl m om ente el aan de univer siteiten dis cussi es voortwoeden over fe m ale age ncy, vertelt
Z onn eke ee n per soonlijk re la as
o ver in spi rati e vinde n en prakti sch h and elen , en waa rin
gesc hiedsc hrijv ing een we rk w oord is dat oo k vr ou wen
betr eft.
"Op
de Mont e ssorikl eutersc hoo l wilde ik lat er al sc hoo ljuffrouw wo rden. Dat ideaal
h eb ik ja ren lan g vas tg eho uden,
m aar het rea lisere n lukte niet .

Mijn op leiding scho ot tekort ,
w ant ik had all ee n lager e
sc hoo l, een j aar lyc eum en
twe e j aar hui shoud ond er wij s.
Daarm ee kon ik niet na ar de
Kwee kschool ,
zo al s
de
Pedag ogis ch e Ac ademie to en
heette, " ver telt Zonn eke. En zo
sneuve lde ee n mei sje sdro om .
Het id eaal dat d aar voor in de
plaat s kw am, was volg en s de
tijdg eest van de jar en vijft ig
even vrouwelijk:
kinde rve rpleeg ster word en . "Ik las ov er
het bestaan
van F lo rence
Nightin gale. Al s jon g mei sje
b ew ond erd e ik zo 'n jon ge
vrouw die naar de Krim gin g
om daar sold aten m et chole ra
te verpl egen. Ze had ee n rij ke
va der, du s in princip e kon ze ,
als ze dat wild e , een lux e lev en
leiden . Werk en hoefd e ze ni et.
Maar ze wild e het. " He t ide aal
dat N ighti ng ale voor ogen h ad
sprak Zonneke zo aan dat ze als
mei sje van zes tien j aar ging
werke n als ver pleegh u lp in ee n
parti culier tehui s voor spas tische kinder en , gev e stigd te
E pe . De natuurlijk
geachte
vrouw elijke
zorg zaamh eid
werd er flin k benut : w erkda gen
van zev en uur ' s m or gen s tot
elf uur 's avond s w ar en re gel ,
e n gee n uit zonde ring. Ee n
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weekend in de maand hoefden er geen diensten te worden
gedr aaid . dan 1110 hl ze naar hui , n kon ze bij tap en . 0 k bij
een later intern e pr -klinischc op leidin g lot verple egkundi ge
bij de nonnen in de Sr. Maarten kl iniek in Nijm egen was hel
hard werken.
De gedachte aan Floren ce s doortastende zorgzaamheid verdween in deze praktijk geleidelijk naar de acht ergrond . "Toen
ve rloofd ik me en zou ge hee l o lge ns de vroege j aren zes tig
ideol g i gaan trouwen n kinderen krij gen. Mijn idealen van
ond erw ij s en verple ging leken verdwenen. Maar de ver loving
raakre uit , hel re giem van de nonnen verdroeg ik niet meer en
omdat ik geen uitzicht had op een kostwinner , besloot ik een
andere richting in te slaan ."
Zere

benen

De positie als eerste verkoopster bij servies- en porceleinwinkel Hoyin g in de Amsterdamse Kalverstraat verveelde evenwel snel. Alsof Aletta Jacobs de winkel had overge slagen ,
moe sten verko op sters er de hele dag staan. N et als haar
negentiende-eeuwse voorgangst er s, wa s verkoopster Matthée
's avond s daarv an doodmoe en had zij vaak zere benen . De
avond-HBS die ze volgde, was nauwelijks meer vol te houden. Zonneke: "Na een half jaar wist ik dat het zo niet verder
k n. Alle n met ha lve dagen werk en kon ik de sru dle erbij
doen , maar daar voor had ik de fin an iële s teun van mijn
va de r n dig. Die w ig rde , omdat ik, zo meend e hij , t eh nel
zou trouwen en dan was het zond e van zijn geld . Toen ben ik
maar met de opleiding ge stopt. Mijn vader had gelijk, wat het
trouwen betreft, want kort daarop leerd e ik Cor kennen , we
trouwd en ( 1964) en op het moment dat ik mijn oudst e zoon
Br ent kr eeg (1967 ) werd ik ont slagen . Het verplichte zwanger schap sverlof be stond nog niet. "*
Groene

weduwe

"Tijdens de tweede feministische golf bezocht ik de avondHAVO, met geschiedenis als favoriete vak . Ik verslond stapels boeken, waaronder Om zien in verw ond erin g van Annie
R mein- Verscho or. Ze sc hreef dat ze zich een meisj e
r
hal ve dagen v elde ten op zicht e van Jan en haar kind eren.
Dat trof me zo . Ik dacht : dat ben ik ok ee n meisje oor
ha lve da gen . Inmidd els wa s onz e tweed e 2'. on Tjerk ge bore n
in J 97 I. Net als Anni e wilde ik
k méér z ij n dan a llee n ee n
liefhebb ende echtgenot e en moeder. Door het lezen v an die
zi n v cld e ik mijn mei. j e 'ideaa l van choolj uffrouw zijn herleven . Ik maakt e de HAV a f en ging 's avonds MO-ge schiedeni s tude ren p het Nut ern i nariurn.
Ook The Feminin e Mystique van Betty Friedan deed veel met
me . Dat boek ging over mij! Getrouwd met een schat van een
man , twee leuk e jongen s en toch niet h slemaal gelukki g .
Ik miste werk met een eigen ink om en . Dat had ik tot aa n de
geboorte van mijn oud ste zoon altij d verdiend . Het was zo
gek dat ik voor Cor een cade au kocht v an geld dat ik niet zelf
h ad binnengebracht. Met het lezen van Betty Friedan ging
een wer Id VOOr me ope n. Ik wilde een eigen kam er en mijn
studie afm aken , ho e m eilijk dat ook wa s. 1n die tijd ve rhui den we van Am sterdam naar Leiden, wa ar ik in een nieuwbouwwijk kwam te wonen. COl' had een leuke baan, ik verloor de vri endinnen onde r handbereik en zo zat ik daar dan,
als groene weduw e."
Slachtofferleminisme

N a haar studietij d kwam een lawine van acti viteiten . Eerst
ee n ba n a l do cente ge chiede ni. en maat chap pij le r op ee n
atego ri ale M VO in B degra ven ee n ande re baan op het
Bon avemurac oll ge in L eide n . Hier ond erw ee ze na ast het
verplichte geschiedeniscurriculum,
aan de leerlingen de
geschied enis van vrouwen . In 1986 ontving ze hiervoor de
KRO-MN-emancipatieprijs
. Zonneke was lid en secretaris
va n de Leidse Werkgroep Vrou wengeschiedeni s, een onderdeel van het Landelijk Ov erleg Vrouw eng eschi edenis (LOV) ,
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waaruit de huidig e Vereni ging voor Vrouwenge schiedeni s
(VVG ) is voortgekomen . Redacti elid van Vrouw endom ein ,
de el 4 uit de reek s Een Tipj e van de Sluier. Ze wa s actief lid
in, en later de eerste vrouwelijke voorzitter van de Vereniging
van doe nten in Ges chi ed e nis en staa t inrichting
in
Ned erl and (VGN) . Ze werkt e me e aan de inv oering van ee n
Centraal sch riftelijk eind examen Vrouwengeschiedeni s in
1990 en 1991. En ze wa s betrokk en bij projecten preventie
sek sueel geweld in het onderwijs, bij emancipatieprojecten en
bij n ascholingscursussen.
Tus sen de bedrijven door las Zonneke all e s wat los en vast
zat . Vooral D e twee de sekse van Simone de Beau voir ma akte
veel indr uk op haar . "Zij wa de eers te die het b g rip gend r
in J 94 9 introdu ceerd e met haar . tellin g '0 11 ne nait pa
fernm e o n Ie devient '. AI femin i. tis ch e theoretici ee rde r
daarmee hadden gewerkt, dan hadden we de fase van het
slachtofferfeminism e waar schijnlijk kunnen overslaan. M aar
haar boek is in Ned erland pa s aan geslagen tijden s de tweede
feministi sch e golf. Nu is het modi eus om kritiek op haar te
hebb n, d at zag je orig j aar nog t en D e tw eed e seks e vij ftig
ja ar na pub li atie werd herdacht. ~ en Joan Scott met ge nderconstructie kwam, was ik met anderen opgelucht, met dit
idee konden we me er dan met het slachtof ferconcept."
Mooie

jurken

Tot dat mom ent verli ep en zowel de I pb aan a l het pri véleven van Zonneke SlICC svol. Zij had e ne rgie voor tien,
gen eg om een nieuwe baan als onde rw ij ·kï.llldige op het
A lgemeen Pedago gi: eh iud ieceruru rn APS te vervullen ,
tallo ze nevenactiviteiten op zich te nemen , managementtr ainin gen te geven en daarbij ook no g echtgenote en moeder te
zijn . Het kon niet stuk leek het. En toen gin g het toch stuk. Na
een ongelukkige val uit een bure au stoel werd na uitputt end e
con sultaties de diagnose Chronisch Benigne Pijn Sydroom
(CPBS) / Fibromyalgie (FM) gesteld. Kort gezegd betekende
dat: pijn , een bijna niet te verdragen pijn. In het hele lich aam
zenuw- en spierpij nen, voortdurend , dag en nacht, zodat het
bijna ondr aaglijk wa s te zitt en of te liggen, en de pijn chroni sche slapeloosheid veroorz aakte .
Zonneke kan achter af het proces nuchter analyseren: "In het
eerste jaar dat ik ziek was, verwachtte ik no g beter te worden.
Het tweede jaar ook. Daarn a beg on het me te dagen , dat ik
ziek zou blijven en dat die baan en alles wat ik verder de ed ,
niet meer mo gelijk was . Toen ging ik mez elf vra gen stell en:
wie ben ik nog , als ik niet meer kan wat ik kon ? Wie ben ik
voor mijn vrienden , colleg a 's en p artner? Wie ben ik voor de
kinderen? Die waren een dyn amisch e moed er gewend, onvermoeibaar , die overal voor in was . Als ik me op een vergadering voorsteld e zei ik wat ik allema al deed . Nu war en er n auwelijk s verg adering en me er. Ik teerde op wat ik h ad gedaan.
Maar of dat genoeg was ?" Zoal s eerder, waren er nu ook
in spi rerende vrouwen. Renate D orrestein publice erde over
haar ziekte ME het boek H eden ik waarin zij met enig cynisme de erv aring be schreef van ziek zijn, de marte lgang la ng '
doktoren en door ziekenh uizen en de reacti es va n vriend en .
Ook Frieda Kahlo bewees met haar werk meer te zijn dan
'alle en maar ' een patiënte . Zonnek e : "Toev allig was ik tw ee
jaar voord at ik ziek werd in Mexico geweest en had ik een
biografie over haar gelezen . Later zag ik in Paleis N oordeinde
haar schilde rij en, waarop ze pijn la at zien, de fysieke pijn die
zij uit haar eigen lev en zo goed kende . Fri eda oversteeg de
pijn . Ze blee f schilderen en er prachtig uit zien , met mooie jurken en verz orgde make-up . Ze wa s meer d an een invalide , ze
wa s een vrouw die kunst ma akte en dus deel blee f uitmaken
van de wereld om zich heen . Zo wilde ik ook zijn. Leuk en
verz orgd in mijn rol stoel zitt en. Al was ik niet meer de vrouw
van toen , ik had nog altijd een baan , en d at was het hoofd redact eursch ap van Hi stori ca. Daar heb ik de energie in ge stoken die ik no g had ."
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Corry

Brokken

"En nu ben ik al tien jaar z iek. Dat heb ik gea ccepteerd.
Recent heb ik pijnpleisters en nieuw e medicijn en gekregen
waardoor de pijn hanteerbaarder wordt. De ziekt e is daarmee
niet over maar al s het mooi weer is, kan ik een klein stukje
gaan fietsen. Dat was eerst ondenkb aar. Daarom heb ik de
keuze ge m aak t om niet me er van deadline naar deadline te
leven en te stopp en met het werk voor Histori ca . Maar ook
om de tijd te hebb en voor mijn eigen hi storisch e o nderzo ek ."
Dat onderzoek heeft een oorzaak en een aanleiding , zet
Zonneke uiteen . Vorig ja ar las ze h et intervi ew met Corry
Brokk en in Op zij. De voorm alige recht er en zangeres vertelde onder andere over haar achtergrond als do cht er van een
man die gedurende de Tweede Wereldoorlog lid was van de
NSB . D at raakte Zonneke: "Ik vond het zo dapper dat zij, als
bekend e Nederlande r, dit na ar buiten durfde te bren gen. Want
nog altijd is het een belad en onderw erp , de NSB . Er wordt
mee stal nog ste ed s in de goed /fout -ind eling van dr. Lou de
Jong geda cht. Terwijl de w erkelijkh eid veel ge nu anceerde r
ligt. Z oal s ik mij ind ertijd door vrouw en al s B etty Friedan en
Simone de Beauv oir bewust werd van mijn positie als vrouw,
en zoal s ik door Renate D orrestein e n Frieda Kahlo lee rde
meer te zijn dan ee n zieke, zo inspireerde dat interview mij
om mijn eig en acht ergrond verder te o nderzoeke n. Want di e
maakt deel uit van een bijna ve rzwegen de el uit de
Nederl and se geschi edschrij ving , namelijk die va n de NSB ."
Goed

of fout:

Dan vertelt Zonn eke over Pip Matthée , een ' broo d-N SB -er'
in de terminologie van De Jong . Als in decemb er 1942 vo or
Pip de dreiging komt om in Duitsland te werk ge steld te worden, weet hij ni et wat te doen . Hij is 23 j aar, woont in
Roo senda al en heeft een ei ge n reclam e-advi esbureau . Na ar '
Duit sland gaan bet ekent zijn zaak k wijtraken . Op aanr ad en
van de NSB-bur gemeester Da ems wo rdt Pip lid van de NSB.
Als de opro ep in se p tembe r 1943 to ch komt zeg t hij onmid dellijk zij n NSB -l idmaatsch ap op. Hij trouwt sne l in de ho op
dat zijn echtgenote zij n zaak mag overnemen. D at lukt niet en
Pip mo et naar Wenen. "Pip was mijn vader," zegt Zonn eke
eenvoudig .
Ze vervolgt : " Vro uw enges chiedenis he eft lat en zie n d at de
werk elijkheid on eindig v ee l ge nu ancee rder is dan we da ch ten. Dat is hier ook het gev al. Het lijkt erop, dat het klim aat
in Ned erland rijp is om op ee n re ali sti sche m ani er naar het

oorl ogsverled en te kijk en . Konin gin Beatri x heeft tijd en s het
b ez oek v an de Japan se kei zer geze gd dat we het verl ed en niet
m oet en we gst oppen, maar erkenn en zo als het ge wees t is,
zod at het de toekomst niet k an bl okker en. Dat is oo k mijn
standpunt. M aa r dan m oeten we wel dat verleden onder ogen
durven zien ."
D aar hoopt Z onneke met haar ond er zoek aan bij te dr agen. Ze
ri cht zich op constru cties van vrouwelijkh eid en mannelijkheid in de NSB , op genderv ert ogen. Ee n precie ze onderzoek svraa g za l in de loop van het onder zoek pa s ge fo rmuleerd word en . Dat sta at in de kind er schoen en maar is d aarom
niet mind er veelbel ovend . Zonn eke ond erzoekt ar chi even ,
houdt interv iews met vrouwen uit die per iode en bouwt een
netwerk op , onder meer via de Werk groep Herk enning .
Verder koopt ze waar mogelijk archivalia van de N ationaal
Soci alistische Vrouw en Organi sati e (NSV O ). Dat is h eel confront erend : " He t is vrij zeldzaam ; de men sen dur ven het nauwe lij ks te koop aan te bieden. Al s ik op ee n romm elmarkt
naar NSVO-brochure s vraag, word ik merkw aardig aa ng ekeken . Als ik zeg dat ik historisch onderzoe ks ter ben , mag het
opeen s. Zo m erk ik dat het syst eem goed of fo ut nog steeds in
werking is. Nog steeds wordt mijn vader veroordeeld ."
Recht:vaardig

Nu haar Hi stori ca-peri od e afge slot en is, begint met di t onderzoek een ni eu we fa se voo r Zonn ek e. Hoe wel , nieu w ? A lleen
naar onder werp. De kern van dit w erk is dezelfde als in haar
m ei sje sdroom o nderw ij ze re s te z ijn: "Ke nnis doorg ev en , daar
gaa t het mij o m . Ik heb me ing ezet voor vrouweng e schiedenis omdat ik het niet rechtvaardi g vond dat er zo weini g aand acht werd besteed aa n de geschiedenis van vrouw en. De
geschiedeni s recht doen, zoals di e zich he e ft afgesp eeld. En
da arom ga ik nu dat ond erzoek doen ."
*Volg ens de zi ektew et va n 1913 , di e in 1930 in werkin g trad,
ontvangen z wangere werkneem ster s die ond er de ziekt ewet
vallen formeel de la at ste zes wek en van hun zwan gerschap
volledig dagloon en na de bevalling wordt het volledig e daglo on minim aal zes en maxima al twaalf weken doorbetaald.
(redactie)
Vi/a n van de Loo is j ournali st e en onde rzoeks ter. Haar aanda cht sveld is vrouwengesc h iede n is van N ed erland s-Indi ë.
Zi e ook http ://www .vil an vand elo o .nl
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In archaeology

Londa Schiebinger

Op de conferentie
The History
ofWomen
in Science, die plaatsvond
in Cambridge
van 10 tot 12 september
1999, hield Londa
Schiebinger
een lezing getiteld 'Has Feminism
Changed
Science?'.
Daar waren ook enkele Nederlandse
vrouwen
aanwezig die zich
bezighouden
met de geschiedenis
van vrouwen
in de exacte vakken;
één van hen, Marianne
Offereins,
stelde ons haar vertaling
van de
lezing van Londa Schiebinger
ter beschikking. Wij drukken
hier
-met toestemming
van Schiebinger, die als Edwin Sparks Professor
fo r the History
of Science is verbonden
aan het Department
of
History
van de Pennsylvania
State University
(USA)een deel van
deze lezing af. Na een algemene
introductie
over de geschieden is
van vrouwen
in de natuurwetenschappen,
waarin Schiebinger
onder
andere een onderscheid
maakt tussen de uitsluiting van vrouwelijke
wetenschappers
enerzijds
en het ontkennen
van seksisme in de
wetenschappelijke
inhoud anderzijds,
concentreert
zij zich op één
discipline, de archeologie.

"Vandaag zal ik aandacht bested en aan ee n aant al verand eringen die het feminisme heeft teweeggebracht in de inhoud van
één vak: de arch eologi e, de discipline die vragen over de oorsprong van de mens en de evoluti e bestudeert.
Al s men z ich reali seert hoe groot de affiniteit is met antro p ologie , etnografie en geschi edenis -waar gender studies
sinds de j aren zeventig van grote invloed zijn gewee st- heeft
hel fem inisme z ich verba z ingwekk e nd IMf Op de arch eol ogie
geri cht. Mi s hien war en er onoverkoornba r interd iscipli naire ob stakel. di de ar heo logi z lan g van d ge nderana ly se
heidd en. Of mi sschien waren het , z a l M argaret
Conk ey ugger eert , de sterke po sitivisti sche methoden in de
archeologie die ertoe leidden dat de zelfr eflecti e, die zo kenmerk e nd is vo or de genderbenadering
op een zij spoor
bel andd e .
Sinds de jaren neg entig echter treden feministis che archeologen sterk op de voorgrond met studies over het aandeel van
vrouwen in de beroeps groep en analy ses van de inhoud van
de wet en hap. Fcmini ti c he arc heo logen hebb en , me er nog
dan a ndere weten . happ ers , gew e zen op het verba nd tussen
de gender specifi eke structuur van hun di scipline en de kennis
die zij produce erde . Het is van belang aan te geven welke
an alysecategorie ën ontl eend aan vrouwenstudi es of feministische theorieën hier ontwikkeld en in gebruik zij n genomen.
In 1991 begonnen Marg aret Conkey en Sarah Williams hun
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analyse van de Political Econom y of Gender in Ar cheol ogy
met het ter discussie stellen van een van de trad itionele objecten van de archeolog ische kenni s : de 'oor sprong sverhalen' ,
dit bet ekende een fundamentele uitd aging . De zo ektocht naar
de oorsprong -van men sachtigen , de ran gorde , landb ouw ,
hand el , vuur , gende rgebonden rolp atronen , status, het m ak en
van gereed schappen, de jacht, taal , en dergelijke- bepa alde
de 'gro te' prestigieuze vragen in de archeologie. H et pr imaat
van het onderzoek naar de oorsprong stelde volgen s Conkey
en William s de beoefenaar s ervan in de gelegenheid de disci pline te structureren, carri ères te beïnvlo ed en en om politiek
invloedrijke uitsprak en te doen ov er de men selijke natuur en
de menselijke maatschappij , geba seerd op de uitkomsten van
hun onderzoeki ngen.
Zoal s bekend , is er traditioneel gezien binnen het oorspr ongsonderzoek weinig plaats voor vrouwen of voor gender- specifi ek onderzoek naar de evolutie van de men s .
Fos siele vrouwen -zelfs wanneer men zich realise ert dat ze
hebben bijgedragen aan culturel e verni euwingen- worden
ze lden getoond bij het mak en van de grote stappen vooruit in
de menselijke evolutie. Het nieuwe in de bijdrage van
Conkey en William s is da t zij de vraag stellen hoe ongelijkheid tussen de sek sen in autoriteit op het intellectuele vlak
een rol heeft ge speeld bij het bepalen van wat ge ldt als
bewijs, in dit gev al als archeologi sch bewijs. Ar cheolog en
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---- ----zijn steeds geneigd geweest het gebied van de technologie te
stellen boven het sociologi sche en dit heeft ertoe geleid dat
bij het definiëren van menselijke samenlevingen het gereed schap op de eerste plaats kwam. Het nauwe verband tussen
de hypothese van 'de men s-als-jager' die lang heeft stand
gehoud en en het paradigma van 'de mens-als-gereedschapsmaker' heeft de technologie verheven tot het element bij uitstek waarmee prehistorische tijdperken van de mens werden
gedefinieerd: het Paleo- en het Neolithicum, de Bronstijd, de
IJzertijd . De vraag die Joan Kelly jaren geleden stelde over de
periodenverdeling in de geschiedenis -"Hebben vrouwen een
Renaissance gehad ?"- zou hier ook ge steld kunnen worden :
"Hebben vrouwen een Bronstijd gehad? En is 'Brons' het
kenmerkende aspect van deze tijd?"
De voorkeur voor gereedschappen
(nauwkeurig
gedefinieerd
als fijn
bewerkte pijlpunten, speren, bijlen en
dergelijke) en de botten van de enorme
dieren die ermee waren geveld werd
nog een s ondersteund
door hiërarchieën binnen de discipline die vrouwen merendeels uitsloten van het veldwerk en hen samenbrachten in minder
prestigieuze
onderzoeksgebieden,
zoals paleo-etnobotanie, museumwerk,
laboratoriumanalyse,
en 'macro- en
micro-wear ' steentijd onderzoek . Deze
indeling naar sekse in het academisch
onderzoek is met name evident in het
prestigieuze
Noord-Amerikaanse
Palco-indiaanse onderzoek, waar in de
late jaren tachtig het veldwerk nog
steeds voor meer dan negentig procent
door mannen werd gedaan. Archeologe
Joan Gero heeft het traditionele 'mensLond a
als- gereedschapsmaker
' -verhaal
ter
discussie gesteld . Zij beweert dat er
een duidelijk bewijs is dat zo'n beperkt e definitie van stenen
gereedschappen voorbijgaat aan circa negentig procent van
de prehistorische gereedschappenproductie . De jacht op
groot wild, die in feite waarschijnlijk voor slechts een klein
deel voorzag in de voedselbehoefte van de prehistorische
mens, wordt beschouwd als de 'grote gebeurtenis' van de prehistorie , maar gaat voorbij aan het belang van gereedschappen als vuistbijlen (die wellicht meer algemeen gebruikt zijn
door vrouwen) en het werk waarmee ze geassocieerd worden .
Vrouwelijke archeologen , die goed zijn vertegenwoordigd in
de steentijd-studie s, bestuderen speciaal deze stenen werktuigen en andere gewone gereedschappen die zijn gevonden op
de vloeren van woningen, in nederzettingen en op de plaatsen
waar dorpen zijn geweest . Deze 'micro- en macro-wear-studies ' zo als ze worden genoemd , richten zich niet op het her scheppen van oude technologieën, maar op het gebruik van
de stenen op een groot aantal gebieden, waaronder noten
plukken, leer bewerken , graan oogsten en hout bewerken . De
uitbreiding van noties van wat men onder gereedschap verstaat (zoals Sally Slocum zo 'n twintig jaar geleden bepleitte)
roept nieuwe vragen op, over hoe het vlees van de jagers werd
bereid, wat de vroege mensen gewoonlijk aten, en over de
economische en culturele doelstellingen van de gereedschappenmakende samenlevingen .
De genderstudies in de archeologie breiden zich uit. Ik wil
nog een laatste voorbeeld geven van hoe seksespecifieke veronderstellingen
het onderzoek richting hebben gegeven.
Uitgaande van grafvondsten, heeft Margaret Conkey toegelicht hoe aan een voorwerp dat is gevonden in het graf van
een vrouw meestal een totaal andere betekenis wordt toegekend, dan wanneer hetzelfde voorwerp is gevonden in het
graf van een man. Stampers bijvoorb eeld worden, als ze bij
een vrouw zijn begraven, geïnterpreteerd als aandenken aan
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het malen van het graan door de vrouw; maar als ze zijn
begraven bij een man wordt er van uitgegaan dat ze dienen als
aanwijzing dat de man ze heeft gemaakt. Hetzelfde gaat op
met betrekking tot handelswaar : wanneer goederen worden
gevonden in het graf van een vrouw, neemt men aan dat deze
deel uitmaakten van de huishouding van de vrouwen; wanneer ze bij een man worden gevonden, gaat men erv an uit dat
hij er in handelde . Zo ook met atlatls (speerwerpers); aangetroffen bij een man worden ze direct gezien als verwijzing
naar extensieve mannelijke jachtactiviteiten; worden ze bij
vrouwen gevonden dan beschouwt men ze als zuiver ceremonieel of in verband staand met de overdracht van eigendom.
Ik zou nog een grote hoeveelheid voorbeelden kunnen geven
waarbij het herzien van gendergebonden
interpret aties zowel voor mannen als voor vrouwen
- de wetenschappelijke praktijk minder rigide heeft gemaakt en waardoor
nieuwe projecten zijn begonnen, die
de mens meer in het algemeen ten
goede komen . In pl aats daarvan wil ik
een vraag stellen: hoe gaan we door
met het stimuleren van de po sitieve
veranderingen in reLatie tot het feminisme? Er is geen stevig uitgangspunt
voor
de
verandering
geen
'Archimedisch' punt - dat, wanneer
het eenmaal is vastgesteld , een snelle
hervorming garandeert, behalve een
kritisch begrip van de bestaande problemen - en dat is op veel gebieden
al aan de orde. Academische programma's, zoals de programma's van
de vrouwenstudies in de Verenigde
Staten, hebben uitgebreide
kennis
geleverd over hoe genderideologie en
Sch iebin g er:
-praktijken hebben gewerkt. Het stimuleren van deze programma 's en
hun verbindingen door de hele universiteit is een van de
manieren waarop dit werk kan worden verbeterd.
[ . . .] De Amerikaanse of de Europese regeringen zouden een
Women's Science and Engineering Initiative kunnen lance ren, met als doel gen der in de inhoud van de natuurwetenschappen te analyseren en gelijkwaardigheid voor vrouwen in
de natuurwetenschappelijke
en technische gebieden veilig te
stellen. Dergelijke initiatieven zouden moeten ontstaan uit het
samengaan van de expertise van natuurwetenschappers
en
menswetenschappers zodat uiteindelijk de twee culturen van
c.P, Snow samen kunnen gaan onder de mantel van het feminisme."
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Vlucht:elingen

uit: België

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

Tijd en s de Eerste Wereldoorlo g
werden
er
in
Nederl and vele vlucht elingen uit België in k ampen
ondergebrach t. Uit de bij schriften op de briefk aarte n
blijkt dat er voor vr ouwen
naai sch olen en na ai ateliers
werde n ingericht.
Wie weet meer over deze
scholen en ateli er s ? Doet
iemand onderzoek na ar dit
ond erwerp of heeft iemand
hi er onde rzoek naar geda an?

Op ee rde re opro ep en kr eg en
w ij nutti g e informati e, waa rvo or w ij de tip g ever s hart elijk bedank en . Weet u wi e de
v ro uwe n op bov en st aand e
foto 's zijn , laat het ons dan
w et en . S chrijf of ma il naar
het IIA V, t. a .v. H eleen
M assee, Obip le in 4, 1094
A m s te rd am ,
e -m a il :
beeld @iiav.nl.
Sam en st elli ng :
H el een
Mas see en Li rry J on gma.
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Congres
KNHG
In het Koninklij k Instituut voor de
Trop en in Am sterd am word en op 17 en
18 novemb er de Geschi ed en isd agen
ge ho uden. De eers te da g va n het co ngres staat in het tek en va n de vraag
waa r het vak gesc hie denis ' staat' , en
h oe de sa me nwe rk ing tu ssen arc hieve n, mu sea en onde rw ijs inste llinge n
ges tim uleer d ka n wo rden. De twee de
dag is ge wijd aa n 'Nederla nd in de
ko loniën , de ko loniën in Ned erland' .
Tijdens de Geschiedeni sdag en zal het
nieuwste Tipj e van de Slui er worden
gep res enteerd . De geschiede nis dag en
wor de n geo rga nisee rd door de KNHG .
Inf o rm ati e: knh g @x s4all of
Int ern et : www. kn hg .n l

Varia
D atabases
H et IIAV hee ft ee n aantal int ere ssante
da tab as e s o nt w ikke ld en/o f aa ng e koc ht , zo al s de Bl ack Studies
D ataba se en de Women 's Re sou rc e s
Int ernation al. D e c d-ro m Bl a ck
Stu d ies Dat ab as e bevat 200 .000 tit el s
va n public ati es uit de peri od e 194 819 86 over zwa rte politiek e n c ultuur.
D e titels zijn afko mstig uit tijd schriften als Eb on y, Journa l of Neg ro
H istory en Western Jou rn a l of Black
S tud ies . D e cd-rom Women 's R esource
Intern ational bev at meer dan 265.000
titel s uit een aa nta l vro uwe ns tudie sd ataba se s . Via de ze cd-rom zij n meer
d an honderd tij dschriften -waaro nder
G en de r and Hi s tor y - nu op artike lnivea u toeg ank elij k.
De dat abase s zij n te raadpl egen via de
publi ekste rmin a ls
in
he t
IIAV
(Ob iplein 4 , Am sterdam ) of via de
internetsite van het IIAV: www.i iav .nl.
Studiedag
Vrouw
en Universiteit
De Werkgroep U niversite its gesc hiedeni s houdt op 8 december aan de VU
te Amsterdam ee n studiedag ove r de
positi e van de vro uw aan Ned erland se
en Belgi sch e uni ver siteiten. Er worden
lezingen ge geven over vrouwe n aan
midd eleeu w se e n vroegmo dern e unive rsite iten (Anus chka de Coster, RU
Gent ), vrouwen en weten sch ap in de
18de en 19de eeuw (G eert Vanp aemel,
KU Leu ven en KUN) , ac adem icae in
de 19de en 20 ste ee uw (Minek e Bosch,
Universiteit
M aastricht) . Sch rijf ster
Nell eke No ord er vli et en Inge de Wilde
(RU G) dr agen een door hen zelf
geschreven korte briefwis selin g voor

tu ssen Belle v an Zuylen e n Aletta
Jac ob s. Hilde de Ridder -Symoen s (VU
en RU Ge nt) verzor gt ee n inleiding en
M onika Trie st een slotbeschouwing .
In mei 2001 vin dt een vervolg studie dag plaats in Gen t.
Inli chtin gen en aa nme ld ing: In g e de
Wild e,
em a il i.e .d ewiid e sê bur eau.ru g.nl en
Marc Wing en s,
em a il mfm .wi ng en s @di en st .vu.nl

Personalia
M et de tentoon stelling Po ésie, Lov e,
S ne euww itj e, Pfft- neemt Liesbeth
Bra ndt Corstius in oktober afsc he id
als directeur va n het Mu seum voor
M od erne Kun st in Arn hem. Achtti en
j aar lan g heeft zij als directeur va n het
Mu seum geijv erd vo or me er aa ndac ht
en wa ardering voor het werk van vro uwelijke kunsten aars.
Mar ia Gre ver is p er 1 okt ob er voor
0 .3 fte be noemd tot hoogleraa r The orie
en Methoden v an de Maat sch appijge sc hie de nis
aa n
de
Eras mus
Uni ver siteit Rotterd am. Zij vo lgt Piet
Bl aas op.
Ilse van L a m oen wo n onlan gs de prof.
H alkes scrip tieprij s voor haar scriptie
G roo tm ach ten, g ren ze n en g ronds la ge n. Communi cati e tussen f em ini stische en mainstr eam theoreti ci in de
L eer de r In tern a tional e B etrekk ing en .
De scripti e i s te bes tellen bij de
Universi ty Pr e ss Nijmegen
(02 4 36 12073) .

Internetsites
Athena is een Socra tes Th em atic
N etwork Pro j ect waaraa n tachtig vrouw en- en gend er studies programma's,
onderzoeksinstituten en docum entatiecen tra in Eur op a dee lnem en . De
ATHENA-sit e biedt ee n onlin e discu ssieforu m, een ac tiv ite itenoverzicht en
ee n lijst van deelnemende partn ers .
A dres:
www.l et .uu .nll wom en sstudi es/athenal
WWWomen he eft een zoekb e stand
met een grote collectie weblink s, over
ze er uiteenlopende onderwerpen als
w et ensc h ap, lo opbaa n, div er sit eit
en zovoort . Adre s : ww wom en.co m/

In memoriam
Weerdenburg
28-5-2000)

Heleen
Sancisi(23-5-1944 -

Op zondag 28 mei is Heleen Sancisi Weerdenburg
overleden. Dat deze
ste rke vrouw langzaam maa r zeke r
haar energie en glans verloor door de
ziekte waartegen zelfs zij niet was
opgewassen, was even vreselijk als
onbegrijpelijk om aan te zien . Tot op
haa r sterfbed bleef ze geïnteresseerd
in alles wat de mensen om haar heen
en haar vakwereld aanging.
Heleen had haar studie Geschiedenis
in Leiden afgerond met als hoofdvak
Oude Geschiedenis, en was gefascineerd geraakt door het oude Perzië .
In 1980 promovee rde zij op een
proefschrift
waarin zij een nieuwe
benadering van de Perzische geschieden is demonstreerde
door
het
gebruik van antropologische
theorieën , en in de volgende jaren ontwikkelde zij zich tot een int e r nat io naal
gerespecteerd
specialist
in
de
Perzische geschiedenis. Maar evenzeer
ging de zaak van 'vrouwen in de
geschiedenis' haar ter harte. Anders
dan het merendeel van de vrouwengesch ieden isspecial isten in die t ijd was
Heleen niet betrokken geweest bij de
feministische beweging , en op een uitbundig feest tijdens de Berkshire-conference
voelde
ze zich duidelijk
onwenn ig. Met des te meer zekerheid
wist ze in haar onderwijs en onde rzoek en door haar uitzonderlijke
talent als bestuurder resultaat te boeken. Ze was de eerste docent aan het
Instituut voor Geschiedenis van de
RU Groningen die op eigen initiatief
een college gaf over vrouwengesch iedenis , en zij wist te bereiken dat er
een bijvak Vrouwenstudies
aan de
Letterenfaculteit
van de RUG werd
ingesteld . Als hoogleraar
Oude
Gesch iedenis aan de Universiteit
Utrecht schiep Heleen de voorwaarden tot de bijzondere
leerstoel
Vrouwengeschiedenis . Ze was ervan
overtuigd dat vrouwen het voorlopig
van vrouwen
moeten
hebben om
daadwerkelijk
erkenning te krijgen
voor wetenschappelijke
kwa lite it, en
in de vele commissies waarin zij zitting
had bleef zij alert en kritisch.
In Heleen hebben wij - vrouwenhistonCI,
oudhistorici , het
Instituut
Geschieden is van de UU en vooral
haar naaste collega 's - een collega en
vriendin verloren van een ongekende
geestelijke en lichamelijk kracht en
een bron van talloze initiatieven.
Josine Blok (verbonden aan de sectie
Oude Geschiedenis, Universiteit Utrecht).
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IFRWH

IFRVVH-News
Deze rubri ek bevat een selecti e uit de meest
recente nieuw sbri even van de Int ernational
F ederation of R esearcher s in Women's
H istor y (lF RWH ). W ie di rect con tact m et de
IFRWH wil opne me n, kan een e-m ail ver sturen naar de Neder landse ver tegenwoor dig ster van de IFRWH , Bert ek e Waa ldij k
(Ber tek e,Wa aldij k @Iet.uu.nl).
Geïn teres see rde n kunnen ook ter echt op het
Inte rnet :
http://ww w.history.unimelb.edu .auJifrwh.html
Bestuur
Na gedane arbeid nam het IFRWH-bes tuur,
onder leiding van presidente
Patricia
Grimshaw , in augustus afscheid tijdens de
grote CISH- conferentie in Oslo. De nieuwe
president e is de Ierse Mary O 'Dowd
(m. odow d@ qub.ac. uk) . And er verheugend
IFRWH-ni euw s is dat onlangs vijf nieuwe
nationale comités zijn opgericht , namelijk in
Bangladesh , Finland, Hongarije , Litouwen en
Polen .

Congressen
Arbeitskreis
Van 16 tot 18 november vindt in StuttgartHohenhe im (Duitsland) het zevende congres
va n
de
Arb eitskrei s
Frauenund
Geschlecht ergeschichte plaats. De bijdragen
zij n geconcentreerd rond drie thema's, namelijk
'Body polities' , 'Bildung und Gelehrsamkeit im
18. Jahrhund ert ' en 'Weibliche Auto-bi olHi storio-Graphie' .
Informati e: Maren Lorenz
(m aren_Lore nz@ his-online. de) of Susanna
Burghartz (Susanne.Burghartz @unibas.ch) .
History of Medicine
De Americ an Association for the History of
Medicine orga niseert in 200 1 van 18 tot 22
april in Charleston (VS) een congres over de
geschiedenis van geneesku nde. Verschillende
sprekers uit de hele wereld zullen bijdragen
leveren over onderwe rpen betr effende de
gesc hiedenis van gezo ndheid en geneeskunde,
de geschiedenis van medisch e ideeën, praktijken , instellingen, ideeën over publieke hygiëne
enzovoort.
Informat ie : Rima D. Apple, University of
Wisconsin-M adi son, Schoo l of Hum an
Ecology and the Women' s Studies Program,
1300 Lind en Dri ve, Madi son, WI 53706
United States, telefoon : +6082639354 of email : rdapple @consci.wisc.edu.
Berks hire
In Connecticut (VS) zal van 6 tot 9 juni 2002
de twaalfde Berkshire Vrouwengeschieden isconferentie worden gehouden. Het thema is
'L ocal knowledge, global knowIedge' en het
uitvoe rend comité nodigt geïntere sseerden uit
een paper in te sturen over de verh ouding tussen lokale en mondiale kennis , de geschiedenis
van vrouwen en de opkomst van gendernoties
in diverse tijden en culturen, al dan niet in relatie tot arbeid, economische omstandigheden,
nationalisme, imperialisme en etniciteit.
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Vers
Het com ité nodigt met name diegenen uit die
een bijdrag e kunn en leveren over de vroege
historische perioden en/of over methodo logie
en bron nenma teria al. Ook mensen die een bijdrage kun nen leveren over andere dan de westerse culturen worden van harte uitgenodigd
een voors tel in te dienen . Hoewel ook individuele voorstelIen kunnen worden ingediend,
ziet het comit é liefst een volledi g voorstel, dat
drie present aties, een commentaar en een voorzitter bevat. Individuele voorstellen worden
eve nwel ook bekeken . Voor de precieze eisen
die aan een voorstel worden gesteld , kunt u de
website bekijk en :
http ://www.b erksconference .org.
Geïnteresseerd en kunnen hun voorstel voor 15
december 2000 in drievou d sturen naar ofwel
Ruth Mazo Karra s (Europese onderwerpen),
Department
of Hi story, Univers ity of
M inne sota, 614 Soci al Scien ces Building ,
Minneap oli s , MN 55455 , USA ; B arb ara
Molony (Afrikaa nse, Latijn s-Amerik aan se ,
Az iatische onde rwe rpen), Dep artm ent of
History, Sant a Clara University, Santa Clara,
CA 95053 , USA, of naar C laire Pott er
(Ca nadese en Am er ikaanse onde rwe rpen),
Center for the Am ericas, 255 High Street ,
Wesleyan Uni versity, Middlet own , CT 06457 ,
USA.

Varia
Museum
In San Fran cisco (VS) zijn onder leiding van
Elizabeth L. Colton de voorbereidingen gestart
voor een Intern ational Museum of Women. De
bedoeling van het museum , dat in 2005 geopend zal worde n, is de levensgeschiedenissen
en ervaringen van vrouwen en meisjes over de
hele wereld in beeld te brengen. Bezoekers zullen een beeld moeten krijgen van de rijkdom en
diversiteit van de vrouwe nstrijd en het dagelij ks leven van vrouwen uit verschi llende klassen, van versch illende culturen , relig ies enzovoo rt. Behalv e een tentoonstell ingsruimte zal
het museum ook een computer-leercentru m
gaan bevatten , evenals een bibli otheek en een
audio-visueel centrum. Het museum hoopt met
haar werk bij te dragen aan onderzoek en in het
algemeen aan de ontwikkeling van genderstudies (ook op middelbare-scho olniveau). Het
mu seum is nu nog in een vroeg stadium van
ontwikkeling , daarom wordt een ieder die
ideeën heeft over de inhoud en vormgeving
van het mu seum uitge nodigd te reageren. Dit
kan via Internet: www.imow.org of per e-mail:
info @imow.org.
Website
Kathryn Kish Skiar en Tom Dublin van de
State Univ ersit y New York (VS) hebben
onlangs een website over 'Women and Social
Movement s in the United States, 1830-1930'
geopend. De site bevat een grote hoeveelheid
documenten die betrekkin g hebb en op de
geschiedenis van vrouwen in de reform-move ment in de VS. Onlangs is deze web site onderscheiden als een top-site voor studenten in de
letteren en menswetenschappen . Het adres is:
http://womhi st.binghamton .edu.
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Brigitte Ars
Troostmeisjes. Verkrachting in naam vall de
keizer
D e Arbei dersp ers. 2000, f 39,90 .
De journ aliste Brigitt e Ars verte lt in dit boek
het verhaal van de 'troostmeisj es ' . Gedur ende
de Tweede Wer eldo orlog werden zo ' n
20 0 .00 0
voorn amel ijk
Kor eaa nse ,
Indonesische, Nederl andse en Chin ese vrouwe n sys tema tisc h als sekss lavin door de
Japan se militaire n gebru ikt, Met behulp van
per soonlijke ge tuige nissen van de slachtoffe rs schetst Br igitte Ars de er varin gen va n
de ze vrouw en.
Corry Br ok ke n
Wat mij betref t
Uitgeverij Arch ip el, 2000, f3 4,95.
In 1957 won COiTY Brokken het Eurovisie
Son gfesti val met het liedje 'Net als toen ' . Een
voo rspoe dige carriè re in de show business
volgde. Een loopb aan die Brokk en begin
j aren zeventig echter abrupt afbrak om rec hten te gaa n stud eren . Na een succesvo lle carrière als recht er, kwam Corry B rok ken in
1994 terug als zangeres. Een j aar later kreeg
zij tijdens het Gr and Gala du Disqu e de
Ed ison Oeuv reprij s. In dit boek kijkt Brokken
(19 32) terug op haar leven en werk .
C lara C or ne lia va n Eijck
Mijne waarde vrindin. Een Gents journaal
(1790 -1791)
Verloren, 20 00, f 42,- .
In de serie 'Egodocumenten' verzo rgde Joost
Rosend aal de uitgave van het dagb oek van
Clara Cornelia van Eijc k, Zij moest in 1790
same n met ha ar echtge noot Piet er M aret , lid
va n de Ut recht se vroe dsc hap, uit wij ken naar
Gent. In de inleiding op dit ego doc ument
schetst Rosend aal de achtergrond en van de
patriotten bewegin g, de ballingschap en de
Br abants e Revo luti e. Door het dagb oek van
Van Eijck krij gt de lezer inz icht in het leven
van een welge stelde dame in ballin gsch ap. Zij
velte lt over de mon otonie van he t dagelijkse
be staan en de angs ten over gearr esteerde
vrienden, over haar intere sse voor astronomie, wi skund e, the ologie en politie k , en over
de moeite die zij had met de rol die zij als
vro uw geacht werd te vervullen.
Tony Lindijer
D e Vita van Hildegard
Verloren, 2000, f 39,65.
Veel va n wat bek end is over Hild egard van
B ingen (1098-1179 ), gaat terug op de Vita
Canctae Hildegardis. Deze eerste 'biog rafie',
waa rin zowel Hild egard zelf als drie ver schillend e hagi og rafen aan het woord zijn , vormt
een boeiend ve rslag va n het bewogen leven
va n de abdi s, profete s en mystica uit het
Rijnl and. Tony Lindij er vertaalde deze tek st
in het Nederl and s en schreef een inleidin g
over leven en werk va n Hildegard , haar persoo nlij ke en spirituele weg en ha ar plaats in
de geschiedeni s van de myst iek.

E1sbeth Loc her -Scholten
Women and the colonial state. E ssays on
gender and modernity in the Neth erlands
1ndies 1900-1942
Ams terdam University Press, 200 0, f 49,5 0.
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In vijf essays schetst Elsbeth Locher-Sch olten
de ambiva lente re latie tu ssen vro uwe n uit de
E uropese en de Indone sische bevolki ngsgroe p en de ko loniale sta at. In de deelstudi es
ko me n achte reenvo lge ns aan bod : arbe id va n
J av aan se vro uwe n op het pl att el and,
Ind on esi sche hui sbedienden , mode en voe din gsp atron en va n Eu rope se vro uwe n in
In dië, de strijd om het vrouwe nkies rec ht en
het Indones ische debat ov er het monogam e
hu welij k in 1937. In de uit voeri ge inlei ding
op de essays ko me n thema's als oriëntalisme,
de co nstruc tie van ' whiteness', mod emit eit en
koloni ale staats vorm ing aan bod .
Vilan van de Loo
"Kijk in Kloppenburg !" De Indische planten
l.M.e.
Kloppenburgvan
m evrouw
Versteegh (1862-1948)
B onn ev ille, 2000, f 129,- .
Wann eer iema nd een kwaal of ziekt e had,
werd in het voor ma lige N ederland s-Ind ië herhaald el ij k ve rweze n naar " Klo ppe nb urg".
Daarm ee werd het destijd s overbeke nde boek
va n
mevr ou w
Kl oppenburg- Versteeg h
bedoeld . In haar boek stonden hond erd en
doe-h et- zelf recepten om medi cijn en va n
kmi den te maken . Vilan van de Loo schreef
de biogra fie van deze grote kruid engeneeskund ige. Deze biografie verschij nt in een cas sette, waar in ook een fotogra fisc he herdruk
va n haar kru ide nboe k en de bijb ehorend e
pl ant en atl as zij n opge no men. Voor mee r
inform atie, zie : http ://kl oppenbu rg.d sl.nl.
Rosalind Mil es
Gu en evere. Ridder van het gewijd e me er
L uiting- Sijth off, 2000, f39, 90.
Met Gueneve re vertelt Ro salind Mile s in een
histori sch e fant asieserie de Arthurl egend e
opnieuw - en wel vanuit het oogpunt van
konin gin G uene vere , de vrouw van Arthur,
Ha ar rol in de Britse gesc hiedenis mag volgen s de aute ur niet onderschat worden, want
niet Arth ur maar Gu enevere was de hoogste
mon arch in die tijd. De serie is beeld end
ge sch reven , me t veel aandacht vo or hi storische details op het vlak van kledin g, sex en
eten .
Gret a Noordenbos
Vrou we n
in
de
Academ ies
van
Wetenschapp en . Van uitsluiting tot uitzondering
Walbu rg Pers, 2000, f 47, 50.
In de zeve ntiende eeuw bloeiden de empirische we tenscha ppe n. Hoe wel vro uwe n wel
deeln amen aan de vele wetenschappe lijke
salons en ge nootsc ha ppe n, werden ze geen lid
van de prestigi euze Nationale en Koninkl ijke
Acad emi es in Eu rop a. Gret a Noord enb os
besch rij ft leven en werk van een aanta l boe ie nde we tensc ha pst ers -zo al s M argaret
C ave ndish, Caroli ne Hers chel en Marie
Cur ie- die nooi t gekozen werden als lid van
een Acad emi e . D aarnaast beschrijft de auteur
welk e seks espec ifieke factoren tot nu aan toe
hebb en bijged rage n aan de eeuwenlan ge uitsluitin g van vrouwen en hun hu idige uit zonderin gsposit ie in de Academie s van
Weten sch app en .
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De zeventiende eeuw wa s niet voor iedereen een Gouden Eeuw. Hoe zag het leven
van armen eruit in de bloeitijd van de
Republiek der Verenigde Nederlanden?
Historica Hilde van Wijngaarden
onderzocht het. Zij promoveerde
onlangs op
Zorg voor de kost.
het proefschrift
Armenzorg, arbeid en ond erlinge hulp in
Zwolle 1650-1700. Simone Veld sprak met
de onderzoekster.

Op wat voor bronn en heb j e j e onde rzoek
ge basee rd ?
Ik h eb het geluk ge ha d ge bru ik te kunnen
m ake n va n zogena amd e visitatieboeke n va n
de regenten va n de Stad sarm en k am er, de
Zw ol se instellin g voor armenzorg . Iedereen
di e steun ontving van de arm enka mer werd
ee ns per jaar thui s bezocht en de vers lage n
va n die v isites zijn bewaard geb leve n . Deze
geve n een voor di e tijd unieke hoeveelheid
info rma tie over arm e gezi nnen. B eh alv e feitel ijkh ed en zoa ls gez inssa me nste lling, leeftijd en, w erk en ziektes wer de n ook obs erv aties ge notee rd over ge drag en uiterl ijk .
Zu lke boeken zijn slec hts ove r ko rte peri odes bew aard geb leve n, maar ko nde n aangev uld wo rden met inf orm atie uit de rest va n
het arc hi ef van de arme nka me r en he t rij ke
arc hief va n de stad. Me t behulp va n een
spec iaa l ont worp en datab ase is het gelukt
de enor m e hoeveelh eid inf orm atie te ordenen en te analyseren .
Hoe voorzagen de a rm en in hun ink omen?
H et werk dat de bede eLden dede n was doorgaans tijdelijk, sei zo ensa rbeid en ongesc hoo Ld.
Aa ngezi en vrouwen slechts een fra ctie konden verdienen van w at m ann en binnenbra cht en, wa s het voor gezi nne n zo nde r een
m an ze er moeili jk ze lfs ta ndig ro nd te
ko me n. In de arm e gezi nnen waar ee n
gez onde m an ontb rak , wa re n het doorgaan s
de k inderen die de meeste (in ieder geva l de
m ee st re gelmati ge ) inko ms te n binn enb rachten. Vrouwen we rk ten vee la l thui s, voor
stuklo on en tijd elij k. Bijn a alle vro uwe n
sp inde n, hetzij al s enige bro od winnin g, hetzij als aanvulling op ande re inkoms ten.
Kind eren kond en va naf zes jaar oud gaa n
we rke n . D e me est en begonn en als z ij acht
wa re n. In Z wolle was ee n groo t aa n tal kinder en we rkz aam in de kno pe nmaker ij. Het
o mw ikk ele n va n bee n me t paard enh aar was
een ee nvo udig m aar arbeidsin tens ief werkj e
en kon dus prim a door kin de re n uitge voerd
wo rden. Lukte het ond ank s alle in sp anningen niet om rond te k om en, dan kon men
ste un aanvragen .
Ho e was de armenzor g geo rgan isee rd ?
In Zwolle werkten de di aken en van de
gere form eerde kerk same n met aalmo ezeni er s van de stad in de Stad sarm enk amer.
Ied er ee n kon da ar om st eu n vrage n . Er
we rde n een p aar ei sen ges te ld: de arm e
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m oest inw on er va n de sta d zij n en er moest
bew e zen wo rde n dat ee n gezi n niet zel fsta ndig k on rondk om en en d at die situa tie
buit en de eige n sc huld ont sta an was.
Eenm aal aa nge nome n kon de arme iedere
w eek ee n vastges te ld aant al s tu ivers
k om en h al en . D e hoogte van het bed rag
hin g af va n facto re n als de gro otte va n het
gez in, de re p utat ie, de ve rdie nst en, ziekten, eve ntue le get uige nisse n en ze lfs de
persoon van de beslissende ar m bes tu urder.
D aarn aast kwa me n bedeelden in aanm er kin g voo r ste un in natur a zo als turf , br ood ,
bier , k le di ng, zie kenz org , lening en e n
scho ol geld . Zo ontvi ng zo 'n zes pro cent
van de bev olkin g stru ctur ele bedeling, dat
wil zeg gen zo 'n 250 gez innen per j aar
oftew el c irca 700 per sonen .

In weLke omstand ighe den Leefden arme n ?
H oe waren ze bijvoo rbee Ld ge huisvest?
Dat ver schil de nogal. Sommigen gin gen in
lomp e n gek lee d, woo nden onde r ee n afd akj e en ke nde n gee n e nke l bezit , m aar er
ware n er ook di e ee n eige n huisje bezaten ,
eni ge me ube ls en di ve rs hui sraad . De behu izing was doo rgaa ns kl e in; hele gez inne n
woo nde n in ke lders of kame rs en zij had den
niet vee l meer d an e nkele meubel s en een
se t kle ding .
H oe reagee rden de rege nten di e op huisbezoek gingen bij de armen op datg ene wat ze
te zie n kregen?
De toonzett ing va n de beschrijvin g van de
arme n door de arm bes tuur de rs laat een
oprec ht me de doge n zie n . De Zwol se aalmo eze niers e n di akenen probeerden ar me
mens en me t div erse individuele regel ingen
du s zo goe d mogelijk
te help en .
Misdr agin gen als dronkenschap of bedel arij
werd en ook wel door de vingers ge zien.
Alle en voor frau de hadden de armbestuur ders geen en kel begrip; als iemand misbruik
maakt e van hun veltrouwen werd deze persoon zonder p ard on overgedragen aan ju sti tie w aarn a vaak ver ba nning volgde .
Zijn er in je onde rzoek vrage n bLijven lig gen die j e graag had willen beantw oo rden ?
Ni et ec ht. Ik he b een ve rhaa l wille n ve rte llen over het dagel ijks leven van arme gez innen en dat is ge lukt. M aar uit mijn onde rzo ek zijn ve rsc hille nde zake n na ar vore n
geko me n d ie nie uw licht w erpe n op
best aand e vero nderst e llinge n over het le ven
in de zeve ntie nde eeuw, zoal s het bel ang
va n ki nde rarbei d en de m anier w aarop ar me
vro uwe n de inkom sten voo r hun gez in orga nise erd en . Ik hoop da t mijn re sult aten opgepikt zullen wor de n door ande ren en dat mijn
ve rhaa l een ve rvolg kr ijg t.
D e St ichti ng Vrouweng eschi edeni s va n de
Vroegmo de rne Tijd (S VVT) stelt zich ten
do el het on de rzoe k op het gebied van vrouwen geschi eden is over de periode 150 01800 te invent ari seren, te st imuLeren en
bekendh eid te ge ven. De SWT organis eert
regelm ati g stud iemiddagen over Lopend of
zojuist vo ltoo id onde rzoek en brengt dri e
maaL p er j aa r een nieuwsbrief uit. Voor
me er inf ormatie/li dmaatschap:
www.i isg .nl/-womhist/svv t.html.
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