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In Ideze aflevering van Historica staat
onder andere een interview met een
vr

l
uw die terugkijkt op haar leven als

dochter van een NSB-vader. VVG-voor
z it 'c r Maria Grever geeft in haar
Jahrred suggesties voor de inburgering
val, Maxima. Zij is de vriendin van
pr~'lnS Willem-Alexander, maar Maxima
is ok een dochter van een foute vader.
W: 1 spookte de mogelijke koninklijke
sC\loo Lllam ilie een kwart eeuw geleden
uj ~? De argwaan bij verschillende groe
peb Nederlanders is groot . Maar treft
Mbxim a blaam voor daden die haar
vat er zou hebben begaan? Algemeen
w rd t geoordeeld dat kinderen nooit de
zorden van hun ouders kunnen erven.
Vo der Dunk pleit voor een onafhanke
l ij ~ wetenschappelijk onderzoek naar de
rol~.van de vader tijdens de regering
Vi ela, De Tweede Kamer steunt zo'n
onderzoek niet.
Inmiddels zijn er bij ons 55 jaren ver
str ken sinds de Duitse en Japanse capi
LU aue , Het valt op hoe weinig aandacht
is besteed aan de lotgevallen van de
rn n en die fout waren in de oorlog en
hun kinderen. Aan de wreedheden die
bijlvOO.l'beeLd in het kamp Westerbork
gep leegd werden, met name door die
m n sen die op de rand van goed en fout
w. l'en tijdens de oorlog. Wreedheden '
al.' het verkrachten van NSB-vrouwen
w en geen uitzondering. Kinderen die
daar getuige van waren, slachtoffers van
eehgenegeerde oorlog. Er is ook nooit
eeh duidelijk schuldig uitgesproken
0v br de wandaden die in de diverse
kamp n zijn gepleegd . Pas in 1995
kreeg de Stichting Werkgroep
H r.kenni ng subsidie van de minister
vub Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
waannee een landelijk secretariaat kon
worde n ingericht als coördinatiepunt.
E indeJijk aandacht voor de groep NSB
kil deren en -kleinkinderen.
M xirna, misschien onze toekomstige
ko ningi n, jouw rol zal in één opzicht
duidehj k zijn: zorgen dat wij
Nederlanders kunnen leren van fouten
en dat je dit foute verleden niet moet
wegstoppen, maar dat je er ook niet bij
stil kunt blijven staan in die zin dat het
de toekomst blokkeert, zoals je schoon
moeder reeds sprak. Het verleden volle
dig doorgronden, dan pas kunnen we er
onszelf van bevrijden, en ons er mee
verzoenen.

Zonneke Matthée
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Zet & Print, Naarden
Eleonora Duse in De dode Stad . (Bron:
Onsterfelijke Vrouwen, deel 2. Haarlem,
1970)
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Science fiction

Last: Ylornan st:anding

VrouW'en in sciencefict:ionfi hns: van slac ht:offer t:ot: super he ld

Raymond Harper

Op het eerste gezicht lijkt een historisch tijdschrift niet de aange
wezen plaats voor een artikel over sciencefiction. Sciencefictionfilms
zijn niettemin bij uitstek geschikt als historische bron omdat ze
- vaak op een heel extreme manier - toekomstvisies uit het verle
den inzichtelijk maken, zowel op het inhoudelijke als op het formele
vlak. Beide aspecten komen aan bod in deze bijdrage, die een ken
nismaking biedt met de meest spraakmakende gelegenheden waarbij
vrouwen in de door mannen gedomineerde 'wereld van de toe
komst' het voortouw nemen.

De stelling dat films een vluchtroute bieden uit de alledaagse
werkelijkheid, is nergens zozeer van toepassing als op het
horror- en sciencefictiongenre. Ondanks de talloze opper
vlakkige verschillen hebben beide genres welbeschouwd veel
gemeen. Ze richten zich allebei tot een publiek dat meer
belang hecht aan imposante special effects dan aan subtiel
acteerwerk en geloofwaardigheid. En in beide gevallen is het
scenario vaak ofwel gebaseerd op een dystopische uitgangs
situatie (de totalitaire toekomststaat of de postnucleaire anar
chie), ofwel op een bedreiging van buitenaf (een komeetin
slag of een reuzenspinnenplaag), waartegen slechts doortas
tend particulier optreden uitkomst kan bieden. Ten slotte is
het veelal een kwestie van smaak of men een film als horror
dan wel als sciencefiction wil catalogiseren, aangezien veel
ruimtewezens er kennelijk onsmakelijke eetgewoonten op
nahouden en anderzijds menige bloeddorstige griezel van
buitenaardse afkomst blijkt te zijn. Regelmatig wordt daarom
de koepeltermfantasy gehanteerd.
Hoewel dit moeilijk met harde cijfers valt te onderbouwen,
wordt algemeen aangenomen dat de doelgroep grotendeels
uit jonge mannen bestaat. Evenals in het universum van de
computerspelletjes gaat dit gepaard met een uitgesproken
gender bias. Doorgaans is het een man die de gemeenschap
of de wereld voor de ondergang behoedt of de onderdrukker
omverwerpt. Vrouwen spelen hierbij een in alle opzichten
ondergeschikte rol. Ofschoon de voornaamste tegenstander
van de held meestal eveneens een man is, worden incidenteel
vrouwelijke medeplichtigen ingezet als nevenattractie. Ook
wordt de held regelmatig door een vrouwelijke helper bijge
staan. Maar de meest gangbare vrouwenrol in de horror- of
sciencefictionfilm is wel die van het hulpeloze meisje dat
door de onverschrokken held uit de klauwen van de slechte
riken wordt gered als opmaat naar de obligate romantische
noot in het slotakkoord.

Boze koningin Pallenberg wordt onder schot gehouden door Barbarella

Fonda. (Bron: collect ie auteu r).

Futuristisch conservatisme
Dat vrouwelijke personages voornamelijk een decoratieve
bijdrage leveren, komt niet in de laatste plaats tot uitdrukking
in de aankleding. Het 'hulpeloze meisje' wordt in veel geval
len uitgebeeld door een weelderige blondine met smachtende
ogen boven een diep décolleté, en de 'vrouwelijke mede
plichtigen' vormen niet zelden een welkom excuus om futu
ristisch uitgedoste femmes fatales te laten opdraven. Dit uit
gangspunt ligt ook ten grondslag aan een van de eerste scien
cefictionfilms waarin vrouwen méér dan een bijrol vervullen.
Eind jaren vijftig verscheen The queen of outer space, waar
in een groep mannelijke ruimtevaarders terechtkomt op de
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planeet Venus waar vrouwen de macht hebben gegrepen en
alle mannen hebben verbannen. Uiteraard slagen de astronau
ten er dankzij een combinatie van list en mannelijke charmes
uiteindelijk in om de 'natuurlijke orde' te herstellen. Hoe die
natuurlijke orde er volgens de makers uitzag, blijkt niet alleen
uit de liefdevolle verzoening aan het slot. Om de ordetroepen
van de boze koningin te misleiden, zijn de vrouwelijke bond
genoten van de astronauten in een bepaalde scène genood
zaakt om te doen alsof ze de indringers zojuist gearresteerd
hebben. Zodra de bedreiging geweken is, worden de laserpis
tolen echter onmiddellijk aan de mannen overgedragen, een
merkwaardig detail aangezien de vrouwen de rechtmatige
eigenaars van dit wapentuig zijn en er ook heel behoorlijk
mee overweg kunnen . Het voorgaande betreft wellicht een
onbewuste uitglijder, maar ook anderszins straalt deze film
een uitzonderlijk traditionele kijk op de sekseverhoudingen
uit. Dit futuristische conservatisme leverde hem onder ken
ners overigens een onbetwiste ramp status op, alsmede tallo
ze citaten in genreparodieën van later datum.
De vrouw van de toekomst ontworstelde zich slechts lang
zaam aan de erfenis van het verleden. Tien jaar later, in de
hoogtijdagen van het hippietijdperk, verscheen de ultieme
cultfilm Barbarella. Hoewel deze rolprent evenmin te boek
staat als het toppunt van fijnzinnige humor en uitgelezen
smaak, bevinden we ons toch ineens op een heel ander
niveau. Met Jane Fonda in de titelrol en de onlangs overleden
Roger Vadim als regisseur beschikten de makers over een
voor een genrefilm tot dan toe ongehoord budget. Dit komt
met name tot uitdrukking in de art-direction, die nog altijd
bijzonder indrukwekkend is. Het op de gelijknamige Franse
strip gebaseerde scenario beschrijft de avonturen van de
ruimte-agent Barbarella, die in de verre toekomst de megalo
mane wetenschapper Duran Duran moet opsporen. Ze belandt
hierbij in de verdorven stad Solon (=Sodom), die wederom
wordt geregeerd door een boze koningin, schitterend
gespeeld door Anita Pallenberg. Hoewel bepaalde elementen
de toets van de hedendaagse politieke correctheid misschien
niet kunnen doorstaan, en de hoofdpersoon het sowieso eer
der moet hebben van haar sex-appeal dan van haar slagkracht,
is haar missie succesvol. Waarmee Barbarella wellicht de eer
ste heldin van het witte doek is die de aarde van de totale ver
nietiging heeft gered.
Mede vanwege het succes van Barbarella, ook bij een alge
mener publiek, werden gaandeweg meer vrouwelijke wereld
redders ten tonele gevoerd. Vaak betreft het overigens afge
leiden van mannelijke superhelden, zoals Supergirl en
Batgirl. De meest memorabele uitzondering staat tevens
bekend als een van de meest gedenkwaardige sciencefiction
films aller tijden. Alien (1983) was het geesteskind van regis
seur Ridley Scott, die zowel binnen (Blade Runner) als bui
ten (de 'vrouwen-roadmovie' Thelma & Louise) het genre
meer lauweren heeft geoogst. Hoofdrolspeelster was
Sigourney Weaver, evenals Fonda een prominente karakter
actrice. Waar Fonda echter werd getypecast als een onnozel
kindvrouwtje dat meer door geluk dan door wijsheid in haar
opzet slaagt, en Supergirl en consorten wegens hun bovenna
tuurlijke krachten mank gaan aan een totaal gebrek aan
geloofwaardigheid, is Weaver als de licht neurotische astro
naute Ellen Ripley zo menselijk als maar kan.
In de film maakt zij deel uit van de bemanning van een ruim
teschip dat tijdens een reddingsoperatie een buitenaards mon
ster oppikt. Ripley is de enige die uiteindelijk levend weet te
ontkomen, na het monster onschadelijk gemaakt te hebben.
Dat zij slaagt waar haar (merendeels mannelijke) medebe
manningsleden falen, dankt ze niet aan fysieke kracht, supe
rieure bewapening of stalen zenuwen, maar aan een combi
natie van overlevingsdrang en praktische intelligentie. Deze
heldin tegen wil en dank wordt echter niet uitsluitend gedre
ven door eigenbelang, aangezien ze haar eigen leven in de
waagschaal stelt om dat van anderen te redden: in het origi-

neel een kat, in het vervolg Aliens een klein meisje. Hoewel
Ripley ook in dit vervolg superieur blijkt aan haar schietgra
ge collega's, zijn de beklemmende sfeer en het sublieme
acteerwerk naar het achterplan verdreven door een overmaat
aan special effects en spectaculair geweld .

Karikaturaal
Qua toekomstbeeld vormen de jaren-tachtigproducties als
Alien en Blade Runner het spiegelbeeld van sixties films als
Barbarella: duister en somber tegenover kleurrijk en optimis 
tisch. Kleur en humor kwamen opnieuw in beeld toen in 1995
Tank Girl verscheen, evenals Barbarella gebaseerd op een
underground stripverhaal. Alhoewel deze film ogenblikkelijk
in de eregalerij van het cultcircuit werd opgenomen, ging dit
niet gepaard met navenante bezoekersaantallen. Het vermoe
den dringt zich op dat deze overigens dolkomische, flitsend
vormgegeven en razendsnel gemonteerde actiefilm nét iets te
vrouwvriendelijk was voor het nog steeds overwegend man
nelijke publiek. Regisseuse Rachel Talalay en scenario
schrijfster Tedi Serafian vestigden een nieuw baanrecord voor
seksistische grappen over mannen. Deze werden in moordend
tempo gedebiteerd door hoofdrolspeelster Lori Petty, een
gouden keus ondanks dat niemand minder dan Madonna
eveneens geïnteresseerd schijnt te zijn geweest.

Tank Girl geeft te kennen dat ze een microscoop en een pincet nodig heeft.

(Bron: collectie auteur).

Terwijl Barbarella is neergezet als een futuristische stoeipoes,
kan Tank Girl worden omschreven als een meerderjarige
cyberpunkuitvoering van Pippi Langkous, compleet met grote
mond en onverantwoordelijk gedrag. In tegenstelling tot Pippi
en tot haar voorgangster in de strip hecht ze zeer aan uiterlijk
vertoon - in een van de eerste scènes is ze haar nagels blauw
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aan het lakk en met een verfkwast -, doch haar on conventione
le cha rme is ve rmo edelij k niet besteed aan de meer behouden
de sciencefi ctio nliefh ebber. De ande re ka nt va n de medaille is
dat de mann elijk e per sonage s in deze film vrijw el zonder uit
zo nder ing worde n afge schild erd als pl atp rat ende , sadistis che,
her senl oze losers , wier bele vin gsw ereld zich vo orn ame lijk op
krui sh oogte bevindt. Ook dez e voorste lling van zaken zal niet
bij ied ereen in de smaak zijn geva llen.
Deze kar ika turale weergav e va n de battle of the sexes laat zich
het best illu str eren aan de ha nd van ee n co ncreet voorbe eld .
Aan het begin van de film m aakt de heldin de el uit van een
postapocalypti sche hippiecommun e, die door de machtheb 
ber s word t overvallen . Tank Girl is de enige die noemens
waardige we er stand biedt. Na ze ven aa nvallers te hebben
gedoo d, wordt ze gevangengenom en . Het vooruitzicht op sek
sueel vertier is de voornaamste re de n dat ze door de bad guys
in leven wordt gelaten, waarbij dezen zich geen rekenschap
geven van het feit dat ze zojuist haar vri endj e en haar huisdier
hebb en verm oord. Tank Girl reali seert zich dit alles uiteraard
wél, en zint op wraak. Lang s haar neu s weg informeert ze
"wie van julli e lekkere stukken z 'n olie wil laten verversen".
Haar ui tverk oren slachtoffer hapt onmi ddellijk toe , en als zijn
mat en hem waa rsc huwen dat ze "he m er zo afb ijt", r icht hij
zij n pi stool op haar hoofd met het dreigem ent : "Als ik tanden
voe l, voe l jij lood !" Wanneer hij vervo lgens gre tig zijn gulp
ope nritst, voe rt Tank Girl een ove rtuige nde act op als een ver
legen schoo lmeisj e dat met een la stig probl eem zit. Ge vraagd
naar de rede ne n voor dit oponth oud , antwoo rdt ze doodleuk
dat ze een mi croscoop en een pin cet nodi g heeft. Hoongelach
vo lgt. De gekle ineerde fallocr aat wil zich rehabilit eren door
haar te ver kra chten en verlie st daarbi j Tank Girl' s benenwe rk
uit het oog, wat hem letterlij k zij n nek kos t.
Tank Gir l was wellicht té bald adi g en té ext ree m voor het
grote publi ek . Twee ja ar later wer d met Barb Wire een nieu
we pogin g onde rno m en om een vro uwe lijke scie ncefiction
held te lanceren . Van de wee rom stuit s loeg men echter door
naar het andere uiterste, onder andere door de keu s voor de
(aldus ee n van de vele verni eti gend e recen sies) "in zwart
latex vacuümg etrokken" Baywat ch- ster Pamela Anderson als
hoo fd rol speelster. Ook deze film flopte , evenals het gelijktij
di ge en ge lijkaardige Vampirella.

Altijd moedig
Op dit mom ent is de persoon met per sa ldo de beste papieren
vo or de ti tel ' superheldin van de toek om st ' noch een
gestroom lij nd fotomodel à la Barb arell a of B arb Wire, no ch
een anar chis tisc he rouwdou wer à la Tank Girl , maar een
typi sch A meri kaa nse stud ent e die is uitverk or en om de kra ch 
ten de r du isterni s te be strijden . Ha ar naam is Bu ffy Summer s,
beter beken d als Buff y the Vampir e Sl ayer . In de oor spronk e
lijk e verf ilming uit 1992 wo rdt ze verto lk t door Kri sty
Swan son . H et geg even - een opperv lakkige losbol moet tegen
w il en dank ee n vampierinvas ie afwere n - was aardig maar de
uitw erkin g liet te wens en over , en het resulta at wa s, alwe er ,
een co mmerc iee l fia sco .
Het is dan oo k opmerkelijk dat de m akers toestemming kre
ge n voor ee n tweede pogin g, ditm aal als televi sie seri e .
On gebru ikelij ker nog is dat deze he rkan sin g al snel een da ve 
re nd succes werd . Voor een groot deel is dit te danken aan de
nie uwe hoofdrol speelster Sar ah M ichelle Gell ar . Wa ar Buff y
Sw an son als het ware bij to ver slag van ee n ver wend mormel
tot de moeder Theresa van de vam pierb estrijding transfor
me ert , maakt Buffy Gellar van afle vering tot aflevering een
on twikk eling door waarbij ze, hoe verg ezocht de scenario's
som s ook zij n , zelden haar geloo fw aardi gheid verliest. Ze is
ongew oon sterk en taai - vamp ier s zij n niet de gemakkelijk
ste tegen stander s -, maar niet onoverwinn elijk , en zich terde
ge hierv an bewust. Ze is altijd mo edi g , maar slechts bij vla
gen opo ffer ingsge zind . Ze is ge en brilj ante stude nte , maar op
ee n p raktisc he m anier intelli gent, zoa ls blijkt uit de vlijm-

Sc;ence f;c"t;on

M et een sarcastische glimlach helpt Buffy een vampier naar de ander e

wereld . (B ron: co llectie au te ur) ,

scherpe one -liners wa arm ee ze zo we l haar vijanden als haar
goe dw ille nde maar wereldvr eemd e ment or op hun numm er
zet. Het is immer s, in haar eige n woo rde n, háár lev en dat
voo rtdure nd op het spel staat.
Bu ffy Gella r is echter boven al ee n norm ale ado lesce nt met
ee n norm ale belang stellin g voor de norm ale din gen des
leven s. Ze beseft dat haar we rk ge daa n mo et worden , en dat
z ij de enige is die dit kan , maa r prob eert daarnaa st uit het
leven te halen wat erin zit , wa nt iede re nacht kan haar laatste
zij n . H aar standpunt dat ook ee n supe rhe ld recht heeft op een
pri vé-l e ven , culmineert in haar ver houding met de bek eerd e
va m pier An gel : sleepin g with the ene my in optim a forma.
Ond ank s, of mi sschien liever dank zij , deze men selijk e zwak
hed en kwijt Buff y zich over de ge he le lini e effec tiev er van
haar taak dan haar co llega -va m pieljage rs die voor kor te tijd
bij spr ingen : de emotiel oze ki lle r machi ne Kendr a en de lab ie
le Fa ith , die gaandeweg te véé l plezier in haar werk krij gt.
Bu ffy heeft ha ar dilemm a's, haa r dichte deuren en ha ar dip 
j es, doch juist in haar kwe tsbaar heid ligt haar kracht. In
tegen stelling tot haar ambt gen oten, die bij voorkeur sol itair
en ano niem opereren, is Bu ffy ee n teamspeler die in nood
altijd op hulp van anderen kan re ke nen. Maar bovenal is
Buf fy ee n superheld die zich laat leiden door haar eigen
in stinct , haar eigen overtui gin gen en haar eigen geweten, en
niet doo r een abstracte functi eom schrijving of door blinde
m oordlu st. Ze maakt fout en, kostb are en onnod ige fout en
so ms, m aar die worden haa r grif verg eve n, door haar mede
strijders en - aan haar popul arite it te oo rdelen - óók door haar
tall oze fa ns van beiderlei kunn e . M et al haar teko rtk omingen
is Bu ffy van alle wer eldredders tot op heden , vro uwe n én
mann en , waars chij nlijk de m eest identi ficeerbare. Het lot va n
de were ld blijkt niet in de hand en va n Superman te liggen ,
m aar in die van Buff y het buurm ei sje . Dat dit het succes van
haar mi ssie evenals dat van de ser ie alleen maar ten goe de
kwa m, gee ft hoop dat ook in de wereld van de f antasy de
'zac hte kr achten ' uiteindelijk zu lle n overw innen .

R aymon Harp er is maat sch app ijh is tor icus en lette rkundi g e.
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D . Win grove, Tril lion ye ar sp ree. The history of Scienc e Fi ction .
Herz. ed. , Lo nden, 1986 , en J. Clut e en P. Nicholls (red.), The ency
clope dia of Science Fiction. Lond en , 1993. Beid e werken gaan mank
aan een in telle ctualistische bena derin g , en zijn bovendien (the futur e
is now, tenslotte) alweer hopeloo s verou derd. Voor de feitelijke infor 
matie he b ik mij daarom hoofd zake lijk gebas eerd op het Lexikon des
internati onal en Films 19991200 0 op CD -ROM . München , 199 9.
D aarn aast staa t veel inform atie op interne t, en al het beeldmateri aal
is met enige moeite te vinden op video of DVD .
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Kenau's erfdoc hters

Wa a r om Corne lia de L a n n o y in 17 7 0 eerherste l
voor Ke n a u wUde

Pim van Oostrum

In Neerlands erfgoed floreren vele helden. Bekende vaderlandse heI
dinnen zijn echter schaars, of er nu blauw of rood bloed door haar
aderen stroomt. Op zich is het niet verwonderlijk dat heldhaftige
vrouwen onzichtbaar blijven. Fysieke kracht, moed en onverschrok
kenheid, inclusief de daarin te bereiken rangorde van goed-beter
best, hebben mannen immers in principe exclusief voor zichzelf
gereserveerd. Als een vrouw, zoals Kenau, wel een heldinnenstatus
wordt verleend, lijkt er reden je af te vragen waarom dit gebeurt.
Pim van Oostrum analyseerde het toneelstuk van Juliana Cornelia
de Lannoy (1738-1782), die als vierde auteur een treurspel schreef
over Haarlems beleg van 1572-1573. In de stukken van eerdere
schrijvers was Kenau geïsoleerd van haar seksegenoten door haar
voor een vrouw uitzonderlijke moed of door haar onvrouwelijkheid
te benadrukken. De Lannoy stelt dat beide seksen in moed gelijk
waardig zijn, en verbindt daar voor vrouwen een politieke conse
quentie aan.

Het aandeel van Haarlem in het verzet
tegen de overheersing door Spanje
behoort tot het erf- en gedachtegoed van
de geschiedenis van de Republiek der
Nederlanden. De belegering van Haarlem
eindigde in juli 1573 met de overgave van
de stad. Het was een afloop die, ondanks
het moedige verzet, als een absolute
nederlaag werd ervaren. In de drie toneel
stukken vóór dat van De Lannoy uit 1770
lijken de auteurs zich er op te fixeren juist
die pijnlijke herinnering weg te masseren.
In Haerlemse belegeringhs treur-bly
eynde spel (1619) van Goverd van der
Eernbd, in de Herstelde Hongers
Dwangh (1660) van Steven van der Lust
en in de Beleegering van Haarlem (1739)
Vim Willem Hessen wordt de hongers
nood die het leger en Haarlems bevolking
na zeven maanden belegering parten
speelt, als de oorzaak van de val van de
stad gezien.
De Lannoy gaat in De Belegering van
Haerlem niet aan de hongersnood voorbij,

Gravure uit 'De Belegering van

Haerlem ' (1770) van J.c. de Lannoy,

vijfde bedrijf/veertiende scène.

maar zij concentreert zich op de belege
ring zelf: hoe lang is de stad te verdedi
gen en wanneer breekt het moment aan
om andere oplossingen te overwegen . In
een periode waarin het Nederlandse zelf
beeld onder druk is komen te staan, met
name na de opgelopen nederlaag in de
Oostenrijkse Successie Oorlog, voldoet
De Lannoy aan de emotionele behoefte
aan roemrijke voorbeelden uit het verle
den. Zij memoreert Haarlems kloekmoe
dige verdedigers en voegt daar in haar
voorwoord bij het stuk aan toe dat de
ondertekening van het verdrag waarin de
overgave werd geregeld, tegen de zin van
de vrijheidsstrijders plaatsvond en op
bevel van de Staten-Generaal geschied
de. Maar bovenal is het De Lannoy te
doen om er één vrouw "tot eer van myne
Kunne" extra uit te lichten: Kenau, "die
door haaren heldenmoed zo heerlyk heeft
uitgeblonken," waarbij zij zich en pas-

sant op Hessens karikatuur van deze heldin
revancheert.
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HONGERS-DWANGH,
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H acrlem IllIIgh m jlrCl1.eheBelegeringhe>,
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':hc dm kt tor Hncrl lil , by /{()'tIc/u Tbc//mft .KAl, op d...
M. rrk t , in de icuwe D rnckCf • J\ np 166',).

Titel blad va ll 'He rstelde Hong ers-D wang ' ( 1660) VOI1 Stellen va ll de r Lu st.

(BI'OII: At las va ll Slu ik. Rott erd am .)

HEen seer rnanlycke vrou"
Ken au Sim onsdr. Hasselaer werd in 1526 in Haarlem geboren
en trouwde in 1554 met scheepsbouwer N arming Gerbrantsz
Bors t. Zij kregen vier kinderen en na de dood van Borst, in
1562, nam Kenau als zijn weduwe de leiding van de werf
ov er . In 1573 lev erde zij hout voor de bouw van een verdedi
gingssc hip voor de strijd tegen Spanj e . Ken au overleed in
1588.
Haar stat us als uitzonderlijk moedi ge vro uwe n heldin lijkt
voo ral ee n hi stori sche con stru ctie . In haar ove rzichtsartike l
over Ken au co ncl udeert Meij er D rees dat de legende vormin g
al tij de ns haar leven be gon . In het j ourn aal van Joh anne s
Arcer ius Fris ius (1573 ) wor dt zij ge noem d als "een seer man
Iycke vro u" die de strij d fysiek en met haar e ige n geld steun
de . Het j ourn aal van Willem Jan sz . Verwe r ( 158 1) meldt ho e
de vro uwe n de verdedigingswa llen her stell en en zonder eni ge
vrees de vij and uitjou wen en pekkr an sen toegooien , wa arbij
Ken au zich in dapperheid en moed va n haar seks ege noten
onde rsc he idde. In de eer ste helft van de zeve ntiende eeu w
wo rdt haar optrede n door P.e. Hooft verder ingekleurd ; zij is
ee n "moe dighe mannin ," die zichze lf en ande ren van wa pens
voorzag en ze lfs een leger va n dr iehonde rd vro uw en aa n
voe rde . Deze beeld vorming rond "cap iteyn Kennau " ga at bij
histor ici als T h. Schrevel en in pr ent en , lit eratuur en schilde
rijen ee n zelfs tandig leven leiden .
Al s tonee lpe rso nage blijkt Ken au bru ikb aar te zijn geweest
om de heer send e ideologie te bev estigen of een gewenste uit
te drag en. Zo treedt Kenau in het Haerl emse be leger inghs
treur -bly -eyn de sp el (16 19) van Vand er Ee m d niet op . Alleen
anoniem e vrouwen zijn bezig de sta ds wa lle n te herstellen.
Al s zij ac tief aan de strijd willen de eln em en , wordt dit aanbod
doo r mann elij ke personage s rigour eus afge we zen : dit past
haar seks e niet. In dit kader lijkt het vee lbete ke nend dat de

auteur in zij n epil oo g met goe de tijdin gen bij 1582 opm erk t:
"'t Ma n-vo lck win t ar beyds -loon to t onderh oudt der
Vro uwe n" (curs, vdE) . Also f ee n oude vertro uw de ro lve rde
lin g tussen de seks en weer 'o p orde' zo u zij n .
Van de r Lu st voeg t in zij n He rste lde Ho ngers -D wangli
( 1660) aan de anonie me vro uwe n we l "Ke nnau Syrnon s,
Holl and tsch e Heldinn e" toe. H aar st atus als bijzondere
vrouw ge brui k t hij als au torite it om te benadrukken dat
Haarl em s va l geen gevo lg van lafhe id maar van Hongers
Dwang h. is gew ees t. Ken au po nee rt dat elke vrou wen man in
deze strij d de plicht hee ft het eige n leven te wagen om God s
erfgoe d te verdedigen . Het effec tief gebruik van wape ns
va naf de wallen is prim air ee n taak voo r mannen. M aar, zeg t
Ken au , als in het vuur van het ge vec ht iemand wordt ged ood,
moet een ander, man of vr ouw , inv allen. Mannen die ov er
hon ger kl agen, voeg t zij toe dat dit gee n reden is niet te vech
ten , om dat er b innen de stadsw all en voldoende vlees is van
ove rlede n mensen. Zij vra agt vrouw en hun angs t te overwin 
nen en zich niet langer door de Sp aan se ge welddadighe den
te laten intimideren . Zel f schor t z ij haar ro k op tot een bro ek,
want "Het M annen-hart da t ge It / maer niet de dr acht va n
klee re n". Mo ed, ze gt Ken au met ande re woorden in dit
tonee ls tuk, is niet seks egebon de n . In 1660 lijkt het - in ver 
ge lijk ing me t 1619 - ve ra nderde soc iaa l-lite ra ire kl imaat te
worde n bevesti gd door ton eelau teurs als Ludo lf Smid s, d ie
in tragedi es jui st graag fiere en krac htige vro uw elij ke hoofd
per sonages will en zien (1686) . Het uit zonderlijke van de
sit uatie rond Holland s vrij he idss tr ij d implice ert echt er dat
wa nneer de dwin geland is overwo nne n, 'de natuurlijk e orde '
zich za l (moe te n) her stell en . D aarom bero ept Kenau zich in
het st uk op de bijbel se Judith en Jaël om te rechtv aardi gen
dat vro uwen als het om ee n tir an gaat zich wè l fysiek m ogen
verze tte n.

Polarisatie
In Hessens Beleegerin g van Haarlem uit 1739 is het optreden
va n Ken au niet langer meer ee n geïntegre erd onderdeel van
ee n door vrouwen en m ann en gezame nlij k gevoerd verzet.
Zij n int erpretatie onderm ijn t de ge lo ofwaardigheid van
Ken au als de "Ha arlems e H eld in " die zich op uit zo nderlij k
moedi ge wijze he eft ond ers ch eiden . He ssen ontl uistert haar
als myth e en elimi neert haar als heldin. Bij hem komt Ken au
op in het derde be drijf, wann eer de strij d in volle gang is. Zij
verkl aart tegen de verzam eld e m ann en dat zij nog vand aag
haar "b loe dv aê n" zal pl ant en om de (= hun ) hopeloze strijd
ten goede te keren . Zij vertrekt, doo dt in ha ar een tje met
ge mak ee n ex tree m moordlu st ige Spa njaa rd en komt da arn a
fr is a ls ee n hoen tje aangewand eld om haar lof in on tva ngst te
nemen. De mannen zijn haar verre van da nkbaa r en ste llen
haar vera ntwoordelij k voo r de wraak die de Sp anj aard en nu
onge tw ijfe ld op Haarlem s helden zulle n nemen . Zij biedt aa n
om Sp anj es ei s tot genoegdoe ning als eers te te accept eren ,
ve rtrek t opnie uw en keert in het slot bedrij f niet me er teru g.
Gi ng het ni et om de hi stori sche Ken au , dan zo u het publi ek
k unne n denk en dat zij ind erd aad was verm oord . Nu betekent
het dat z ij do or He ssen wor dt dood verkl aard .
Hessen polari seert in dit stuk de sekseve rho uding en. Hij laat
Ken au verk lare n moedi ger te zij n dan alle mann en ; Ripp erd a,
voo r hem Haarlems ech te held , laat hij ben adrukken dat vec h
ten allee n aan mannen is voor beho ude n. Hesse n geeft Ken au
daa rb ij een krijg suitru stin g va n zo wel een kurassier d ie te
paa rd operee r t als een infant erist d ie te vo et gaat en m aakt
oo k op deze manier het publi ek du idelijk dat men haar niet
ser ieus ho eft te nemen. Vol gen s de mannelijke person ages
laat Ke nau zich leid en door onvr ouw elijke gloriezucht en een
blind verl angen óók een 'h eld ,' d.i. een man, te w illen zij n.
Zij verklaren boven dien dat zij als vro uw verwar d is en niet
held er ka n denken . Haar optrede n bren gt de door de mann en
zorg vuldig voorbereide stra tegie en daarm ee hun eendracht in
gevaa r. De impliciete bood sch ap va n Hessen is dat Haarl em s
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va l niet aa n de mannen ver weten kan worden , maar dat het
'ma nw ijf' Ken au verantwo ord elij k is voo r de over gave van
de sta d.
Hessen s stuk staa t niet op zichze lf. Doroth ée Sturkenboom
citeer t in haar di ssertatie een vrac ht aan speetatoren uit 1730
1750 , waar in heerszucht al s bewij s va n het slec hte karakt er
va n de vrouwe lij ke sekse opgevoe rd en fel vero ordee ld
wo rdt. Ee n dergelijk offen sief dui dt er op dat levend e vrou 
we n zic h blijk ba ar in toe neme nde ma te ee n eigen stem en
oor deel w illen toe-eigen en. Ook in He ssen s stuk is de doel
bewu ste mi sogyne beeld vormin g evi de nt als hij Ken au als
ee n uitzond erlijk kwaadaardi g specime n van haar seks e voor 
ste lt. Dat Kenau in 1739 zo wordt ge bru ikt, kan bovendien te
maken hebbe n met de actu alit eit van de op han den zijnde
Oostenr ijkse Succes sie Oorlog . Bij de mannelijke bevol king
bestaat dan na uwel ij ks behoefte zich bij het Staa tse leger aan
te meld en en de boodsc hap hier lijkt dat hun strij dlust mo et
word en aangewakk erd door ze voor te houde n da t echte man
nen zich in moed niet zouden mo eten (wille n) laten passeren
door vro uwe n : alleen de m annelijk e sekse is tot een effectief
en veran twoord gevecht in staat .

VV a re Ba t:ave n
De beid e mannelijke aut eur s laten Ken au in 1660 en 1739
optrede n zoa ls mannen in een oor log hun moed dienen te
ton en: in een (gesuggereerde) gev echtss itua tie. In het voor
woo rd van ha ar treur spel D e Beleg ering van Ha erl em zegt De
La nnoy dat zij ha ar Ken au ann o 1770 op een andere wij ze
present eert dan He ssen . Op de spe lerslijs t is zij geen 'heldin '
maar de weduwe van Narmin g Gerb rant s Bor st. Nu wor dt
haar bij zond er moedi ge optr eden door de mannelijke per so
nages we l ge acc epteerd en gepreze n, en heeft dit feit haar de
positi e va n woord voer ster voor haar sekse verleend. Dez e sta-

V A N

Venlort met Verrooningen,

T R E 'V R SPE L .
Door " Ktllljlgenoot/cbap

T c H A A R L E M, Gedrukt by

ln dcL a;l!:;,Bcghy;;e 'l1ra~(, ir de Kon.ngsHulk , 1739·

Titelb lad va ll Will em Hess en s 'Be leeg eriug vall Haerl em' (173 9 ),

(Bro n: Atlas "a ll Stolk, Rouerdam.)

tus , als mede die van weduwe, maakt het Kenau mo gelijk om
als een aan mannen gelij kw aardi ge ges preks partner op te tre
den . Binnen de tekst va n De L anno y is weli swaar de offic ië
le overleg - en besli sstructuur in mannenhanden , ma ar de
dicht ere s laat Kenau de stelli ng innem en dat allen (m/v) door
moeten vec hten zoals het war e B at aven betaam t. Al s H aarl em
toch tot overgave wordt ge dwo nge n, is daar niet één seks e
(m) of éé n per soon schuldig aa n, zoa ls in de eerdere stukke n.
Bij De Lann oy is het een co mbinatie va n een onhoudbar e ver
dedi ging en boven ge westelijke politi ek e besluit vormin g .
In De Lannoys stuk is de door mannen en vrouwen gez ame n
lijk gevoerde strijd vanzel fsprek end . De vrouwen delen in
principe in dezelfde eer en roem als mannen, al hebben bei
den eigen take n . De Lannoy m aakt in haar stu k aldus duid e
lijk dat op zic h no ch het beh oren tot de man nelij ke sek se,
noch een spe cifieke ha ndeling zo als fysiek vech ten , bepal en
of iemand dapper is. Verschillen in eigens chappen, vaardi g
hed en, capac ite iten en karakt er 7ijn eerder perso ons - dan sek 
sege bonden. In haar stuk hee ft Ken au het dan ook niet nodig
om vechtend haar moed te tonen : die ei genschap is verbond en
aa n de keuze die zij als ton eelp er sona ge maakt. Ha ar voor
beeldwaardigheid bewij st Ken au in het stuk explici et als
Sp anj e 's gezant haar voo rste lt dat z ij het leven van haar doch
ter kan redden door de Ha arlemm er s te bewegen de strijd te
stake n. Zij is moeder en haar hart wordt verscheurd , ma ar zij
gee ft eerst en voora l gehoo r aan haar plicht als bur ger en
'Bataa fsc he Vrouw ' . Da arom pr evale ert de vaderlandse za ak
bov en haar persoonlijk e bel an g . Bewu st heeft De Lann oy
tegen ov er Kenau oud -bur gem eester Quiryn geplaat st , die als
man, echtgenoot en vade r we l het belang van zijn ge zin
bov en zij n burgerplicht en Haarl em s zaa k laat gaan .
De bood sch ap die De Lann oy in ha ar stuk mee geeft , is niet
allee n dat vrouwen en mannen in hun strij d voo r het vade r
land in moed en opofferin gsgezindh eid elkaars gelijk e zij n .
Z ij sugge reert via Kenau dat mo rele voo rbeeldwaardigheid
van vrouw en leidt tot gelijk heid in deugden , met in het ver
len gde een actief staat sbur gersch ap van vrouwen . Haar ver
vuilen van burgerpli cht en impliceert aa nspraak kunn en
mak en op burger recht en die dan allee n voor mannen geld en,
zoa ls toega ng tot "de Raad [...], de Ple itba nk, ' t Veld van
M ars". He t lij kt acht eraf gezi en dan ook ve elbetekenend dat
de contempo rai ne offic iële kriti ek het optred en van Kenau in
De L annoys stuk eerst ge heel negeerde, terw ij l een criticu s in
1784 vond da t Kenau eigen lijk de blik op de ware mann en
helden belemm erde . In 1797 krege n vrouwen zelfs het ad vie s
Ken au niet al te radicaal na te vol gen , maar vooral echt ' vro u
welijk ': zacht-teder-onopva lle nd te zij n, waarmee de cirke l
weer eve n rond is.

P im van Oostrum is histori sch-l ett er kundi g e, ge speci a lise erd
in de lett eren van de ac httiend e eeuw. Zij promove erd e in
J999 op de (treurspe l- ïd ichieres J.C. de Lanno y.

Lit er a tuu r
G . va nde r Eembd , Ha erl em se beleg er ing hs treur-bl y- eynde spel.
' s-G raven Hage, 1619 .
W. Hessen, Bel eegerin g Van Haarlem [...] . Haarlem, 1739 .
J.C . de Lannoy, De Beleg eri ng van Ha erlem, Amsteldam , 1770 .
S. van der Lus t, Hers lelde hongersdwan gli [...] . Haerlem, 1660 .
M. Me ijel' Dre es, 'Kenau . De par adox va n een strij dbare vrouw ' ,
in : N .C.F. van Sas (red.), Waar de blanke lap der duin en en
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W.R.D. van Oo st rum , Juliana Co rne lia de Lannoy (1738-17 82):
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Stemmen in de sti lte

Get:uigenissen van Jamaicaanse slavinnen 18 3 4 -1 8 3 8

Henrice Altink

Historici die onderzoek doen naar Jamaicaanse slavinnen hebben
zich toegelegd op het beschrijven van de ervaringen van slavinnen
als (re)productieve arbeidskrachten. Hun studies zijn gebaseerd op
ooggetuigeverslagen zoals dagboeken, reisverslagen en plantagecor
respondentie. Alhoewel de historici benadrukken dat deze bronnen
onbetrouwbaar zijn vanweg hun Eurocentrische en androcentrische
vooroordelen en racisme, vertrouwen ze desondanks bijna alleen
maar op deze verslagen. Dit heeft tot gevolg dat ze net zoals de tijd
genoten de slavinnen neerzetten als passieve slachtoffers. In dit arti
kel wil Henrice Altink aantonen dat het opnemen van bronnen
waarin slavinnen zelf spreken het bestaande beeld van slavinnen kan
verrijken. Deze bronnen demonstreren namelijk dat slavinnen ook
actief handelende individuen waren.

Emancipatie Stelsel
In 1823 brachten Britse abolitionisten een campagne op gang
voor afschaffing van de slavernij van 750.000 slaven in de
Britse kolonies. Deze campagne concentreerde zich op mis
standen in Jamaica aangezien dit het grootste en rijkste eiland
in de Britse Cariben was en tevens de grootste slavenbevol
king had. De campagne en de slavenopstand van 1831-32 in
Jamaica deed de Britse regering inzien dat volledige vrijheid
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geweld, medische zorg, seksuele intimi
datie en de behandeling van zwangere
en zogende vrouwen, De 'ruimte' die ze
hadden bestond voornamelijk uit het
benadrukken of het verzwijgen van
bepaalde aspecten van de werkhuiserva
ring . Alhoewel de marges voor hun
eigen verhaal zeer beperkt waren, geven
de verklaringen ons enigszins een idee
hoe slavinnen zichzelf zagen. Een ander
probleem betreft de nauwkeur igheid
van de verklaringen. De context waarin
de verklaringen werden gedaan, beïn
vloedde de strekking van de uitlatingen.
Sommige vrouwen vertelden bijvoor

beeld over hun ervaringen lange tijd nadat ze uit het werkhuis
waren ontslagen. Ten slotte moet erkend worden dat vrouwen
antwoorden konden geven waarvan ze dachten dat die door
de Commissie gewenst waren en tevens dat er vrouwen waren
die probeerden een gunstig beeld van zichzelf te schetsen.

HISTORICA

De tredmolen . (Bron: JO/Hes Wa/vin, B/ack Ivory:

a Iristory ofBritisli slavery.

Londen ; FOI1/G/lG Pre ss, 1993 ,)

De stem van Jamaicaanse slavinnen is
terug te vinden in enkele liederen, weer
gegeven in ooggetuigenverslagen, in
getuigenverhoren van de Council of
Protection, een lokale raad die klachten
onderzocht van slaven jegens hun eige
naren, en in verklaringen afgelegd voor
lokale overheidscommissies in de perio
de van het Emancipatie Stelsel 1834
1838. Dit artikel analyseert tien verkla
ringen van vrouwen voor de Daughtrey
en Gordon Commissie. Deze Commissie
onderzocht in 1837 misstanden in een
werkhuis in St. Anne's Bay. De verkla
ringen tonen aan dat het proces van ont-
menselijking waaraan Jamaicaanse slavinnen werden onder
worpen op plantages in de periode van slavernij werd voort
gezet in de werkhuizen in de periode van het Emancipatie
Stelsel, dat is de periode waarin de slaven parttime werkten
als 'leerling' voor hun voormalige eigenaren. Ze laten tevens
zien dat de vrouwen zich actief verzetten tegen dit proces.
Gedurende hun verblijf in het werkhuis en tijdens het verhoor
voor de Commissie gebruikten ze verscheidene middelen om
hun menselijkheid, individualiteit en vrouwelijkheid te
behouden.
Het dient opgemerkt te worden dat er enkele problemen kle
ven aan deze bron. Ten eerste, de vrouwen hadden relatief
weinig ruimte voor hun eigen verhaal. De verklaringen
bestaan uit antwoorden op vragen met betrekking tot fysiek
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Plan/a/ion Labour Regimes

St:eunnet:werken
De vrouwen gebruikten verscheidene middelen om hun men
selijkheid, individualiteit en vrouwelijkheid te bewaren. Het
belangrijkste was het 'steunnctwerk' onder de gevangenen.
Om niet afgeranseld te worden, was het voor de vrouwen
noodzakelijk zo snel mogelijk tred te leren houden op de
molen. Ze observeerden hun medegevangenen en volgden
hun adviezen op. James Williams toonde Margaret Jane
Campbell dat ze haar voeten op een bepaalde manier moest
neerzetten zodat ze niet gewond zou raken. Een ander belang
rijk advies dat gevangenen elkaar gaven was hoe ze moesten
omgaan met de seksuele intimidatie van de opzichters .
Amelia Lawrence vertelde Susan White, een zwangere vrouw
aan wie ze was vastgeketend, dat het dragen van een trouw
ring de opzichters van het lijf zou houden. Susan vroeg haar
zus, die haar kort daarop in het werkhuis bezocht, om een
ring. Ze toonde die aan elke opzichter die haar lastig viel en
wist zo het werkhuis door te komen zonder 'toe te (moeten)
geven' aan de opzichters. De gevangenen zorgden ook voor
elkaar in meer praktisch opzicht. Ze gaven elkaar bijvoor
beeld de nodige medische zorg. Toen Susan White bewuste
loos van de tredmolen viel, snelde een aantal vrouwelijke
gevangen toe en bracht haar naar de slaapzaal. Een ander
belangrijk onderdeel van het steunnetwerk was het luisteren
naar elkaar. De gevangenen vertelden elkaar over hun zorgen.
Bella Richard vertelde Leanty Thomas dat ze 'had toegege
ven' aan een van de opzichters en dat de rest van de gevan-

gesteld aan honger, een gebrek aan medische zorg en seksu
ele intimidatie.
De vrouwen die een verklaring aflegden voor de Daughtrey
en Gordon Commissie beschreven de manieren waarop het
werkhuispersoneel hen probeerde te ontmenselijken. Ze ver
telden in detail over het fysieke geweld van de tredmolen en
het afranselen als ze het niet konden bijhouden. Zoals Amelia
Lawrence, een getrouwde vrouwen moeder van vier kinde
ren: "the mill bruised my legs and gave me great pain. I have
never recovered up to the present moment from the punish
ment of the mill, I have pains all ab out my body". Beide prak
tijken reduceerden de vrouwen tot onmensen, net zoals het
gebruik om de leerlingen overdag en 's nachts te ketenen. Het
werkhuispersoneel probeerde de vrouwen ook van hun men
selijkheid te ontdoen door ze het zwijgen op te leggen. Het
personeel luisterde niet naar klachten van de vrouwen of
strafte ze als ze voor zichzelf opkwamen. Zo werd Mary Jane
Kidson in de blokken geslagen omdat ze zich had beklaagd
over het feit dat ze geen toestemming had gekregen het kind
dat ze bij zich had, te zogen. Net zoals op de plantage in de
tijd van slavernij, werden vrouwen in het werkhuis ook geho
mogeniseerd. Er werd geen rekening gehouden met hun indi
viduele eisen en wensen. Zo werden zogende vrouwen geacht
net zoveel werk te verrichten als andere vrouwen en werden
zij ook geketend. Door de vrouwen niet bij hun naam te noe
men reduceerde het personeel de vrouwen ook tot een cate
gorie. Opzichter Drake verwees bijvoorbeeld naar enkele
vrouwen als "you Chester women".
Het werkhuispersoneel maakte geen onderscheid tussen man
nelijke en vrouwelijke gevangenen. Mannen en vrouwen
moesten een gelijke hoeveelheid werk verrichten, werden net
zolang op de tredmolen geplaats en werden in dezelfde mate
geslagen als ze geen tred hielden. Tevens kregen zwangere en
zogende vrouwen geen voorkeursbehandeling. Tegelijkertijd
echter sliepen mannen en vrouwen in verschillende zalen en
werden de gevangenen geketend aan personen van dezelfde
sekse. Er waren ook gender-specifieke straffen. Langdurige
gevangenen die fungeerden als opzichters dwongen de vrou
wen vaak om met hun naar bed te gaan. Sommige tredmolen
opzichters gaven vrouwen ook de opdracht hun rokken op te
binden zodat een groot deel van hun lichaam werd onthuld als
ze op de molen stonden.
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CO::\IMITTED ON A

niet langer kon worden tegengehouden. In 1833 werd bepaald
dat per 1 augustus 1834 alle kinderen onder de zes jaar volle
dig vrij waren; dat veldslaven 40,5 uur per week moesten
werken voor hun voormalige eigenaar voor een periode van
zes jaar; en dat huisslaven fulltime moesten werken tot 1
augustus 1838. Gedurende deze periode van Emancipatie
konden de voormalige slaven zichzelf vrijkopen en waren
planters verplicht hun werknemers te voorzien van de bij wet
vastgelegde hoeveelheid voedsel, kleding, onderdak en medi
sche zorg. Mede door acties van de abolitionisten en druk van
de Britse regering verklaarde de lokale regering alle slaven
vrij per 1 augustus 1838.
De administratie van het Emancipatie Stelsel was in handen
van Special Magistrates. Zij bezochten plantages en luister
den naar bezwaren van planters en leerlingen. Indien ze een
bezwaar van een planter gegrond vonden, moesten ze de leer
ling in kwestie straffen. Vrouwelijke leerlingen werden veel
al naar het werkhuis gestuurd waar ze hun tijd doorbrachten
met hard werken in de strafploeg. De meeste vrouwen moes
ten daarnaast ook enkele keren per dag op de tredmolen (afb .
p.9). De snelheid van dit apparaat kon worden aangepast door
er gewichten af te nemen. Het was zo geconstrueerd dat vrou
wen die geen tred konden houden aan hun handen hingen ter
wijl hun knieën en onderbenen langs de treden schuurden.
Alsof dit niet genoeg straf was, werden ze ook nog eens met
een zweep geslagen . Deze praktijk werd sterk bekritiseerd
door abolitionisten die het zagen als een inbreuk op de
Emancipatie Wet die het fysiek straffen van vrouwelijke leer
lingen expliciet verbood. De strafploeg en de tredmolen
waren niet de enige verschrikkingen die vrouwen in de werk
huizen te verduren kregen . De vrouwen werden tevens bloot-
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S lave "vomen in Ca rib bean Soci ety.

Flagella/i on of a fema !e Santb oe slave. (Bro n:

B. Bush,

Li t er atuu r
B. Br ereton, 'Sea rchin g for the Invisible Woma n', in : Slav ery
and A bo lit ion. nr. 2 1992.
W.L. Burn , Emancip atioti and Appr enti ceship in the Briti sh.West
lnd ies . Lond en , 1970 .
E . Scarr y, Th e Body in Pain: the making an d unm ak ing of the
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Henri ce Altink we rkt als Gradu ate Teach ing Assistant aan de
vakg roep Ec onom ische en Social e Gesc hie den is van de
Univers ite it van Huil (UK). Dit artik el is ge baseerd op haar
doct oraalonde rzoek naar de ve rbee lding van Jam aicaan se
slavinn en in de period e 1770-1838.

vull ing op het werkhui sdieet. Zulke besch rij vingen moesten
aantonen dat het werkhu ispersoneel er niet in was ges laa gd
hun aut onomie en dus hun menselijkheid uit te schak elen. De
lette rl ijke weerg ave van hetgeen ze teg en een opz icht er had
den gez egd diende een soortgelij k doel. De vrouwen lieten
ermee zien dat hun stem, dat wi l zeggen hun subjectivit eit ,
niet geheel tot zwijgen was gebracht.

De meeste vrouw en bekrachtigden hun
vrou welijkheid in de manier waarop ze
zich aan de Commi ssie voorstelden . Eliza
Nathan begon haar ver klaring als volg t: "I
was in the workho use for ten days; 1 was
pregnant at the tim e with the child I now
have in my arms " , De vrouwen bekr ach
tigd en hun sekse ook door in hun verkla
ring en aspecten van het werkhui sregime
aan te halen die specia al voor vrouw en
van bel ang waren , zo als het gebrek aan
vrouw elijk verplege nd persone el. Ee n
aspect dat ver sch eid ene vrouwe n ver
meldd en wa s het feit dat als ze werden
ges lagen een gro ot deel van hun lichaam
werd onthuld. De vro uwe n droe gen name
lijk een dun bloe sje dat snel kap ot ging
door de zweepslage n. In haar besch rijvin g
van de afranseling van een oude vrouw
benadrukte Mary Jane Kidson dat : "the
frock which she had on was quite cut up;
her back was quite b are". De opm erkin 
gen over het gebrek aan verplee gste rs en
de onthulling van hun lichamen wijzen
erop dat voor de ze vrouwen ' re inheid ', 
de fat soenlijke bl oot stelling va n het
lichaam in de publi ek e sfeer en seksuele
ongereptheid - een bel angrijk ond erd eel
wa s van hun norm van vrouwe lij kheid.
Dit idee kan ook word en afgeleid uit hun
opm erkin gen over de seksuele int im idatie
van de opz ichters. De vrouwen benadruk

ten hun verzet tegen de op zichters en keurden he t gedr ag af
van vrouwen die hadd en toe gegeven aan de opzi chters.
Ame lia Lawrence vert eld e bijvoor beeld dat zij had no oit toe 
gegeven maar dat ze iemand kende: "wh o was bad enough to
do so".
De bo ven staande anal yse vult een leemt e in de tradit ionele
historio gra fie . Niet alleen omdat ze het be staande beeld van
slavinne n ve rr ij kt, maar ook omdat ze een periode bestrijkt
die tot du sver is gen egeerd . Eerder ginge n historici er name
lijk vanuit dat het Em ancip atie Stel sel ee n ces uur vormt in de
geschi edeni s van Jamai caanse slav innen. Deze anal yse sug
gereert dat het Eman cip atie Stelsel in prin cipe slavernij was
onder een andere naam en dat de per iode derha lve geaddre s
seerd dient te word en.

genen haar had verteld dat ze haar echtgenoot op de hoogt e
zouden brengen van dit voorv al. Ze spraken elk aar ook moed
in. Mary Jame s, een oude vrouw, herinnerde dat James
Williams haa r had gezegd: "k eep heart ; paar thing! you na go
dead in the workhouse". Het zorgen voor med egevangenen
gaf de vrouw en niet alleen kr acht maar ook de mogelijkheid
het persone el te tonen dat ze nog steeds men sen waren met
een eigen wil. Daarnaast gaf het hun ook
een mate van zelfrespect aangez ien zor g
voo r ander en ee n hoog aangesc hreven
deugd wa s in de slave ngemee nschap.
Zel fzorg was een ander middel dat de
vro uw en ge bruikten om het werkhui s te
o verleven . Ze vroegen opzic hters om
guns ten, zoal s medicijnen en ee n verlich
ting van de werktaak. Er waren ook vrou
wen die een seks uele relati e aangingen
met een opzicht er in de hoop een lichtere
werktaak te kr ij gen of een aa nvull ing op
het nieti ge werkh uisdieet va n maï s en
stokv is . Zo kreeg Bella Ri ch ard soep in
ruil voor haar seksue le dien sten .
De vrouwen noemd en ook meer spec ifie
ke middelen waarm ee ze hun menselijk
heid en vro uw elijk he id pr ob eerden te
bewaren. Kl edin g vervulde voor sommi
ge vrouwen deze taak. He t hebb en van
een schone jurk of een extr a stel kleren
zodat ze zich ko nden verkled en als ze nat
werden in he t veld, maakte het voor som
mi ge vrouw en mog elij k een gev oe l van
eige nw aarde te houd en . Eli za N ath an ver
teld e bij voorb eeld dat ze enor m ont stelt
was toen de Sp ec ial Ma gi strate h aar geen
ge legenheid bood schone kl eren mee te
nem en naar het werkh uis. Gelukki g ont
moette ze haar zus op weg na ar het werk
hui s die ha ar een schone jur k aanbood .
Een ander midd el was het bezoek van
familie of vrienden dat de vrouwen herinn erd e aan de 'roll en '
di e ze achter zich had den gelat en, zoa ls dat van ech tgenote,
zuster, en docht er.

R et:oriek
De vrouwen gebru ikten in hun verklaringen ee n aanta l retori
sche middelen waarmee zij z ich zelf con stru eerd en als mens
en vrouw . Het meest gebruikte middel wa s het in det ail
beschrijven van erv aring en van zieke, zwan gere en zogende
vro uwen. Alhoe we l ze zelf behoorlijk had ge leden in het
werkh uis, conce ntreerde Am eli a La wren ce zic h op deze cate
go rieën vrou wen : "I was ch ain ed to a wom an named Sus an
White; she was big with child , and was put every day on the
mill. 1 knew a woman named Sally belonging to Co olshade;
she was old and weak; she was chained to a woman nam ed
Mimba. Th e wom en were be aten from mornin g till night".
Door de erv arin gen van ande ren te bes chrij ven co ns trueerden
de vrou wen zichze lf als indiv idu en. Verh alen over vrouw en
die er slechte r aan toe waren gew eest dan zijze lf, gaven hen
het gevoel dat hun eigenw aard e in tact was gebleven. Dit
retori sche midd el deed te ven s het homog eni serende pro ces
van het werkhui s teniet. De vro uw en toond en aan dat, hoe wel
vrouwen op dezelfde mani er werden beh andeld in het werk 
huis, hun erv aring en vers child en . Het bov enstaande cit aat
toont aan dat het homogeni ser ende proce s ook teniet werd
gedaan door het noem en van namen.
De vro uwen bekr achtigden hun mense lijkheid en individuali 
tei t ook door te benadrukken dat ze andere gevangen hadd en
geholpen en dat ze zelf bep aald e acties hadd en ondernom en
o m te overl even . Betty Willi am s vertelde bij voorb eeld dat ze
een brood had gekocht toen ze van het veld kw am als aan-
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Een goede burger •
IS alt:ijd vader

Marieke Smulders

De eeuw die volgde op het glorieuze tijdperk van de Gouden Eeuw
werd door tijdgenoten ervaren als een periode van verval. In de
achttiende eeuw schreven moralisten en journalisten vele pamflet
ten en tijdschriftbijdrages waarin burgers werden opgeroepen zich
in te zetten voor versterking van de Republiek; een mentaliteitsver
bete ring van de burgers zou de vervallen Nederlande n er weer
bovenop moeten helpen. Op de vraag wie er aan het einde van de
achttiende eeuw door journalisten en spectatorschrijvers dan als de
ideale, brave burger werd beschouwd, kan een duidelijk antwoord
worden gegeven: een goede burger was altijd vader.

(Bron: J.H. Sw ilders, Vaderlands eh A-S boek voor

de Ne de rla ndsche jeug d. Am st erd am , J781,)

reu/ e l' heeft u lid ' Jll'yll ki n dt't.is uw be stc "ri~Ild

Deak ,als hy i c ts Wdg 'l·e.n moet , d at h el u niet, <licnt.

Zo rond 1720 deed het genre van de spectatoriale geschriften
zijn intrede in de Republiek . In deze periodieken stelden
moralistische schrijvers het afkeurenswaardige gedrag en de
houding van de Nederlanders op spottende wijze aan de kaak.
De spectators hielden zich verre van concrete politieke uit
spraken, maar duidelijk was wel dat beschaafd, burgerlijk
gedrag de norm was. Aan het einde van de achttiende eeuw,
toen de populariteit van de spectatoriale geschriften al langer
tanende was , werd de fakkel overgenomen door een nieuw
tijdschriftengenre, en wel dat van het politieke tijdschrift .
Hoewel dit qua vorm sterk leek op de spectator , verschilde de
inhoud van het politieke tijdschrift sterk van de moralistische
spectator : geen spottende verto
gen over algemene menselijke
eigenaardigheden en verwerpe
lijke karaktertrekken, maar con
crete verslagen en politieke
redes die betrekking hadden op
de ing rijpende po litieke ontwik
kelingen in de Republiek. De
snelle opkomst van dit tijdschrif
tengenre was dan ook een direct
gevolg van de grote politieke
onrust die er heerste.
Verschillende zeeoorlogen met
de Engelsen volgden elkaar op.
Onenigheid over hoe de
Republiek bestuurd moest wor
den, bracht twee partijen voort:
de orangisten, die de stadhouder
als sta atshoofd besc houwden, en
de patriotten, die meenden dat
de stadhouder te zeer een alleen
heerser werd die de Republiek
degradeerde tot een dictatuur .
De schrijvers van de politieke

opiniebladen hadden een nadrukkelijk politieke boodschap en
inhoud. Met name de patriotten, die ideologisch nauw ver
want waren aan de Franse revolutionairen van die tijd , deden
van zich horen op de politieke tijdschriftenmarkt. Naast de
moralistische boodschap van goed en braaf burgerschap als
re ddingsmiddel voor de Republiek, k lonk nu steeds luider de
patriotse roep om moedig en ijver ig Bataafs burgerschap.
Een groot verschi l tussen enerzijds de moralistische specta
tors en anderzijds het genre van de politieke opiniebladen was
dat de schrijvers in de spectators geen politiek getinte uit
spraken wensten te doen en zich uitsluitend richtten op de
juiste zeden en moraal van de achttiende-eeuwse burger, ter 

wijl de journalisten die de opi
niebladen vol schreven , geen
blad voor de mond namen en
duidelijk politiek partij kozen.
Zo bezien leken beide tijd
schriftgenres een heel ander
doel na te streven en een ver 
schillend publiek te bedienen .
Maar wanneer gekeken wordt
naar hetgeen zij schreven over
goed burgerschap, blijkt dat dit
verschil helemaal niet zo groot
is: zowel in moralistische als in
politieke vertogen werd bena
drukt dat niet zozeer afkomst en
rijkdom, als wel de juiste hou
ding en goed gedrag factoren
waren die iemand tot een goed
burger maakte. In de spectato 
riale geschriften werd goed bur
gerschap onder meer beschreven
in artikelen over vaderlandslief
de, opvoeding en etiquette . In de
politieke opiniebladen werd bur-

11 HISTORICA uni 2000



---- --------------- - - --- - ------- -

gersehap voo ra l in dire ct ver ba nd gebrac ht met de besch er
m ing en de rege ring van de Republiek .

Burgervriend
In tijdschrift en als De Post van den Ned er-Rhyn en D e
Po litieke Kru y er vers chenen react ies op de laatste krijg sh an
delin gen in de oorlog en met E nge land, maar ook visies op het
Ned erland se land sb estuur en abstracte ver handelinge n ove r
de ideal e republi ek. De lezer s van dez e achttie nde-ee uwse
opinieblade n we rde n voortdur end aangesproke n als bur ger s .
Zo trachtten de j ourn ali sten hen er be wu st va n te maken dat
zij als inwon er s va n de Republi ek vera ntwoor de lij k waren
voo r het we lz ijn ervan. Schrijvers met pseud oniemen als
Patrophilu s of Bur gervriend spoorden hun lezers aan tot goed
burgerschap , waarbij steed s het einddoel, namelijk een her 
leefde, krach tige R epu bliek, ce ntra al stond.
Ee n goed bur ger was zich bewu st van zijn bev oorrechte po si
tie als inwon er van een republi ek. In te gen stelling tot de
bevolkin g va n een dictatuur a ls Fr ankrijk was het Bat aafse
volk een vol k dat in vrijhe id leefde . Een ze lfbewus te vrijge 
boren bur ger van de Republi ek beho orde zich op de hoo gte te
houd en van wa t zich op het politiek e toneel afspeelde .
Bur gerrecht en als vrij heid van drukper s en de mogelijkh eid
tot het indi en en va n reke sten aa n de re gerin g , we rden door
patriot se journ al isten in de poli tiek e blad en min of meer als
morele pli cht en omsc hreve n . Beh alve deze poli tieke betr ok
kenheid verw achtten deze aute ur s ook van de Nederland se
burgers dat z ij daa dwerkelijk de wapens zoud en opnemen ter
bescherming van vrijh eid en vaderla nd. In tien tallen bij dra
ge n in De Post en De Politi eke Kruyer zijn oproe pen tot de
burgerwapenin g, zoa ls dit ver schijn sel gen oem d we rd, te vin
den . In wone rs va n steden uit de hele Republie k we rden aan
ges po ord om toch vooral lid te worden va n de pl aat selij ke
schutterij en de B at aafse mann en die zich al hadden aange 
slo te n , werd en uitgebreid bezon gen.
Oo k de morali sten schreven meni g artikel waar in de lezer als
bur ger werd aa nges proken. De spec tato rsc hrijvers dro omd en
van een Repub liek die be volkt werd do or bra ve burge rs die
ijv erig, moedi g , ge hoorzaa m en re delij k waren. In brieven ,
ge dichten , verh alen en verslag en kwam stee ds weer de
mor aa l van de auteur s naar bov en: de lezer diende zich al s
ee n beschaa fd bur ger te gedr agen , wa nt all een dan zou de
Republiek de ge res pecteerde , gro te mogendh eid worden die
ze in de ze vent iend e eeuw gewees t was. Ter wijl de pol iti ek e
j ourn alisten voo ra l aan spo ord en tot politi ek e betrokk enh ei d
en Bataaf se sta ndv astigheid, spra ken de mor ali sti sche auteur s
va n de specta tors vooral ove r het maat sch app elijk nut dat
goe de bur ger s de ma at sch appij moe st en to ebrenge n.
N atuurlijk wa s iema nd die een arbe idzaam leven leidde , nut 
tig voo r de m aatsch appij . M aar nog veel meer belan g lijke n
de spectatorsc hr ijve rs te hebb en ge hecht aan het stichten va n
ee n gezin .

E e n re d e lij ke opvoedin g
Veel is al gesch reven over hoe scherp het onge huwde moe
der schap in vroege r tijden we rd veroordeeld, maar het is goe d
ons te real ise re n dat de achtt ie nde- ee uws e ongehuw de vad er
doo r vers chille nde morali sten uit die tijd als onfa tso enlijk en
ze lfs mi sdadi g wer d om schr even . Een man die de mo gelijk
heid be zat te hu wen en een gez in te stichte n, was moreel ver
pli cht dit te doen . Li et hij dit na, dan wa s hij ee n profiteur van
de rechten die hij als in won er van de Republi ek gekrege n
had . Tegen over die rechten moesten immer s ev enzove le
plichten sta an . De eerste pli cht was het aangaan van ee n
huwe lijk; de tweede, vanze lfspr ekend daaruit voortv loeiend ,
het krijg en en vervolgens opv oed en van na geslacht. De kin
deren moesten tot brave bur ger s worden op gev oed , en da arin
had de vad er ee n bel angr ijk e taak . Vele spec ta toralt ikelen
han delden dan ook ov er de opvoe ding, en de rol va n de vade r
hi erin . De va de r moest een vriend zijn voor z ij n kind er en,

DE

MEN S C H E ~ YR 1 END .

r. V EEL .

T. ,l ~l 0: T É R D A ~~ b~i

~ RTI:'< l:S DE 13:in ..::.Jx.
:'lotD c c L x X x:v I r 1 .

maar hij diende daarbij we l redelijk en verstandig te hand e
len. Te zacht optrede n werd du s niet gea dvisee rd, ter wijl ook
meni g spec ta torsc hrijver sterk afgaf op ee n overdreve n stren
ge beh and elin g van het kind . Een red elijk e op vo edin g, dat
wa s w at de verl ichte spec ta tors hun lezers adv iseerde n. En
wa s het haast niet van zelfspr ekend dat jui st de vader s, en niet
de m all e moeders , de red elijk ste en verst and igs te opvoede rs
waren? Vooral wanneer de nak omelin gen tot de jaren des ver
stands kw am en en hun ver standelijk e vermogens gescherpt
en ontwikk eld moest en worden, wa s de vader degene die
hiervoor de veran twoordelijkhe id moe st nemen .
Pas aan het einde van de achttiende eeuw hebbe n de mor alis
ten ook we l eens een goe d wo or d over voo r de moeder s, die
dan lan gzaama an de voorn aam ste opv oed ersrol van de vader
gaan ove rne me n. Tot ve r in de achtti end e ee uw, ook nog in
het laat ste kwa rt, wa s de va de r echt er degen e die als eerste
opvo ed er we rd aanges pro ken in . arti kel en en peda gogische
vert og en . Hij stond aan het hoofd van het gezin , maar dat
betekend e oo k weer niet dat hij de abso lute baa s was in het
gezin. Het was van bel ang dat een man met een vro uw zou
trouw en die bij hem paste . Er moest spra ke zij n van liefde en
respect , anders zou het huwelijk on gelukkig word en . Een
ongel ukki g liefde loos huwe lijk zo u geen goe de basi s zijn
voor de op voe ding van j on ge burgers. He t ge zin was kort om
de hoek steen van de sam enl eving. Zij die zich zonder gegron 
de red en van het gezin sleven afh ielde n, waren geen goede
bur gers . Van hen kon men gee n nut voo r de bur gerlij ke maat
schappij verwac hten .
Maar er za t meer acht er he t belang van het geh uwd-z ijn en
het ouder sch ap dan het opvoe den van kinderen tot nutti ge
burger s. Bur ger s die de zo rg voor een gezin op zich nam en ,
ga ven teve ns blijk van vera ntw oor de lij khe idsg ev oel. B leef
iemand onge huwd, dan w as dit misdadi g ten opzichte va n het
va derland. Ongehuwden ontliepen hun verantwoord elij khe
den . Een grote rol in de positieve beoordeling van het gehuw
de leven w as de ged achte dat ee n gezin autom atisch belang
zou gaan hechten aan bur gerlijk e wa ard en . Deze wa ard en
zouden de bur gerlijk e sam enleving zoals moralisten en j our 
nalist en die nastreefd en , ins tandho ude n. In de oge n van
meni g spec tat orschrijve r zo uden vrij gezell e m annen er maar

HISTORICA uni 2000 11



- - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I
DBN

'fe U '1' R gen ~C, 11~i

GlSJmllT 'l'UrON ,"ANl'AJml~NJnTJ.W,. JoH,~OHN .

xrn {~{' LXXXYl.

op los leven, terwijl getrouwde mannen met de zorg voor
vrouwen kinderen veel belang hebben bij rust en veiligheid,
Zolang hun bezittingen met rust werden gelaten en zij als
zelfstandig gezin in vrijheid konden leven, zouden de burger
lijke gezinnen tevreden zijn,
Een burger die de maatschappij tot nut was, hoorde niet alleen
getrouwd te zijn, maar diende ook te beschikken over een
aantal verlichte karaktertrekken. Een braaf burger was ijverig,
werkzaam, redelijk, vaderlandslievend, trouw, moedig, matig
en vreedzaam. Door zijn ijver en werkzaamheid maakte de
burger zich nuttig. Zijn redelijkheid en deugdzaamheid stelde
hem in staat zijn kinderen tot deugdzame burgers op te voe
den en zijn patriottisme, trouwen moed maakte de burger tot
een betrouwbaar onderdaan op wie regenten konden steunen.
Zijn matigheid en vreedzaamheid zouden ertoe leiden dat hij
in harmonie zou samenleven met zijn medeburgers, wat in
een tijd van politieke onrust en tweedracht van groot belang
was voor de stabiliteit van de Republiek.
Deze karaktereigenschappen waren volgens achttiende-eeuw
se begrippen vooral mannelijke trekken. Mannen waren
immers van nature begiftigd met de meeste ratio. Vrouwen
waren toch eerder geneigd tot hysterie en werden als redelo
ze of in ieder geval als minder rationele wezens beschouwd.
Dat mannen als de redelijkste opvoeders werden gezien,
zagen we al eerder. Het portret van de ideale burger dat op
basis van de spectatorartikelen en politieke bladen geschetst
werd, was dan ook ongetwijfeld het portret van een man. In
de vele oproepen tot de burgerwapening die wekelijks in de
politieke periodieken verschenen, werden de burgers aange
spoord de wapens op te nemen niet alleen ter bescherming
van vaderland en vrijheid, maar ook ter bewaking van vrouw,
kroost en bezittingen . Burgers waren hier dus duidelijk man-

nen, en wel gezinshoofden die de verantwoordelijkheid droe
gen voor gezin en eigendom. Vaders dus, want vaders waren
degenen die dankzij hun sterk ontwikkelde verstand en de
daaruit voortvloeiende eigenschappen als redelijkheid, moed,
ijver en beheersing, de pilaren waren waarop de Nederlandse
Republiek steunde. Het gezin werd in die tijd vaak omschre
ven als een staat in het klein, terwijl de Republiek vaak werd
aangeduid in termen die aan het gezinsleven waren ontleend.
Erenaam voor de regenten van de Republiek was dan ook
'Vader'. De 'Vaderen des Vaderlands' komen met grote regel
maat voor in bijdrages in De Post van den Neder-Rhyn en De
Politieke Kruyer.

Vaderschap en politiek
Zoals eerder al werd gesteld, leken de artikelen van politieke
journalisten en de moralistische vertogen in de spectators dus
wel degelijk op elkaar. Ondanks hun verschillende opvattin
gp,n en uitgangspunten hleken de auteurs van beide genres
elkaar te vinden in hun opvattingen over goed burgerschap,
het grote belang van het vaderschap en de rol van deze twee
in het opbouwen van een sterke Republiek . Hoewel de mora
listische spectatorschrijvers dit zelf ontkenden, bleek in hun
omschrijvingen van goed burgerschap en vaderschap een
politieke boodschap te zitten. Anderzijds hadden de journa
listen van de opiniebladen in hun politieke redevoeringen en
oproepen aandacht voor het vaderschap, een thema dat we
niet zo snel met politiek zouden associëren.
De vader was een centraal figuur in de late achttiende-eeuw
se republiek. De vaders uit de bezittende klasse, die voldoen
de bezit hadden om enigszins mee te tellen en uit kringen
kwamen die als burgerlijk konden worden aangeduid, waren
de ideale burgers die zowel moralisten als journalisten voor
ogen hadden. Vrouwen konden onmogelijk aan de eisen van
goed burgerschap voldoen, net zoals mannen die geen of nau
welijks verantwoordelijkheid droegen voor enig eigendom.
Immers, de verantwoordelijkheid die de betrokkenheid bij het
reilen en zeilen van de Republiek kwam kijken, was voor
deze vrouwen en mannen te groot. Alleen de vaders van bur
gerlijke huisgezinnen waren dankzij hun bewezen verant
woordelijkheidsgevoel, redelijkheid, bezittingen en positie in
de samenleving geschikt deze eervolle en grote taak van het
Republikeinse burgerschap goed te vervullen. Op hen kon de
Nederlandse Republiek bouwen.

Marieke Smulders studeerde Geschiedenis aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen, waar zij in 1999 afstudeerde op het ter
rein van de Gendergeschiedenis. Haar doctoraalscriptie Een
goede burger is altijd vader. Over de relatie tussen burgerschap
en vaderschap in de Republiek aan het einde van de achttien
de eeuw vormt de basis van bovenstaand artikel.
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Een NSB-dochter

Nanda van der Zee

Tijdens de Duitse bezetting hadden, volgens Lou de Jong, zo'n
150.000 volwassen Nederlanders, uit eigenbelang of uit overtuiging

zich aan de zijde van de bezetter geschaard. Of zij nu misdaden had
den bedreven of niet, zij werden als 'fout' bevonden en aangemerkt.
Het merendeel was vóór of werd tijdens, voor kortere of langere
tijd, of de gehele bezetting door, lid van de Nationaal-Socialistische
Beweging. De NSB. Na de oorlog moesten naar schatting 200.000
kinderen, van wie slechts circa 12.000 tot de jeugdorganisatie van de
NSB waren toegetreden, leven in de schaduw van het oorlogsverle
den van hun ouders. Nanda van der Zee sprak voor Historica met
een dochter van zo'n 'foute' Nederlander over een belast leven.

Hi eronder vo lgt het stille ver haa l van een vro uw uit de tw ee
de ge nera tie slac htoffers van de Tweede Wereld oorlog. H et is
op ee n bep aalde m an ier uni ver seel omd at dit verhaal in zij n
ess entie even goed door iem and van jood se afko m st vert eld
h ad kunnen zij n, of door een k ind van een verze tss trij der, van
ee n zigeuner , van een Jehov agetuige of do or welk kind dan
oo k wiens j eu gd bepaald is door ouders die een oorlog m ee
maakten en daarover wen sten te zw ij gen. Voor de onschuldi
ge kind eren van NSB 'er s komt daar een andere bela stin g bij :
hun oud ers wa ren geen slac htoffers maar za ten hun straf uit
als dader s, als ge teke nde misdadiger s. D e inn erlijke ver 
sche urdheid daard oor teweeggeb racht , treedt dan ook ze I
den aan het lich t .

" Ik ben geb oren op 13 ok tober 1945. De oorlog was al
voo rbij en mijn vader zat sinds 17 april 1945 geïn tern eerd,
eers t in We sterb ork en lat er in de Leeuw ard er strafgevan
ge nis. Hij kw am p as thuis toen ik een jaar of tw ee was . Met
zijn terugk om st begon voor ons gezin een moeilijke tijd,
waarin mijn vad er zich opni euw een eig en pl aats moe st
zie n te verw erve n. D at is da nkzij zijn goede na am als
betrou wba ar vak ma n in rede lijk ko rte tijd ge luk t .
Waarom nu jui st hij lid van de N SB moest wo rde n, is m e
enerz ij ds nog stee ds een raa ds el, anderzij ds heb ik sterke
ver mo edens. Tot op de da g va n va nda ag hoor ik va n men 
sen die mijn vade r hebben geke nd dat hij voo r hen zo 'n
aureoo l va n integ ritei t had , dat zij zich niet ko nde n voor
ste llen dat hij die keuze ooit heeft gem aakt . D aarom dron g
zich een and ere sug gestie op. Mijn moed er , die overigens
gee n lid was , zou wel eens de aanzet gegev en kunnen heb 
ben. Ik denk dat daar een groo t deel van haar schuldige
gev oel ligt w aard oor zij no oit over die epi sode heeft will en
pr aten. Zij is buit en sc hot ge bleve n, terwijl mijn va der de
boe l all een he eft moeten opk nappe n, omd at hij , ove rig ens
p as va naf decem ber 1939 , we l lid wa s gewees t.

Kind van
Het we inige dat mijn vader ov er zijn ka mptij d verte lde is al
erg genoeg . Dat ze in het Kamp half ver ho ngerden , dat hij
gra s heeft geg eten . D at de dakbede kkin g van zijn barak zo
slecht was dat zijn bed so m s met sneeuw was bedekt als hij
wakker werd. Men werd zeer slecht beh and eld. Dat hoo rd e zo
want NSB 'ers waren imme rs tuig! Tui g van de rich el.
Natuurlij k is daar echt tuig bij gew eest dat niet s heeft
geschuw d en nu een ko ekje van ei gen de eg kreeg geprese n
teerd . D at hij tussen ec hte zwa re mi sd ad igers zijn straf moes t

Kamp Vught - tij dens de oorlo g door Duits er s gebru ikt om jode n op te slui ten 

bood nu pl aats aan 7000 gearresteerde collabora teurs, NSB- ers en Nede rland ers

di e diens t hadden genomen bij de SS. (Bron : Se rgio Derks, Ver leden tijd 1940-1945,

Za ltbomm el, 1992.)
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uitzitten , moet voor mijn vade r onleefba ar zij n ge wees t. H ij is
dan ook vol slagen ingestort.
Mijn vad er kwam in de strafg evangenis terecht omdat hij
tegen zijn zin werd betro kk en bij een bevrijdingsactie van
NSB'ers en waarvan hij is weggevlucht. Het werd hem de sal
niettemin aangerekend. Hij heeft in een officiële verklarin g
uit gelegd wat hem verder nog ten laste werd ge leg d . Da t hij lid
was gew eest van het Ned erland s Arbeid sfront , alsoo k contri
buerend lid va n de Nederl and se Volk sdien st. Dat hij het NSB
insigne had gedragen en eenmaa l een bije enk om st van de NSB
in Leeuw ard en had bezo ch t. D at hij eni ge malen had geco l
lecteerd voor de Winte rhulp en abonne e van het we ekbl ad
Volk en Vaderland was gewees t. Voort s dat hij deel had uitge
m aakt va n de Landwacht als adm inistratie f ambtenaar tot het
begin van 1945 zonder geün iformeerd, noch gewapend te zij n.
Dat hij het wapen nimmer had gebruikt en dat er niemand door
hem of door zij n toedoen ver raden is. En tot slot dat zijn zoon
en dochter lid van de Jeugd storm waren gew ee st.
D at laat ste m aakt e het alle maal no g onb egrij peli jker . Wa s dat
soms ook uitgegaan van mijn moeder , die actieve betrokk en 
heid van haar kinderen? Het is onbe spr eekb aar gebleven .
D aardoor zij n de tref woorden in mijn lev en : eenzaamhe id,
isolement , moeizaam leven en altij d : 'ki nd va n '. Dat m aakt
dat ik heel anders tegen het leven aankij k; alsof ik er niet ec ht
bij ho or, ee n bu itenst aander ben . No g. En daar is altijd dat
stuk pl aat svervangend schuld gevoel voor die vade r die tegen
het eind van zij n leven all een nog maar kon huilen.

Derde generatie
Die hele oorl og sgeschiedeni s va n mijn vader is ve rweven m et
mijn leven , met mijn zijn. Je leest de krant, daarin kom je din
ge n tegen in sa me nhang met de NSB . D at neste lt zich in je
ho ofd , dat slurp je allemaa l op, je herk au wt het , denkt erove r
na. Mijn vade r is voortdure nd aanwezig. Ik was de eni ge in
het gez in die bl anco teg eno ver zij n oorl ogsverl eden sto nd, ik
had het imm ers niet be wu st meegemaakt zoa ls mijn bro er en
zus ter die veer tien en dert ien jaa r oud ware n toen ik na de
oo rlo g we rd geboren.
Mijn probl eem , en ook dat van al die andere n die tijden s de
oorlog hee l j on g waren of na de oorlog zijn geboren , is dat ik
niets kan delen met de kinder en die de oorl og aan den lijv e
hebben ond ervonden. Bij hen zit zo'n giganti sche knoop va n
niet over de gevoe lens in verb and met die periode te will en of
kunnen pr aten , dat j e er niet doorheen kunt breke n . Het is ook
mij niet ge lukt. In mijn leven zij n er tot op zekere hoogte
zov eel din gen onuitges proke n gebleven, terwijl ik ze we l
voe lde. On verm ijdelijk ga je dan je eigen weg zoeken. Toen
mijn twee zone n ouder we rden , diend e zich ono ntkoombaa r
de vraag aa n, ' vertel ik het ze?' en voora l, ' wanneer verte l ik
he t ze ?' D aarbij bekru ipt je natuu rlijk de angs t dat je kind e
re n een vert ekend beeld zo ude n kunnen krij gen , dus mo et je
op zoek naar de volledige waar heid .
Ik heb dat gedaan door in 1984 een bri ef te stur en naar het
RIOD (nu NIOD) met het ve rzoek om inzage in het do ssier
van mijn vader. Men verteId e mij daar - en dat heeft me zeer
goe d geda an - dat het RIOD steeds meer brieve n met ee n
ze lfde verzo ek als het mijn e kreeg . Ik was op zoek naar de
losse , incomple te stukj es van mijn le ven spu zzel. want zol ang
die niet co mplee t is, is het onmo gelijk duid elijk te zij n , te
laten zien wi e j e bent, waar j e staa t, ook tegen over mijn kin
deren . Ik heb me eigenlij k altijd slachtoffer gevoe ld va nwege
het feit dat mij lang nie t alles is verteld, en dat wilde ik m ijn
kinderen besparen . Dat is he t ho ofdmoti ef geweest om op
zoek te gaan . Ik wilde niet nog eens een derde gener ati e
belasten. Ik wilde mijn zoon s uitleggen w aarom er ding en
zijn die diep in me zitten, zoa ls bepaalde angste n , die in mijn
ge draginge n naar buiten kom en .
Mijn kind eren reageerden heel wissel end . Mijn j ongste zoo n
wil alles we ten en hij leest alles wat hij erove r te pakk en
krij gt. We hebb en elka ar beloofd dat we ooit nog een s same n

naar Au schwitz zull en gaan, met z ' n tw eeën . D an is er ee n
bep aald e cirkel rond van de wa arheid onder de ogen willen
zien. Mijn oudste zoon gaf op zijn negentiende jaar te ke nnen
dat hij het leger in wilde. Hij werd geke urd en het duurde
lang, heel lang voord at hij uitslag kr ee g. Men ontk ent het,
ma ar ik heb echt geloof d dat ze zijn achtergro nd aa n het
natr ekk en waren. H et was heel pijnli j k dat hij mij op ee n
gegeve n mo ment du idelij k maakt e dat het allema al wel iets
met het verl eden va n groo tvader te m aken zou hebb en als hij
in zijn beroep skeu ze ge blokk eerd zou wor den. Er za t iet s
be schuldi gend s in zijn toon . En dan kun je wel duid elij k,
mak en dat het een sc ha t va n een man is gew eest en mi ssch ien
ond anks zic hzelf lid va n de NSB is gewor den , maa r je wee t
ook da t je kind daa ra an op zo 'n m om en t geen enkele bood
sch ap he eft. Dat doet pijn.

Keurslijf
Of mijn ouders er sam en ove r praatt en ? Ik denk het niet. Het
lag te gevoeli g , want te bel aden , te vol schuldg evoe l ene r
zijd s, te vo l ran cun e anderzij ds , dèn k ik . Niem and heeft me
ooit het hel e verhaa l ve rte ld, ma ar ik voe lde bepa ald e din gen
wel degelijk aan . Toen ik ee n jaar of tie n was , werd en din gen
die ik nooit had begr ep en op eens vee l duid elijker . Ik was met
een vriend innetj e aan het spelen toen zij terloop s vroeg of ik
wel wist dat mijn vade r in de gevangeni s had gezete n . 's
Avon ds heeft mijn vad er me daarov er wel iets ve rteld , Het
was ee n hele schok m aar aa n de and ere kant luchtt e he t ook
op, die onthulling , zo van : 'Dát was het! '
Ik wa s een bang, verl eg en kind. Dat heeft niet alleen m et die
intuïti eve gevoelens van dat er iets mi s w as bij ons, te m aken.
Ik ben opgev oed in ee n so ort keur slijf. Er werd ove r ons
gezin , over mijn oud er s ge pra at. Wij wer de n ook uitgesc ho l
den. Du s wij moe sten voo ra l leven als ' ne tte ' men sen . Ik ben
dan ook nooit 'kind' gewees t. Da ar was de ru imt e niet vo or.
Wij moesten altijd flink zij n, netj es, beleefd zijn , er mocht
niet s op ons aan te merken zij n . Dat bete kent dat j e als kind
ook niet bep aalde leerp roc essen kun t onderga an. Wa nt nog
voorda t ik een fout had kunnen maken , werd er door mijn
oud ers al ing egrepen, opda t men niet ove r je zou prat en .

Geen keuze
Wran g voor mijn gene rati e , hoe pos itief op zichzelf dan ook ,
is dat er stee ds meer bov en tafel komt . Want je voelt heu s wel
dat het niet alle maa l zo is geg aa n al s dat men in offici ël e stuk
ken naar buit en heeft ge brac ht. D at er nog een he el sca la aa n
feiten is die wij niet ke nnen, dat er vee l is achter ge houde n
waa rdoo r het zwart-w it , goe d-fou t-sc he ma in een ander dag
licht ko mt te staan. M ijn va der hééft ee n foute keuz e gema akt
maar , en zo is ook later voor hem ge tu igd, hij hee ft ni emand
een haar gekr enk t in act ieve zin en dat ka n men van hee l vee l
niet-NSB-Ieden lang niet al tij d be we ren .
Die hele ges chiedenis moet in al zijn fa ce tten nog steed s naar
boven worden gehaald , ook die van de kinderen van NSB'ers
die in kampen van all es ontdaan en van alles verstok en za ten .
Ze blijk t nog steeds te bel aden . D ergelij ke kampto estand en
kun j e nog billi jken als het ga at om oude rs die die keuz e heb
ben gemaa kt. Maa r di e kinderen . Di e hadden geen keu ze ."

Na schrift: de geïnterv iew de wil anoni em blij ven .

Nanda van der Zee is Hi stori ca en auteur van Jacqu es
Presser : het gelij k van de twijfel : een biografie (1988) en Om
erger te voorkomen: de voorgeschi ed enis en uitvoerin g van
de vern ieti ging van het Nederland se j od endom tijd en s de
Tweed e Wereldoorlo g (1997, binnen kort 4e druk).
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Vanzelfsprekend vrouvven
Int:erview met: Diederik Oost:d ijk

Suzanne Hautvast

'De positie van de vrouw in Nederland en de Verenigde Staten van
Amerika, 1929-1969' was tien jaar geleden een van de eindexamen
onderwerpen van het vak geschiedenis op middelbare scholen. In
amper honderd pagina's leerden de eindexamenkandidaten over
veertig jaar continuïteit en verandering in Nederlandse en
Amerikaanse vrouwen levens. Het was voor het eerst dat er speciaal
aandacht werd besteed aan vrouwengeschiedenis . Suzanne Hautvast
sprak voor Historica met de amerikanist en anglist Diederik
Oostdijk, die in 1990 eindexamen geschiedenis deed, over zijn passie
voor de Amerikaanse populaire cultuu r en de vanzelfsprekendheid
van vrouwengeschiedenis. Oostdijk weet duidelijk te maken dat
vrouwengeschiedenis niet je vak hoeft te zijn om vrouwen de
geschiedenis in te schrijven .

"Voor mij was het gewoon een onderwerp. Iemand had dit
onderwerp bed acht, dus moest het belangrijk zijn, zal ik wel
ongeveer ged acht hebben" , zegt Oostdijk achteraf. "Het

Di ederik Oostdijk in A tlanta, Geo rgia.

kwam niet in mij op om te vragen wa arom het eindex amen
speciaal over vrouwen mo est gaan. Niem and deed dat trou
wens." De vergelijking tu ssen de positie van Nederlands e en

Ame rikaan se vrouwen wa s vo or
Oo stdijk de eer ste kennismaking met
vrouwengeschiedenis . Hij had niet het
idee dat vrouw en geschiedeni s ee n
spec iaal onderw erp was . Het werd
behandeld als alle andere onde rwer
pen . Tijdens de geschiedenisle ssen op
zijn middelbare school in Nijmegen
was er nooit veel aandacht geweest
voor vrouwengeschiedenis. Er was
een docent die actuele onderwerpen
aan greep om de leerlingen kenni s van
geschiedenis bij te brengen . Dan
wilde het nog wel een s gebeuren dat
er een discus sie ont stond over de posi
tie van vrouwen . Voor een andere
do cent bestond het vak geschiedeni s
alleen uit politieke geschiedeni s.
Oostdijks med ele erlingen liepen niet
echt warm voor vrouwengeschiede
nis . De interesse voor het vak geschie
denis in het algemeen was tamelijk
gering.
Oostdijks belangstelling voo r het
eindexamenonde rwerp had eigenlijk
vooral te maken met zijn intere sse
voor de Verenigde Staten . Hij had
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oren naar alle s wat over Amerika ging, du s ook naar de
geschiedeni s van vrouwen in dat land . Am erikaanse literatuur
was echter zij n grote passie , "nee ik las niet speciaa l boek en
door of over vro uwen," en hij luisterde veel naar
Ame rikaanse popmuziek. Populaire cultuur bleef gee n hobby ,
het werd zijn vak . Hij studeerde amerikanistiek en Engels in
Nijmegen en Bo ston , hoopt in het naja ar te promover en op
zijn proef schrift over Poetry Ma ga zine en heeft moment eel
twee parttime aanstellingen ; als universit air docent aan de
Katholiek e Universiteit Nijme gen (KUN ) en aan de Vrij e
Universiteit (VU) in Amst erd am waar hij onder andere colle
ge geeft over Am erikaans e ficti e en film en over Amerik aan se
mythes en realit eiten .

The Ye 11ow W'allpaper
Nu realiseert Oostdij k zich dat de aandacht voor vro uweng e
sch iedenis lang niet altij d vanzelfsp rekend is gewe est. Daar
zijn enkele jaren studie voor nodig geweest , zelfs een jaar stu
die aan het Boston Colleg e in de Verenigd e Staten . Hij ging
naar Boston o m vakken te volg en die ni et aan de Katholi ek e
Univer siteit Nijmegen we rde n gegeven. Hij volgde ond er
andere het vak cr iticaI theory ; waarbij femini sme een van de
belangrijke theorieën was . Het verhaal The Ye/low Wal/pap er
van Charlott e Perkins Gilm an werd toen be spr oken en liet een
grote indruk achter. "Ik werd me ervan bewu st dat er ook
andere literatuur bestond. " Hij verbaasd e zich ero ver dat Th e
Ye/low Wal/paper pas zo'n dertig jaar ond erwerp van gesprek
is ter wij l het verhaa l aan het begin van de twintigs te eeuw is
ges chreven.
In The Yellow Wal/paper wordt een vrouw die last heeft van
een kwa al, waarschijnlijk een po stnatale depr essie , door ha ar
man opge sloten in de kinderk amer die tralies voor de ramen
heeft . Een bekend e art s advi seert absolut e ru st , hetgeen bij de
vro uw verk eerd uitpakt. Ze ga at allerlei patronen in het
behang zien en draait uiteind elijk door. Al s haar man aan het
einde van het verhaal weer een s naar haar komt kijken , valt
hij flauw als hij ziet in welk e toe stand zijn vrouw verkeert. De
vrouw ziet haar kans schoo n en loopt , lett erlijk , over hem
heen.
Het verhaal laat volgens Oo stdijk goe d zien hoe de kijk van
ma nnen op de same nleving kan bots en met ideeën van vrou
wen. In het verhaa l maken artsen, symbo ol voor ratione le
mannen, de dienst uit. Zij bep alen wat goeel is voor vrouwen ,
de vro uw zelf heeft niets in te brengen. Door over haar man
heen te lop en geeft de vro uw aan dat ze zelf kan aang ev en
wat goed voor haar is . Het blijft echter onduid elijk hoe het de
vrouw verd er vergaat. Oostdijk behandelt The Yell ow
Wal/pap er in zij n colle ge s ove r Amerika an se letterkund e en
merkt ke er op keer dat het verhaa l studenten raakt. Er ont staat
a ltij d een discu ssie over de betekenis van het verhaal.

W'hite males
Tijde ns de dri e jaa r dat hij Am erikani stiek stu deerde in
Nijm egen was er vrij wel geen aan dacht voor vrouwenge
schiedenis . Oostdijk heeft er de stu diegidsen uit de period e
dat hij studeerde op nage slag en en concludeert dat er in het
studi ejaar 1995 -19 96 , toen hij net AIO wa s, een college werd
gegeven over de Amerikaan se vrouwenbew egin g. Mee r w as
er volgen s hem niet . Dat vrouwengeschiedenis bij and ere
vakgroepen wel deel uitm aakt van het curriculum en bij
ges chiedenis een verp licht va k is, weet hij niet. "Er is natuu r
lijk altijd aa ndacht gewe est voor canonieke schrij fsters als
Emily Di ckin son, maar het blev en ui tzonderingen. De colle 
ges over vrouwen bleven een heetje geromm el in de m arg e .
Meest al ging het over whit e males en Emily Dicki nson . Er is
we l een vers chui ving merkb aar van vrouwenges chieden is
naar gender en dive rsiteit, meent Oostelijk. "In het algeme en
is het in de lit eratuurwetensch ap van tegenwoordig hip om
aa ndacht aan deze onderw erpen te bested en. " Nu wordt er bij
Amerikani stiek in Nijmeg en bijvoorbeeld een college ge ge -

ven ge tite ld The rep resentatiori of o the rness wa arbij niet
alleen aandacht is voor vrouwen, maar ook voor bijv oorbeeld
hom oseksuelen .
Bij Eng els aan de KUN valt het echt er tege n . "Momenteel
m aken vooral oude mannen hi er de dienst u it, waardoor de
trend om aandacht te besteden aan vrouwen en/o f ge nder
moei lijk poot aan de grond krijgt. " Aan de VU in Am ste rdam
is er veel meer belan gstelling voor vrouw enges chi edeni s.

Nieuwe generatie
In zij n di ssertatie , een literaire gesc hiedenis van Poetry
Maga zin e in de peri od e 1950-1955 , hebben vrouwen gee n
belan grijk aandeel. N aar eigen zeg gen leent het ond erw erp
zich da ar niet voor. "Ze zij n echter nooit ver weg. Je hebt er
vanzel fsprekend mee te make n. Het tijds chrift is bijvoorbeeld
in 19 12 opgericht door een vro uwen er zij n altij d veel vrou 
we n bij betrokken gewe est. Ik maak wel duide lijk dat het
vooral mannen waren die het voor het zeggen hadden en dijt
ideeën van mannelijk e auteur s over vrouwen nogal een s deni
grer end kond en zijn ."
Tijden s de colleges die hij in Nijm egen en Amsterdam gee ft,
maakt hij altijd plaat s voor vrouwen in de geschiedeni s. In
zijn colle ge Am erican My ths , Ameri can R ealities, voor twee
deja ar s stude nten, be ste edt hij aand acht aan de Amerik aan se
suffra gette Susan B. Anth ony en is er ee n workshop getit eld
Wom en on the mar g ins of am eri can culture. Do or de
Amerik aan se geschied eni s met de Amerikaanse vrouw enge
schiedenis te vergelijk en wil hij laten zien dat vrouwen aan
he t einde van de vor ige eeuw zich op geheel and ere mythes
beriepen dan ma nnen . Deze benaderin g re lativeert de gang
bare idee ën over de Am erikaanse samenl eving.
Studenten geven een pre sentatie di e op het internet wordt
gezet. Hij leert er zelf van da t zijn eige n ideeën over wat
vro uwe nges chiedenis is soms beperkt zijn . Zo is hij zee r te
sprek en over de bijdra ge van een van zij n studenten naar aan
le iding van he t colle ge over de myth e van het we sten . Zij
bestude erd e het liedje Gold Rush Brid es van de 10,000
Mania cs over de afw ezigh eid van vro uwen in de myth en over
het westen . "Ik had verw acht dat ze diep er zou ing aan op die
afwezigh eid va n vrouwen door bijvoo rbeeld naar bronnen te
zoeken waar dit no g meer uit blijkt . Tot mijn verb azing maak t
ze vrouw en uit het westen juist zichtbaar door allerlei verwij
zingen op het internet naar vro uwen die toen heel suc cesvol
waren . Zo heeft ze het verha al gevond en van Luzena Stanley
Wilson die met de goudz oekers me etr ok en voor hen kookt e ,
tegen betaling van een doll ar per maaltijd . Later begon ze een
hotel en nam haar echt genoot in dien st. Ni et de man , m aar de
vrouw was degene die het ge ld verdiend e . "Deze student e wil
vrouw en heel duidelijk niet als slacht off er zien . Ik heb al
vake r gem erkt dat j on ge vrouwen vo or al naar posit ieve rol
modellen zoeken . Een sp eciale bel an gstelling voor de
geschied enis van vrouw en mer k ik echter niet . Ik vermoed
dat ze extra aandacht voor vro u wen nie t nod ig vinden.
Stu denten vrag en nooit waaro m ik een college aan vrouwen
geschied eni s wijd, ze vinden het doodnormaa l dat vro uwen
een pl aats in de geschi edenis krijgen . Mi sschien komt dat
omdat ik het als van zelfspre kend behand el."
Rekent Oo stdijk zich hiermee tot een nieuwe gen eratie
weten sch appers die vi a ee n omweg met vrouwenge schied enis
in aanraking kwam , m aar niet aan de toch nog vaak vergeten
geschi edeni ssen van vrouwen voorbij wil gaan ? "Ja , in zeke
re zin klopt dat wel. Ho ew el ik tijd en s mijn eindex amen al
had kenni sgemaakt met vrouwenges chiedenis, ben ik p as
later gaan inzien dat het een essentieel onderwerp is voor het
begrijpen van de Amerik aanse ge schiedenis en cult uur . Nu is
het een int egraa l ond erwerp ge worden van mij n co lleges waa r
ik voor mijn gevoe l niet omhee n kan, en wil overigen s."

Su zann e Hautvast is reda cti elid van H ist or ica.
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Bluesvrou'W'en van het e er ste uur

Marijke Huisman

Na de opmars van vrouwelijke rockmuzikanten als Melissa
Etherridge en Alanis Morissette in de jaren tachtig en begin jaren
negentig, lijkt de populaire muziek nu gedomineerd te worden door
zwarte r&b-sterren. Erykah Badu en Lauryn Hili zijn twee veelgepre
zen en bekroonde voorbeelden van vrouwelijke r&b-artiesten die
allerlei muzikale stromingen (blues, jazz, soul, hiphop) vermengen tot
een stijl waarin een Afro-Amerikaans bewustzijn een prominente rol
speelt. Erykah Badu en Lauryn Hili kunnen in die zin beschouwd
worden als de hedendaagse opvolgsters van de drie 'blues legacies'
- Ma Rainey, Bessie Smith en Billie Holiday - over wie Angela Davis'
laatste boek gaat.

Bi/tie Holiday, ook wel "Lady Dcty " genoemd.

Angela Davis, de auteur van het baan
brekende werk Women, race and class
(1981) die uitgroeide tot een boegbeeld
van het zwarte feminisme in Amerika,
is inmiddels hoogleraar History of
Consciousness aan de Universiteit van
Californië. Voor haar nieuwste boek,
Blues legacies and black feminism, is
Davis op zoek gegaan naar tradities van
feministisch bewustzijn in de zwarte
arbeidersklasse van de eerste dertig jaar
van de twintigste eeuw. Een belangrijke
drijfveer voor dit onderzoek was het
feit dat Davis zelf nog regelmatig het
verwijt van 'women of color' krijgt dat
zij zich te veel met sekse zou bezighou
den. En dat terwijl sekse niet de kwes
tie zou zijn, in tegenstelling tot de
'race-polities". Een van de argumenten
die de critici van Davis gebruiken is dat
het feminisme toch eigenlijk een 'witte'
beweging is, waar zwarte vrouwen, en
zeker de zwarte vrouwen die niet tot de
middenklasse behoren, weinig te zoe
ken hebben.
Angela Davis wilde haar critici bewij-
zen dat er wel degelijk sporen van een zwart, feministisch
bewustzijn onder vrouwen uit de arbeidersklasse zijn te vin
den. Niet in geschreven teksten, maar in de orale traditie van
de blues. Aangezien de liedteksten van Ma Rainey en Bessie
Smith niet of nauwelijks voorhanden waren, heeft Davis zelf
alle platen eindeloos opnieuw moeten draaien om de teksten
te kunnen transcriberen. Het tweede deel van Blues legacies
and black feminism is dan ook een bijlage met de uitgeschre
ven teksten van alle 252 songs die Rainey en Smith ooit heb
ben opgenomen. Behalve dit mooie tekstoverzicht, biedt

Davis' boek een beschrijving van de
sociale context waarin de blues ont
stond en een boeiende analyse van de
betekenis van de teksten voor het
opbouwen van een collectief zwart
bewustzijn met feministische ele
menten.

Vrijheid
In het eerste hoofdstuk toont Davis
bijvoorbeeld aan dat de expliciete
manier waarop in de blues over liefde
en seksualiteit wordt gezongen,
samenhangt met de afschaffing van de
slavernij. De vrijheid was weliswaar
een belangrijke overwinning, maar in
sociaal-economisch opzicht verbeter
de de situatie van de voormalige sla
ven nauwelijks. De ware vrijheid
schuilde in het feit dat de Afro
Amerikanen sindsdien zelf konden
kiezen met wie zij liefdesrelaties aan
wilden gaan. Seksualiteit werd in de
blues dan ook opgevoerd als de meest
tastbare uiting van de pas gewonnen
vrijheid. Het contrast met populaire

liedjes uit de witte traditie is groot: werd daarin een lofzang
op het huwelijk en het moederschap gezongen, in de zwarte
blues zijn dit nauwelijks thema's. Veel meer gaat het om de
onafhankelijkheid, de mogelijkheid een eigen partner te kie
zen en seksuele autonomie. Zoals in de Young woman 's blues
van Bessie Smith: "No time to marry, no time to settle
down/I'm a young woman and ain't done runnin' 'round".
Het interessante aan de blues is dat de grote bluessterren uit
het begin van de eeuw vooral vrouwen waren. Deze vrouwen
zongen dus vrijelijk over liefde, seksualiteit en zelfs homo-
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seksua liteit, iets wa t elders vrijwe l onmoge lijk was . Niet
alleen de positieve kante n va n de liefde kwame n aan bod , ook
- en vaak - we rden zak en als hui selijk gewe ld bezon gen .
We liswaar lijke n de ik-fi gu ren uit de liedteksten in deze situ
atie te beru sten , m aar Davis ste lt dat allee n al het fe it dat deze
zake n benoemd wer den ee n b aanb rekende stap was, die pas
vee l later door de femini sten van de tweede golf werd do or
gezet. D it soor t redenerin gen , waa rin het verle den slec hts
dient als een voorafsc haduwi ng van wat later zou kom en,
kome n mij wa t geforceerd voor . Ze hangen ec hter samen met
D avis ' doel met dit boek : aan te tonen dat ook zwarte arbe i
de rsvro uwe n een traditi e van femi nisme hebb en.
Veel interessant er vind ik het als Davis een verband legt tus
sen deze traditie van beno em en uit de blu es, en de West 
Afrik aan se tra ditie van 'nomm o' w aarmee mensen probeer
den dingen en krachten te be zw eren en/of onder controle te
krij gen . Dat verband legt zij ond er andere ook in het hoofd 
stuk 'B lame it on the blues . Bessie Smith, Gertrude 'M a'
R ain ey and the politics of blue s protest ' . In tegenstelling tot
vee l bestaand e literatuur over de blue s, waa rin ervan wordt
uitge gaan dat de blues voor al geke nmerkt wor dt door frustr a
tie en beru stin g, stelt Da vis da t er in de blu es wel de gelijk
sprake is va n soc iaa l prot est. Het protes t bestaat dan niet
d irec t in een oproe p tot poli tiek e actie, maa r j uis t in het
be noe me n va n de zak en die tot woede en frus tra tie leiden . En
dan ka n het om van alles gaa n: hui sel ijk gewe ld door m an
nen , wer k loos he id, arm oede , geva nge nsc hap, lynchen , pro sti
tutie, ontro uw enz ovoor t.

"All day slavin"
U it de bluestek sten van de dr ie blu esvrou wen , ove r al die the
ma 's destill eert Davis een 'lappendeken ' die de socia le
gesc hiede nis va n zwarte Am eri kanen in de decennia volge nd
op de ema nc ipa tie weers piege lt. En in die gesc hiedenis is we l
dege lijk pl aats voor vrouwe n en de erva ringe n van vrouwe n,
zoa ls in de Wash woman s blues : "All day long I'm slav in ', all
day lon g I'm bustin' sud s/G ee, my hand s are tired , washi ri'
out these dirty duds/lLord, I do more work than forty- 'leven
Go ld Du st Twins/Got mys el f achin' from my he ad down to
my shins //Sorr y I do washin' ju st to ma ke my livelihood/Oh,
the washw ornan's life, it ain 't a bit of goo d ."
In een beschouwing over de betek eni s van het woord 'blues'
ste lt Davis vervolgens dat de blu es zo we l naar een gemoed s
toestand verw ij st, als naar de oorzaak van die gemoedstoe
stand : de racis ti sche maat schapp elij ke struc tuur die leidt tot
de onde rdru kk ing van de zwar te Am erik anen. Doord at die
betekenis va n de blue s in elke song op de ac htergro nd aan
wezig is, zo u he t zwarte pu bli ek we l dege lijk het prot estele
men t in de blu esteksten herkenn en . Dat e leme nt zou vervo l
ge ns weer bij drag en aan ee n collec tief bewustzijn van Afro 
A me rika ne n dat in pot entie verzet in zich draagt. Dez e re de 
nerin g gebru ikt D avis herh aald elij k om aan te ton en dat de
blu es heeft bij gedr agen aan de ontwikke ling van een sociaal
bewu stzijn onder Afro -Amerika ne n ui t de arbeiderskl asse.
Voor mij zij n zul ke red enerin gen ec hter moe ilijk na te volge n,
wa nt Davis legt niet uit hoe dat protestelem ent do or het zwa r
te publi ek dan pre cies was te herk en nen . Ee n voor beeld .
D avis bespreekt Ma Rain ey 's Hu stl in ' Blues' , die gaa t over
ee n pro stitu ee die afsc heid wil ne men van haar beroep , haar
pooier aangeeft bij de polit ie en de rec hte r aanspreekt met de
woo rde n: "Oh , jud ge , teil him I' m throu gh/l'm tired of thi s
life, that's why I brought him to you " . Davi s stelt ver volg en s
dat M a Raineys zwarte publi ek in de tekst hoort dat de pro s
titu ee niet allee n het slachtof fer is van haar pooier, maar ook
van de witt e rechter. Die beschouw t haar, onder invloed van
de raciale stru ctuur in de Ame rik aan se same nleving, als een
hyp erseksueel wezen.
Ik geloof we l dat de constater ing van Dav is klopt, dat er een
racia le en hiër archische spannin g bestaat - die ook nog gesek 
sua liseer d is - tus sen de witt e rec h ter en de zwa rte pro stitu ee .

Maar tijd en s het lezen van Davis ' boek vroeg ik me we l ee ns
af of A nge la Da vis niet meer in de blu estek sten heeft wille n
lezen dan er in zit . D at is natuurlij k ee n la sti ge vraag die
moeilijk te beant woord en is. En heeft M aaike Meij el' niet al
ee ns vas tges teld dat een tekst wor dt wa t de lezer er in lee st?
Ook in een ander op zicht dee d An gel a D avis' boek me den 
ken aa n M aa ike Meij el'. In haar ina ug ure le rede als ho ogleraar
in M aastri cht , liet M eij el' nam elijk aa n de hand van lied tek
sten va n onde r andere n de Ned erl an dse Corr y Bro kken
zie n/ho ren dat er al in de ja re n vijftig pre-Twee de-f em inisti
sche -go lf-s poren in de Ned erl and se pop ula ire cultuur van de
smart lappen te belui steren waren . Dat leverde een fascin e
rend verh aal op, net zo als Bl ues legacies and black f emi nism
ee n fas cinerend boek is om te lezen. D e lezer maakt via de
popul air e Afro-Amerikaan se cultuur uit de eerste derti g j aar
van de vorige eeuw kenni s met ee n wereld van oude blu es .
Een wereld die vele aankn opin gspunt en blijkt te bieden om een
sociaa l-e conomische en m ent alit eit shistorische geschied eni s
va n de zwa rte vrouwen en mann en uit die tijd te schrijven. De
fina lis tisc he werkwijze en de soms - voor wit te lezers - ondui
delij ke of onuitgewerkte red ene ringen , neem ik dan op de
koop toe . Het eni ge ja m me re aan het bo ek is dat er gee n cd
bij wor dt gelev erd; je zo u de blueslegend en tijdens het lezen
eige nlijk moeten horen .

Ange la Davis, Blues legaci es and black feminism. Gertrud e
'M a' Rainey, Bessie Smith , and B illie Holiday (Vintage
books/ Ra ndo m Hou se, New York 1998). Imp ort eur: Van
Di tma r. 427 blz. 1SBN: 06 79 771263 . f39,9 0.

Ma rijk e Hui sman is redact iel id van Hi s tor ica.
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"Een allerneet:eligst: caract:er"

Els Kloek

Wie zich verdiept in de Nederlandse vrouwengeschiedenis van de
vroegmoderne tijd, merkt al snel dat er slechts enkele vrouwen
naam hebben gemaakt op het politieke strijdtoneel. Afgezien van de
landvoogdessen en vrouwen van de stadhouders, zijn er niet veel
meer vrouwen te noemen dan de Haarlemse Kenau Simonsdochter
Hasselaer, de Utrechtse Trijn van Leemput en de Rotterdamse Kaat
Mossel. Soms komt men nog wel eens een vierde naam tegen. Dat is
de naam van de Freule van Dorth, de Gelderse orangiste die in
1799 op beschuldiging van contrarevolutionaire opruiing ter dood

werd gebracht door een militair tribunaal. Haar dood was in maca
bere zin uniek: zij was de enige politieke tegenstander van het revo
lutionaire bewind van die tijd die haar verzet met de dood heeft
moeten bekopen. De amateur-historica Hermine Manschot- Tijdink
heeft nu over deze eigenzinnige freule een 'biografie' geschreven.

Het woord 'biografie' staat tussen aanhalingstekens omdat
het boek soms meer lijkt te gaan over het familiebezit of over
andere - beroemdere - familieleden dan over de freule zelf.
Het probleem is namelijk dat over dat leven bijzonder weinig
bekend is. We weten zelfs niet hoe zij eruit heeft gezien, want
er is van haar niet één portret bewaard gebleven. Het enige
dat ons rest is een foto van haar schedel, compleet met kogel
gat . Maar daarover straks meer.
Hoe uniek de gewelddadige dood van de freule Van Dorth
ook geweest mag zijn , haar persoon heeft nauwelijks de
belangstelling van historici weten te vangen. Th. Jorissen
heeft in zijn Historische Studien (1893) het verhaal van de
freule verteld naar aanleiding van de gegevens die over haar
waren verschenen in de Gedenkschrift en van Mr. H . van A.
(1882) [ps. A .W. Engelen], en daarbij houdt de belangstelling
van historici voor dit enige slachtoffer van het revolutionaire
bewind al op. Van heldenverering voor deze vrouw die haar
leven heeft gegeven voor de zaak van de Oranjes, is al hele
maal geen sprake. Waarom niet? Het antwoord op deze vraag
is te vinden in het boek van Manschot-Tijdink . De auteur zelf
geeft weliswaar nergens in haar boek expliciet antwoord op
de vraag of deze vrouw inderdaad "de onaangename vrouw
[was], zoals ze door de jaren heen werd afgeschilderd", dat
wil zeggen als hysterica, als een tierende dame, als een dame
van twijfelachtig ka rakter; toch ben ik na lezing van haar
boek ervan overtuigd da t de freule het vooral aan zichzelf had
te danken dat zij in 1799 een onrechtvaardige dood moest
sterven .
Judith van Dordt werd in 1747 geboren als oudste dochter van
Jan van Dorth, lid van de Zutphense ridderschap, en de
Zutphense burgemeestersdochter Jacoba Schimmelpenninck

van der Oije. Het gezin woonde in Huis 't Velde bij Warns
veld, waar in 1755 nog een broertje (Gerrit) werd geboren.
Over de jeugd van Judith is weinig bekend, maar toch weet
Manschot duidelijk te maken dat het gezins leven werd gedo
mineerd door het botsen van lastige karakters . De huiselijke
conflicten kwamen onder andere in 1766-67 tot een climax
toen de inmiddels negentienjarige Judith regelmatig 's nachts
een Zutphense advocaat op haar kamer bleek te ontvangen .
Als straf werd haar een zwaar regime van huisarrest opge
legd . De minnaar zou Judith later snel vergeten en met een
andere vrouw trouwen, maar in februari 1767 speelde hij het
spel nog mee: hij beloofde Judith te schaken en alles daartoe
werd in gereedheid gebracht. Maar het plan kwam uit. Judith
werd daarop door haar ouders onterfd (!) en opgesloten in een
beterhuis in Delft. Hoelang zij daar heeft gezeten, is onbe
kend. Na het sappige verhaal van deze affaire du coeur, die
Manschot ons kan vertellen dankzij de gerechtelijke procedu
re die de familie later tegen de advocaat aanspande, komt de
informatiebron over het leven van Judith in feite droog te
staan . Er valt niet veel te vertellen , dus de auteur slaat diver
se zijpaden in. Van belang is wel dat Judiths vader en broer
- vaak tevergeefs - op baantjes joegen, dat broer en zus in
1789 besloten om samen het huis Harreveld bij
Lichtenvoorde te kopen om zo niet langer bij hun vader te
hoeven inwonen, en last but not least dat de Van Dorths erg
makkelijk ge ld uitgaven. Manschot vertelt en detail hoeveel
schulden er wer den gemaakt en hoe schuldeise rs aan het lijn
tje werden gehouden en werden afgepoeierd. Ook bij het per
soneel stond de familie Van Dorth flink in het krijt, want
lonen werden vaak niet uitbetaald.
Onmiddellijk na de inval van de Fransen in 1795 raakten de
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H ermine Manschot -Tijdink

llerneeteli "St

acter'

He t leven van Judi th van Do rth

(1747-1799)

co nflicte n met de schuldeis er s in ee n stroom versnelling . De
credit euren van vade r Van Dorth sloege n de handen ineen , en
beslagleggin g op zij n goederen volgd e. De ins an d outs van
het getouwtrek om de goederen met de schu lde iser s worden
door M anschot bree d uitgemeten . Kort samengevat ko m t het
erop neer dat vader en dochter Van Dorth - de zoon was van 
wege z ij n orangistische sympathi eën naar het M unsterland
gevlucht - in die tijd voortdurend bezig wa ren om langs slink 
se wegen hun bezittingen uit hand en va n hun schuldeisers te
hou den . In aug us tus 1795 werd de fre ule zel fs gearresteerd
wege ns beledi gin g van gerec htsd iena ren ("goddomy , g ij
komt er niet op", had zij me erm alen de gevo lmac htigden van
de schulde isers bij de opha albru g toegero ep en) . Dez e keer
wer d zij na zes tien da gen vrij gelaten . M aar in het najaar van
1797 , toen werd be sloten tot ope nbare verkoo p van het bezit
va n Van Dorth sr., werd zij betr apt op het verduisteren van
enke le kostb aarheden (een boek , ee n mergb oor, be stek ), en
opnieuw gea rres teerd. N a vij f maand en wist zij te ont sn app en
en naar Duit sland te vlucht en . M aar in september 1799 was
de freule kennelijk weer teru g in Licht en voorde . Vl ak daar
voo r waren Eng els-R uss ische troep en ge la nd in Noord 
Holl and om een einde te ma ken aa n de Bata af se Republi ek.
De ora ng isten wilden de ma cht weer naar z ich toetrekken , en
ginge n daarom in sommige pla atsen tot acti e over. Zo ook in
Licht env oord e . De fre ule had 's ochte nds vroeg al een oran 
j ev lag ge he sen op de toren van Har rev eld, en zic h met een
oranj e-v trsitjdt koets naar het do rp begeven. Toe n daar bij
stru bbe lingen een mes werd getr okk en en een patrio t werd
gedo od, had de fre ule uitgero epen dat ze op de goede weg
waren en dat de p atriott en a llema al kapo t moesten.
"Verk eerd e woorden op de verk eerd e pla ats" , aldus he t com 
ment aar van M anschot. Dat is jui st. De co ntrarevolu tie duur 
de niet langer dan deze 'oranj e dond erd ag ' en de leiders ervan

m aakten zich snel uit de voe ten . Z o niet de
freul e va n Dorth . Zij ging na ar hui s alsof er
niet s aa n de hand was, en we rd niet lan g daar
na gea rres tee rd . Ee n milit aire re chtb an k oo r
deelde haar schuld ig aa n hoog verraad , en op 22
novemb er 1799 werd zij geëxecuteerd door ee n
vuurpe lo to n. Het ve rhaa l wil dat ze niet onmid
dellijk dood wa s, en daa ro m een genadesc hot
moe st kr ij gen toen ze al in de ki st lag . Reini er
Vinkele s heeft daar een mo oie pr en t van
gemaa k t: terw ij l een so lda at zijn pi stool lafh ar
tig op de kist richt , steekt een hand uit boven de
rand van de kist. Daarme e suggereert Vin kel es
dat het slachtof fer zelfs vanuit haar ki st nog
pr o test aant ek end e tegen het haar aang ed ane
onrecht. Ma nsch ot maakt duide lij k dat een deel
van dit verha al ind erd aad klopt : de vond st van
de schedel van de fre ule, met een gat erin van
een kogel die in het achterhoofd is binnen ge
dron gen , maakt het zee r aannemelijk dat zij
inderdaad een genade sc ho t heeft gekre gen , zij
het dat zij daarb ij op haar buik moet hebb en
geleg en. Het ve rhaa l van de hand , hoe mooi
ook , wor dt daarm ee wel erg onw aarsch ij nlij k.
Dit is het tri este ve rhaa l van de freul e va n
Dorth , zoals we dat nu dank zij de ond erzoekin
gen van mevrou w Ma nsc ho t kunnen re con stru
eren. Het is duid elij k : de bi ografis che gegeve ns
maken de fre ule abso luut onges ch ik t voo r hel
den vererin g . Wat haar de das om heeft gedaa n,
was niet haar inzet voo r de Oranje s of de zaa k
van de cont rar evoluti e , maar haar impul sieve
k arakter , haar talent om vij ande n te mak en en 
al s gevo lg daarvan - haar so ciale isolem en t.
Volgen s mij zat Jori ssen er dan oo k niet ver
naast toen hij schreef dat deze "tierende dam e
[... ] geen vrie nde lijke ver schijning " was . Het is

de verdi enste van mevrou w M an sch ot-Tijd ink dat zij nu alle
inf orm atie over deze toch vrij onbeke nde vrouwenfig uur uit
onze vader land se geschi ed eni s, deze curie uze represen tante
van he t ancie n regi me in de Acht erhoek, hij elkaar heeft
ge bracht in een wa t romm elig , maar rijk geïll us treerd boek
werk. In de bijlag en vindt men onde r andere een moo i gedicht
op deze 'afschuwelij ke onre cht vaardi gheid', gemaakt daag s
na de executie , en graf ologi sch e ana lyses van de hand schri f
ten van de freule , haar vader en haar broer. Laat stgen oemd e
bij lage doet in zekere zin afb reu k aan het boek , want di e gra 
fologi sche analy ses ogen we inig se rie us en lever en bove n
dien bed roevend weinig op . De ana lyse komt niet vee l ve rder
dan dat de freule in ha ar j eu gd voo rn aa mheid uit str aald e en
impul sief en onv erdraagzaa m was , op latere leeftijd voo ra l
zelfs tandig, nuchter en reali sti sch was, maar in ha ar laatste
bri even on zekerheid toond e . Het lijkt we l al sof Man sch ot bij
ee n grafo loog bevesti gin g heeft will en zoeken voor hetgeen
zij in haar boek al vo lko me n du idelij k had gemaa kt. D aarm ee
heeft zij zichze lf al s verdi en stelij ke am ateur -histori ca tek ort
ge daa n.

Els Kloek is histori ca , verbo nd en aa n de vakg roep geschie
deni s van de Uni versit eit Utrech t.

Hermin e Ma nsc ho t-Tijdink . Een aller neete ligst cara ct er: h et
leven van Judith van Dort h (1747-179 9) . Fa gus: Aalt en,
1999. 224 blz. ISBN : 90 70017 33 4. Prijs : f 42,50.
(Te bestellen bij: Uitge verij Fagus, Kruisdijk 14h, 7122 JX
Aa lten, tel. 0543 -466342)
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Tussen school en leven

Hans de Frankrijker

Bijna 1500 meisjes namen in vormingsinternaat De Vonk
te Noordwijkerhout tussen 1947 en 1972 deel aan de cur
sus "Tussen school en leven'. OnderIelding van een vaste
staf verbleven de 14- tot 16-jarige meisjes ruim twee
maanden intern om hen voor 'zedelijk verval' te behoe
den. Middels allerlei activiteiten werd in De Vonk aan de
moreel-deugdelijke persoonlijkheidsvorming van de
meisjes gewerkt. Begin jaren zeventig stuit de ouderwetse
aanpak echter op steeds meer weerstand van de meiden.
Er komen vragen: "Mogen we zelf kiezen wanneer we
schoenen en wanneer we pantoffels aan mogen?" En:
"Waarom mogen er 's avonds geen jongens bij het hek
staan en waarom mag je niet met ze praten?"

De voorgeschiedenis van vormingsinternaat De Vonk gaat
terug tot 1919, toen begonnen werd met een vakantiehuis
voor jonge meisjes uit de werkende stand. Aan de basis hier
van stond de bevlogen Emilie Knappert. In het verlengde van
haar ontwikkelings- en beschavingswerk onder arbeiderskin
deren slaagde zij er twintig jaar later in het instituut De Vonk
van de grond te krijgen, dat onder meer vakantiemogelijkhe
den bood aan Leidse volkskinderen. In het boek Tussen
school en leven van L. Veendrick staat de periode 1947 tot
1972 centraal, respectievelijk de jaren waarin de eerste en de
laatste vormingscursus voor meisjes werd verzorgd.
In de jaren vijftig sloten de opvattingen van staf en directie
aan bij het openbare debat over de 'verwilderde massajeugd'
en de gevaren van het 'zedelijk verongelukken' van het
fabrieksmeisje . Met bevlogen volharding zocht men naar pas
sende vormingsactiviteiten voor de meisjes om zedelijk ver
val tegen te gaan en hen een goede voorbereiding te bieden op
de taakvervulling in gezin en samenleving . Een breed activi
teitenpakket werd aangeboden, onder andere op het gebied
van praktisch-huishoudelijk werk, textiele werkvormen,
kunstzinnige en expressieve vaardigheden, literaire en maat
schappelijke vorming, sport en persoonlijke verzorging.
Vanaf het begin bestond een spanning tussen de twee doel
stellingen van de cursus, identiteitsontwikkeling en maat
schappelijke vorming. Maar in de loop van de jaren zestig
namen de twijfel over de bestaande cursus en meningsver
schillen over benodigde verbeteringen tussen staf en directie
scherpere vormen aan. De discussie spitste zich toe op de
vraag of de cursus vooral een maatschappijkritische functie
dan wel de vorm van persoonlijke hulpverlening diende aan
te nemen.
Deze discussie vormt een illustratie van het bredere debat
binnen de toenmalige academische pedagogiek, waarin het
personalistisch humanistisch denken, waarop de cursus
'Tussen school en leven' was gebaseerd, duidelijk op haar
retour was. De nieuwe trend was de emancipatorische en
maatschappijkritische (ped)agogiek. De persoonsvormende
doelstelling verloor de overhand waardoor ook de zinvolheid
van het internaatsverband onder druk kwam te staan . In plaats
daarvan klonken in steeds bredere kringen geluiden door over
werken aan maatschappelijke bewustwording en bekend zijn
met je rechten en plichten. Bovendien maakte de roeping, het

idealisme van waaruit de stafleden werkten, geleidelijk aan
plaats voor een meer professionele houding. Stafkrachten
zagen zich als vormingsleidsters die een beroep uitoefenen en
zij maakten nadrukkelijk onderscheid tussen de werktijd en
eigen vrije tijd. In 1964 werd daarom besloten dat de staf niet
langer intern hoefde te wonen. De professionalisering is een
van de elementen die het begin van het einde van deze vor
mingscursussen markeren. Maatgevender oorzaken voor de
teloorgang van dit type cursus liggen in maatschappelijke
ontwikkelingen als de uitbreiding van leerplicht en van oplei
dingsfaciliteiten, de ontzuiling en democratisering. Pogingen
van bestuur, directie en staf om een vernieuwde en werkzame
formule te ontwikkelen, slaagden niet. Aan het begin van de
jaren zeventig was de animo voor deze 'geslo ten ' cursusvorm
zo ver gedaald, dat in 1972 - na 25 jaar - de vormingscursus
'Tussen school en leven' voor de laatste keer werd gegeven.
Veendrick beschrijft in zijn boek de ontwikkelingen binnen
De Vonk in drie tijdsperioden, waarbij hij elk tijdvak begint
met een algemeen maatschappelijke schets. Opvallend is het
ontbreken van aandacht voor mogelijke invloeden van overi
ge vormingsactiviteiten uit eigen kring of van andere zuilen.
Bovendien is niet goed navolgbaar hoe Veendrick tot de orde
ning van zijn materiaal is gekomen en waarom hij de diverse
onderwerpen gekozen heeft per periode. Het wekt de indruk
dat het beschikbare archiefmateriaal meer bepalend is
geweest voor de ordening dan de auteur . Wel wordt duidelijk
dat Veendrick per periode, zij het in wisselende mate, steeds
enige aandacht heeft willen besteden aan het wel en wee van
de cursisten, staf en bestuur. De auteur slaagt er echter niet
goed in het alledaagse gebeuren in de 'kleine wereld' over
tuigend te verbinden met de turbulente 'buitenwereld'. De
afsluitende 'nabeschouwing' is te beknopt en willekeurig om
nog enigszins aannemelijk te maken hoe (sterk) de geschetste
maatschappelijke invloeden nu van betekenis zijn geweest op
het alledaagse denken, doen en laten in dit vorminsinternaat.
Niettemin heeft Veendrick een vlot leesbaar en informatief
boek geschreven, dat veel kanten laat zien van het alledaagse
leven tijdens zo'n vormingscursus voor meisjes in internaats
verband.

Hans de Frankrijker is als universitair docent historische
pedagogiek verbonden aan de Afdeling Algemene en
Gezinspedagogiek van de Universiteit Leiden.

L. Veendrick, Tussen school en leven. Langdurige inter
naatsvorming voor meisjes tussen 14 en 16jaar in dejaren
vijftig en zestig in vormingsinternaat De Vonk te
Noordwijkerhout, Uitgeverij Verloren, 1999, 20] blz. 1SBN
90 6550 061 8.
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Ten~oons~ell;ng

Uit de plooien van de tijd
Een tentoonstelling over vrouvvelijke kunstenaars

Annette Wies man

"Over het leven van Eva van Marle is weinig bekend." "Over het
leven van Susanna van Steenwijck-Gaspoel zijn nauwelijks biografi
sche gegevens voorhanden." "Over Leysters leven en werk is niet
echt veel bekend." De openingszinnen van de biografietjes uit de
catalogus van de tentoonstelling Elck zijn waerorn; vrouwelijke kunste
naars in België en Nederland 1500-1950 klinken als variaties op
steeds hetzelfde thema: afwezigheid. De tentoonstelling in het
Arnhemse Museum voor Moderne Kunst streefde naar eerherstel
van vrouwelijke kunstenaars. Annette Wiesman stelt voor daarbij
niet de biografische context of 'een vrouwelijk element' als maatstaf
te nemen. Ook vrouwelijke kunstenaars moeten beoordee ld worden
op de kwaliteit van hun werk.

Mi ch aelina wo utiers, Ba cchu sst oet (Ku nsth isto risclies Museum, Well ell)~

(Bron: E /C'kzij n wo emm, 1999)

Hoewe l vro uw en altijd kun st beoefend heb ben, zijn ze .in de
officië le kuns tgeschiedenis nauwel ij ks vert egenwoordi gd.
Van alle op de tentoon stelli ng Elck zijn wae rom geto onde
werken is tachtig procen t nooit eerder geëxpose erd . De ten 
toon stell ing in het Arn hemse museum streefde naar eerhe rstel
van vrouwelijke kuns tenaars . Niet voor iedereen is da t een

va nze lfspr ekende zaak. Stiekem ge love n veel kun sthis
torici nog steed s dat er een biologische verkl aring is
voor het gebrek aan vrouwe lijke equivalent en van
M ichelangelo , D a Vinci en Picasso: volgens hen heb
ben vro uw en nu ee nmaa l niet de dra ng in zich om een
genie te worde n . Voor die sceptic i is er een inleiding
die uitgeb reid een vijfhonderd jaar duren de scheefgroei
binnen de ku ns twereld in beeld breng t.
Het is nog maar de vraag of de bijdrage van Maaike
M eijel' , hoogleraar ge nder stud ies in Maastr icht , hen zal
overt uige n. Meijel' pleit in haar bij drage voor een ande
re be naderi ng dan het in haar ogen ' archaïsche ' voor
uitgan gsgeloof dat de huidig e kunstgesc hiede ni s ke n
me rkt. Terecht vraag t ze zich af waa rom vro uwen nooit
de ro l va n her aut van ee n nieuwe stro m ing kr ijgen toe 
bedee ld en waarom vrouw en we l als obj ec t, maar niet
als subjec t in de kunst worde n geto lereer d . Maar
Meijers theoreti sch e taa lgeb ruik wek t irrit ati e . Termen
als 'bi naire oppositie ' , ' vis ueel structuralism e' en 'gen
derkritisch e institutio ne le kun stgeschied enis ' overtui
gen nie t vanzelf ; daarbij zij n aa nsprekende voorbee l
de n nodi g . Boven dien is er nog ee n and er bezwaar.
Me ije l' verzet zich tegen de omsc hrijvi ng van kunst e
naars als begaafd e, autonome ind ividuen. D aarm ee
m aakt ze de kw ali tei t va n ee n k unstenaar onde rge 
schik t aan diens cont ext. Wat haar betreft had de te n-

too nste lling ook kn ip- en borduurk unst mogen tone n, w an t,
schr ijft ze: we moeten vro uwen niet beo ordelen met behu lp
van een ca non , die tot nu toe werd aangewend om vrou wen
buiten te sluiten .
Volgens m ij m oet eerh erstel anders aang epakt wor de n. Ik
de nk da t beg rippen als kwalit eit en vernie uwi ng niet ach ter -
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h aal d zij n; ik ge loo f niet in ee n warm bad voo r o m het eve n
we lke artis tieke uitin g v an vro uwe n. Het is natuurlijk leuk e n
in ter essant o m, de catalog us doo rbla de re nd, te zien hoe veel
vro uwe n e r in de lo op van de tijd bezig gew ees t zij n m e t
k unst; als 'd ile tta nt' of prof essi on eel kunste naa r - voor al in
aa nme rki ng ge no me n ho e we inig hu n act iv ite ite n door de
buit en w er eld be moe d igd we rde n. Maa r mijn hart g ing pas
ec ht sne lle r klo ppe n bij het doen va n ec hte, onve rva ls te, na ar
hel de n ve re rin g ri ekende o nt dekki nge n . D e virtu o ze
M ic hae li ne Wo utiers, d ie in de tran t va n de It ali aan se barok
sc hi lde rde, is zo'n ' ontd ekkin g ' . Zij was ee n va n de wei nige
vro uwe n d ie zic h w aagde aan het (aa n manne n voorbehou 
de n) ge nre va n de historie schild er kun st: de ve rbeelding va n
hi st or isch e ge b e ur ten issen op groo t fo rm aat. Haar
Bachusstoet (helaas niet te zi en op de tent oon stelling) is een
opv all end sc hilderij . Het afgeb eeld e the ma is wellust en ver
tier. In p laa ts van zich van de ond eu gd zaamh eid te distantië
ren , maakt Wouti ers er deel van ui t. De figuur geheel rechts,
di e de toesch ouw er zo vrijmo edi g aa nk ijk t, is wa arsch ij nlij k
de kunste naar ze lf. Alles bij el k aar ee n hoogst ong ep ast schil 
derij voo r iem and v an ha ar sekse. De ca ta log us schrij ft:
"Waarsc h ijn lijk stu itte zij a l in haa r eige n tij d op ong eloof,
wa nt ac hte r haar vo luit gesc hreve n naa m voeg de ze demon 
st ra tief toe dat ze het sc hi lde rij ze lf had be dac bt ('i nv e nit') en
ge maak t ('fecit'). " Typerend : ove r deze kunste nares is verde r
bijn a niet s bekend .

Genieën en krabbelaars
Ee n andere intri gerende fi guur is de va n oo rs pro ng D een se
B e tz y Be rg. D e ze rei slu sti ge ku nste nares kw am n aar
Neder land o m b ij de zees ch ilde r H. W. Mes dag in de leer te
gaa n. Haar sc hilde rij Zeegezich t met zepp elins uit 1915 is
gesch ilde rd in de stij l v an de H aagse sc hoo l, hoew el vee l
lich tvoetiger. A nde rs dan vee l andere Haagse Sc hoo l-ade pte n
liet Berg in haar pittor eske pl aatj e s de mod ern e wer e ld toe .
B er g we rkte in de meest barr e weerso ms tan d ig heden . Van uit
ee n spec iaa l daa rvoor ge maakt e kist, d ie haar bes chermd e
tege n de wi nd, sch ilderde ze h aar favo rie te thema: de zee . In
de cata log us staat een foto van Be rg in regen kl eding en m et
ki st. We zien ee n eigenzinnig e vrou w di e zich niets aantrekt
van co nve nties ; ze laat zich leid en door baar fascinatie.
H et is j amm er dat de schrijver s van de ca talogus aan Suz e
R ob ert son slec hts een kort, dr oog tekstj e wijd en. Deze ten
toon stellin g zo u een mooie ge lege nhe id ge wees t zijn om dez e
sc hi lde r van we rke nde vrouw en eens de ee r te gev en die haar
toek om t. R ober st on wa s een va n de be lang rijks te neo-impre s
sio nisten in Ned erl and , va n he tzel fde ni veau als Ge or ge
Bre itner. Rob ert son s kw ast roe pt eve n ge makke lijk de kwe ts
baa rbeid va n ee n k ind erli jfj e op als de ru wh eid va n zw aar
hui sh oud el ij k we rk . Haar m ani er van sc hildere n is kra cht ig .
D at zij niet hoger in de kun sten aar shi ërar chi e is door ged ron 
ge n, heeft onge tw ijf e ld m et h aar sekse en on de rwe rpke uze te
m aken .
Naast Robe rtso n en Ber g to ont E lck zij n waero m tient all en
ande re ve rrasse nde kun st en aar s . D aar hebb en we de sub tie le
grave ur Mag da le na de P asse , docht er va n pren te nu itgev er
C hr ispij n de P asse ; de ex per ime nte le, breed ontw ikke lde
A n na M aria va n Sc hu rma n (ook we l de 'tie nde mu ze '
ge noe md);Virgi nie De ntont -B re ton, ee n va n de we inig e n d ie
in eigen tijd (e ind negentie nd e ee uw) de erken ni ng kree g die
ze ve rd ie nde; de p ittig en m eed ogenl oo s teke ne nde Cécil e
Ca u ter ma n-Boo nans ; het intri ger en de sc he tsbo ek van de
ko rts tond ig aa n het hof van aart sh ert og in Isa be ll a schilderen
de A nne F ra nco ise de Bruyn s. R aad sel ach tig zij n de bespro 
ken k uns tenaa rs bijna allema al. In pl aat s v an een compleet
oe u vre, zoa ls bij veel mannelijk e kun sten aars, bleef er van
deze vrou wen slechts een enk el e ge tuigen is van vakman
sc hap over. D at maakt het som s moe ilij k om de kwaliteit van
ee n vro uwe lijke kunstenaar in te schatte n: w ie w eet had ze
we l net ee n slec h te da g . Ma ar de gem idde lde k wa lite it is go ed

Ten'to ons'tell; ng

Belzy Berg mei schi l

derkist op Vlieland, ca .

1900. (Bron: El ek zijn

",a erom, J999)

genoeg e n slec hts een e nke le kuns tenaa r lij kt mi spl aat st. Hoe
ko nde n al die vro uw elij ke kunstenaa rs verdw ij nen " tusse n de
ploo ien va n de tijd ," zoa ls de ca ta log us zo m ooi sc hrijft?
Waarsc h ijn lijk om da t de ser ie uze n onder hen stee ds als uit
zo nderi nge n beschou wd werden. Stee ds op nieuw m oesten ze
het w ie l uit vind en , hun pl aats bevec hte n.
Door de ee uwe n heen g ingen vro uwe n om ve rsc h ille nde rede
nen sc hildere n: om de kost te ver d iene n, om zich te ontploo i
en of uit ' roe pi ng' . Vaak kwam en ze uit ee n ku nsten aar sfa
mi lie of wa re n ze ge tro uwd me t ee n kuns tenaa r. Van af de
zeve ntie nde eeuw wer den vrouwe n d ie zich uit liefh ebb erij
met 'de kun sten ' be zighi el den , alom gew aardee rd. M aar
wa nnee r zij van hun hobb y hun beroe p wilden maken , over 
trade n ze een ongeschr ev en we t. Ni et voor niets ho ord en
vrouw en zich tot de lag er e ge nres va n de schilderkun st te
b ep erken: het bloemstuk, het lan dschap en het portret. Ee n
se rieuze kunstopleiding was voor hen niet weggelegd. P as in
1861 kr egen vrouwen to egan g to t de alge m ene kunstopl ei
din gen ; het schilderen van naaktm od el was taboe.
Elck z ijn lvae rom be slaat ee n pe r iode va n vijfhonderd j aar.
Met grote sta ppen wa nde len de sa me ns te lle rs dwars door ee n
groot aanta l stij lperiodes: re naissance , barok , cla ssici sm e,
roma ntiek, reali sm e , impr ession ism e , ex pressio nis me en de
twi nt igs te-ee uws e ' ismes '. Ee n nadee l va n die benad erin g is
da t o nd u ide lij k is hoe de ku nstwe rke n zich ve rho ude n tot
ande r we rk uit die tijd : de co ntext o ntbree k t. D aard oor is het
moei lijk om de individu el e wer ken op waa rde te scha tten. Is
er da n ie ts wa t al de ze kunstwe rke n me t elkaar verbindt, afge
zien va n het feit dat ze allemaa l m in of me er zij n verwaa r
loosd door de offi ciël e k unstgesc hiede nis? E en 'vro uwe lijk '
elemen t? Ma aike Meij er zo u zegge n va n wel, m aar ik den k
het niet. N iet dat dat erg is . Het is j uist ve rf risse nd om te zien
hoe d ive rs het we rk va n deze vro uwe n is . Net als in de ' a lge
men e ' kunstgesc h iedenis z ijn er k ra bbe laa rs en genieën. M aar
de ec hte kuns tbelev ing wo rdt gege neree rd door di e laa tste
ca tegor ie : de vir tuo zen, de per soonl ijkh ed en , de fanati ekelin
ge n. De mythe van he t in d iv idu el e k uns tenaarssch ap wer kt
ook voo r vro u wen .

A nnette Wiesman is kunsth istorica en publiceert alsfre elan ce
j ou rnali ste in onder ander e HP/De Tijd.

Katlijn e van der Stighelen en Mil jam West en, Elck zijn waer
om . Vrouwelijke kunstenaars in België en Nederland (1500
1950), L ud ion, 1999,400 blz. !SBN 90 5544 27 1 2, f60,-.
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Een Argentijnse vreemdelinge
in Den Haag

Jaarrede Voorzitter Veren iging voor Vrouvvengesc hiedenis,
I april 2000

Maria G rever

'Wat zou de toekom sti ge konin gin
moeten we ten ove r Ned erl and ?' vroeg
NR C-Handelsblad zich op 14 j anu ari
jo ngs tleden af. Het offi ciële inburge
ringsprogra mma voor de aans ta ande
ech tgenote van kroonp rin s Willem 
Alexander zal hoof dzakel ijk besta an
uit de Ned erl and se taal , staa tsinrich
ting en gesc h iede nis . Aan zeve n heren ,
on de r wie twee bek ende h istor ici , werd
gevr aag d waar ui t de verp lichte stof
voor M áxim a Zo rreguieta zou moeten
bestaan . De voo rma lige stud iebeg ele i
der van de kroonprin s, de Leid se hoo g
leraar H.L. Wesseling , ziet we inig pro
blemen . Als de Argentijn se M áxima
het Nederl and se paspo ort bestudeert, is
ze al ing ebu rgerd. Geen enke le leerling
in Nederland weet immers meer van de
Vaderland se Gesc hiedenis dan daar in
het kort beschr even sta at. Aan vullend
krediet kan ze opbo uw en door ee n rij
tj e Holl and se grave n ui t het hoofd te
leren , zoals hij ze lf vij ftig jaa r ge leden
op de lagere schoo l had moeten do en :
Dirk , Dir k , FIoor , Dirk , FIoor, enzo
voorts. Oranj e-b iograaf J.e. Kikkert
neemt de kwes tie wat se rie uzer. Hij
geeft de wijze raad om M áxima goed
studie te laten maken van de koninklij
ke pa rtn er s. De prin sen -gemaal
Hendrik, Bernh ard en Cl au s hebben
heel wat ob stakel s onderv ond en bij het
vinden van een zinv olle inv ulling van
hun prin selijk e taak . Voor al Hendrik
verv eelde zich een aap en zoc ht zijn
ver tier in de kr oegen.
Kikkert trekt de lijn do or naar de eers te
drie kon inginn en van de N ed erl anden ,
de echt gen otes van Will em I , U en UI.
Ook zij voe lde n zich bep aald niet
ge lukk ig. En ind erdaad, de brieven van
koni ngin Soph ie, uitgeg ev en en inge
leid door HeIla Haasse onde r de titel
Ee n vreem delin ge in Den H aag, spre
ken in dat opzic ht boekd elen . M aar
hun positi e was ee n he el andere dan
die van prins-gemaal. Aa n de ene kant

stonden zij als moeder van de ko nink
lijk e nakom elin gen ho ger in de hië ra r
chie . Aan de ande re ka nt was hun
civ ie l-rec hte lij ke s tatus als vro uw
zo danig dat zij genoege n m oesten
nemen met de escapades van hun echt
genoten, ook al maakten ze het zoals
ko ning Will em IU nog zo bont.
Gehoorza amh eid van de vro uw aan
haar ech tge noo t wa s nu ee nmaa l bij
we t gerege ld.
In de 21 e ee uw is het m et de situatie
voor M áxim a anders ges te ld. In de eer
ste pl aat s is het hu welijk srecht voor
vro uw en gunstige r gewor de n. In de
tweede plaats zal ze niet zo sne l ge de
gradeerd wor den to t de sullige echtge
noot. De mann elijk e pa rtner wor stelt in
dit ve rband imm ers altijd met de hem
toebedeelde ondergeschik te, ' vro uw e
lij ke ' rol en wordt haast onv ermijd elijk
de gedo mes ticeer de echt gen oot. In de
de rde plaat s heeft zij anders dan de
ko ning inne n in de ne genti end e ee uw
kunn en stud eren . Ze schij nt bovendien
een intelli gen te tant e te z ij n, die wel
meer aank an dan een oubo llig rijtj e
Holland se grave n oplepelen. En als we
het dan toch ove r rijtjes hebb en, dan
hoort daar de in trigerende Jacob a van
Beieren besli st bij . N iet all een in ver
band met de bekende Ho ekse en
Kabeljauw se tw isten, maar ook omdat
zij ex emplarisc h wa s voo r vro uwen
met politi ek e macht bij wie het ge nde 
rimago gerege ld ter di scu ssie sto nd.

Wat zou M áxim a volgens ons moe ten
we ten? In elk geva l haar staa tsrec hte
lijke p laat s binnen de parl em ent aire
democrati e . D us geen bem oeieni ssen
met ongehuwd samenwonende minis
ters of vreemd gaande amba ssadeurs,
waa r de huidig e koningin zich aan
sc hij n t te bezondigen. Om de
Nederl andse cul tuur werke lij k te doo r
gro nde n is ee n studie van de nation ale
se ksev erho udinge n voor 'ee n

Arge n tij ns e vree mdeli nge in D en
H aag ' uiter st infor ma tief. De hi stori
sche feiten ove r het hu wel ijk srech t,
kiesrecht en arbe idsrecht va n vro uwe n
kan ze snel opd iep en in enk ele handige
overz ichtswerke n. De VVG kan de
tit e ls aanreiken . Ee n goede sm aakma
ker is vervol gen s de prachti ge do cu
ment aire uit december 1999 va n Avro's
N et werk over de rij ke leven s va n dr ie
vro uwe n in de twinti gste ee uw : de
j ourn ali ste Anne Bi egel , de schilderes
Gi sell e d' Aill y en de act ri ce Ri ek
Sch agen. Da arn a ka n ze de onthulle n
de rad ioseri e ove r ' moe der de hui s
vro uw ' bij VPRO 's On volt ooid
Verl ed en Tijd (O VT) belui steren . Zo
wordt haar meteen duidelij k hoezeer
Ned erlandse vrouw en onder de plak
hebb en gezet en bij hun echtg en ot en en
de kerk . En als ze zich verd iept in
enkele vro uwe nhisto rische proe fsch rif
ten dan be grijpt ze hoe het komt dat de
arbei dsp ar ticipat iec ijfe rs van vro uwe n
in Ne derl and bijn a de laa gste va n
Euro pa zij n, en waa ro m Ned erl and op
de we reldra ng lijs t op éé n na onde ra an
staat als het gaat om het aant al vro u
we lijke prof essoren.
Voor Nederl and zij n twee metaforen
ke nmerkend: het poldermodel en het
g laze n plafond . De eerste me taf oor
staat voor de ove rlegs tructuur tuss en
soc ia le partn er s ; de twe ed e heeft
be trekking op de onz ichtbare ui tslui 
ting van vro uwe n . Een en kele keer
ko mt er een barst in dat plaf ond , m aar
dan blijkt het pold erm odel ineen s ee n
lege hul s en kom en seksenverho ud in
ge n op scher p te staa n . Da t all es neemt
niet weg dat Nederland se vro uwe n hun
spor en hebbeu uchterg ela teu iu Je
geschiedenis, da t deze geschi edenis
rij k is aan geb eurt enissen en er varin
gen, en dat er in di t opzicht veel va lt te
geni ete n. All een al de prachti ge ten 
too ns te lli ng 'E lck z ij n wae ro m.
Vro uwe lij ke kun sten aars in België en
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Het VVG -b es luur, van links naar rechts : M ar iann e Boere , F rieda Boek weit. M ar ia Grever;

Emil y H em elrijk, Esth er Captain , Jean nine Hendriks el! Ann eke L ind ers , di e bij de AL V afs cheid

nam a ls p en ning meester. Zilte nd voor: ni euw bestu urs lid A nne tte M evi s,

*

*

Nederland, 1500-1950' in het Arnhems
Museum voor Modern e Kunst getuigt
daarvan.
Inburgering . Het woord is ook va n toe
passing op de VVG. Steed s me er wer
ken we met ande re histori sch e instel
lin gen en ve re n ig ing en sa me n . De
VVG is ge huisv est in het Int ern atio 
naal Informati ecentrum en Ar chief
voo r de Vrouw enb eweging en onlangs
hebben beid e orga ni saties besloten om
gez amenlij k de Johann a N ab erprijs
voor de best e doctoraalscripti e op het
terrein va n de gender- en vrouwenge
schieden is te gaan voortzett en. De
ee rs tv olgende prijsuitr eikin g is
ge p land in het voorjaar va n 2002.
Samenwerking is er ook met het
Int ernation aal In stituut voo r Sociale
Geschiedeni s om reclame te maken
voo r zowel VVG als het Ja arboek voo r
vrouwe ngesc hiede nis . In november dit
jaar wordt deel 12 van de VVG- reeks
Een tipj e van de sluier gepre senteerd
op de ge schi edenisdagen van het
Konink lijk Nederla nds Hi storisc h
Genootschap en de Vereniging voor
Geschiedeni sd ocenten in Ned erland.
D ez e dag en z ij n gewijd aa n de
gesc h iedenis va n de Nederl and se kolo
niën . Het nieuw e Tipje hee t Trefpunt

Ind onesië : vrouw en-mannen- gesc hie
denis /870 -1962 en wordt door onze
va ste ui tgever Verloren op de markt
gebracht. Met de Stichting Vrouwen
ge schiedenis Vroeg-Moderne Tijd en
het Dwarsv erb and Vrouwen studies
Lett eren or gani seert de VVG in maart
2002 een intern ationale con fer entie
' Gender and Remernbrance in Western
Society' in Mu seum Catharijn ec on vent
te Utre cht. Ten slotte worden op inter
nationaal niv eau intensieve co ntacten
onderhouden met de Intern ational
Fed eratio n for Researc h in Women's
Hi story en het Brit se Women's Hi story
Network .
Al deze en and ere activiteit en worden
uit gevoerd door vrij will igers : red actie
leden , commi ssieleden en co ntactper
sone n . Namen s het VVG-be stuur dank
ik allen voor de effectieve en pr etti ge
sa menw erking .

M aria Grever sp rak dez e tekst uit als
j aarr ede voor d e Verenigin g voo r
Vrouw engeschi ed enis , tijd ens de
A lg eme ne L eden vergad erin g te
Arnh em op zaterdag 1 april 2000 .

Richtlijnen voor auteurs

Een art ikel voor Histor ica bevat:
* een t ite l. on dert itel. een kor te lead (pak.

kende intro ductie die aan het arti kel voor 
afgaat) en enige tus sen kopjes

* een korte liter atuuropgave (van ten hoogste
tien titels).
Tite lbeschri jving boek:
Elsbeth Eu y, Liefdeis heel het leven niet
Henriette RolandHolst 1869-1952 . Meppel .
1992.
Titelbesch rijving artikel :
R. Dekker. 'Vrouwen in middeleeuws en
vroegmodern Nede rland' . in: G. Duby en
M. Perrot , Geschiedenisvan de vrouw111.Van
Renaissancetot de modernetijd.Amsterdam.
1992. pp, 415-443

* géén noten
* enige pe rsonalia van de auteu r (een of

twe e zinnen, met daarin o.a. vermeld naam,
functie) en het adres van de aut eur
enige illust ra ties met o ndersc hriften, én
bro nvermeldin g (pe r pagina ee n illustra tie)
de officiële spelling (volgens het Gro ene
Boekje)
een artikel van drie pagina's bevat maxi
maal 2300 woo rden : een twee pagina's tel
lend ar tikel 1500 woo rden , een re cen sie
(een pagina) 800 woo rden
citate n staan tu ssen dubbele aanh alingst e
kens ("en"). in ander e gevallen wo rden
enke le aanha lingst ekens ('en') gebru ikt.

Aanlever ing van kop ij:
~ de kopij wo rdt naar het red act ieadr es

gestuurd op flop, vergezeld met een uit
draai. Gebruik WP 51 of Word. en vermeld
welk tekstverwerking sprogramma is
gebruik t,

Deadlines:
febru arinummer : I novem ber
juninumm er: I april
o ktob ernum mer : I jun i
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Congressen

IFRVVH-News

Vrijd ag 11 augu stu s
9 :30 -10 :15 Session 1
Keyn ote speaker: Rh od a Reddoek
(Trinidad -Tobago)

Dond erdag 10 augustus
18: 30-20 :00: Berte ke Waaldij k/M ari a
Grever, Mu lti -me dia Pres entati on
'Visu ali zing and Digitali zing Wom en 's
Hi story : the 1898 Dutch Nati on al
Exhibition on Wom en' s Labour' .

Bibliografie
Karen Offen is bezig een 'Bibliog raphy
of Edited Colle cti on s of Scholarl y
Article s in Women 's History and Them e
Issue s on Women 's Hi story in Scholarl y
Journal s since 1970 ' samen te stellen.
Wie informatie voor haar heef t, kan mail 
en naar: kmoffen @leland.stanford .edu.

Eng elan d
De jaarlijk se con ferentie van het UK' s
Women 's Hi story Netw ork wordt dit jaar
op 16 en 17 septemb er 2000 gehouden,
aan de Univers ity of Ba th. Het thema is
'Hea rtland s and Peripher ies in Women's
Hi story : Local , National and Global
Per spe cti ves'. Informatie :
June .Hann am @uw e.ac .uk.

Arge ntini é
Van 2 tot 5 augu stu s organi seert het
Ins tituto Interdisciplinario de Estudios de
Gen ero in B uenes Ai res het co ngres
'Voces en Conflicto , Espacios de
Disput a'. Inform atie : iiege @filo .uba .ar.

14:00-17 :00 : Vi sit to Int ernatinal
Museum of Women .

Varia

Mission, Women's Ed uca tion , and the
Ar ab-J ewi sh Confli ct , 1918-1 94 8' .

11.30-13. 30 Sessi on 6 - Si sterhood and
Siblin g Ri valry: Wom en 's M o vem ent s
and Femi nist Mo vem ents
Susan Zimmerman (Hungary ): 'Conflict
in Femini st So cial Polic y : The Hu ng arian
Women' s Mo vement in Nati ona l and
Intern ati on al Settings , 1890-1918' ;
Gabriela Cano (Me xico) : 'A Story of
Love and Hat e: Mexican Wom en
Intellectu al s and Activi st s look at
Americ an Women Acti vists , 1920s and
1930s ' ; Aparna B asu (India) and Karin
De utsch (Unit ed Kingd om):
'Co oper ation and Co nfl ict bet ween
Hindu and Moslem Women in the Indian
Women' s Mov ement, 1927 -1947' ;
Naziem a Jappie (So uth Afric a) : 'Wome n
Buildin g thc New South Afri ca: Confli ct
and Coop eration'; Judith Zin sser (USA) :
'Progra mrnes of Acti on : The Official and
Uno fficial Res ults of the Unit ed Nation s'
De cade for Wom en, 1975-1985'.

Zaterdag 12 augustus
9:15 - 11:15 Session 5 - Creatin g an d
Co ntes ting Nationa lism and Nationa l
Identit ies
Rebecca McC oy (USA): 'Wome n and
National Identity in Fr ance: Prot estant
and Cath olic Women in 19th -centur y
Al sace"; Ann-Catrin Ostman (Finl and ):
'Finnis h Citi zens on Swedish So i!:
Yeoma nry, Gende r, and the Po sition of a
Minority in a New State ' ; Ka ssimira
Daskalov a (Bulgar ia) : ' Woman and
Nationali sm, Old and New , in Bu lgaria ' :
Anne Co va and Antoni a Co sta Pinto
(Po rt ugal) : 'Wom en and Fasci sm in
Salazar ist Portugal'; Elena Gapova
(Belarus) : 'One Nation, Two Ideologies:
En gine ering Women in So vi et and
Western Belarus'; Inger M arie
Okkenh aug (Norw ay) : "To Nou rish a
Sen se of Comm on Pal estinia n
Citiz en ship - The Jeru salem and East

13 :30- 15:30 Session. 3 Wom en's
Mi ssions : H om e, Sch ool and Chur ch
Bh arati Ra y (India) : "The Edu cation of
Women: Confli ct and Cooper ati on in
Two Coll eges in Col onial Ben gal' ;
Aileen Mor eton-Robin son (Aust ra lia) :
'Women 's Sit es of Fire and Water:
Femi ni sing and Racialising Hi story in
the Aus trali an Borderl ands '; Monic a
Tetzl aff (U SA): 'B et ween Bla ck and
Whit e : Wom en 's Int eracti ons on the Sea
Islands of South Ca rolin a, 1915-1939 ' ;
Deb orah Gait skell (U nited Kingdorn) :
'O thering and Moth ering: Chri stian
Women Cr ossing Sou th Africa 's Racial
Di vide in the 20th Century'; Hele n
Harper (Canada), 'Lessons North of the
60th: Abori ginal and White Women
Teaching in the Canadi an Ar ctic' .

15:45-17 :45 Session 4 - War, Ref ugees
an d Ex ile
Le sli e Schw alm (USA ) : 'Confronting
Freedom: Gender, Rac e and the Politics
of Ema ncip ation in the Am erican Civ il
War' ; Bri getta Studer and Berthold
Unfried (Switzerla nd): ' Wes tern
Euro pean Communi st Exile s and
Emi grants in Stalinist Ru ssia : Competing
Cultures in the Multin ational Mili eu of
the 1930 s '; Marlen e Epps (Ca na da):
'Ne gotiating Gender an d E thnic
Identi ties: Menno ni te Ref ugees of the
Second World War'; M argar et L. Myers
(USA): 'S exualit y, Mothering and
Motherho od aftel' Au sch witz: Jewish
Women as Di spla ced Per son s in
Occupied German y, 1945-1948 ' Shirin
Akh tar and Sh an aar a Hu saain
(B anglade sh ): 'R ohingya Women
Refuge es' Experi enc e in
Bang ladesh/B ang ladesh Women
Refugees' E xperienc e in Indi a ' ; Jane
Kani Ed wards (S udan/Ca na da) :
' Southern Sud ane se Refugee Women:
Qu estionin g the Pa st , Imaginin g the
Future ' .

Col onl al10:30- 12 :30 Session 2
En coun ters
Gunl og Fur (Swe den): 'Wornen on the
Margin s: Col oni al Encoun ter s in Sami
and Lenapehokin g in the 17th and 18th
centuri es'; Mari a Bea tri z N izza da Silv a
(Br azil) : ' Indi an, Black and Whi te
Wom en in Col oni al Brazil : Cooperati on
through Witcher y ' ; Tanj a Chri stian sen
(United Kingd om ): 'Friends and Foes:
Relation s amon g Women in 19th century
Caj am arca , Peru ' ; Ann Paron son (Ne w
Zeal and) : 'Community Relations : M aor i
and Pakeha (Western) Women in 19th
century A otearo a-N ew Zeala nd'; Joy
Lintelm an and Barbara Bergl and (USA):
'Scandinavia n Immigr ant s and
Indi genou s Peopl es: Inter ethnic Relati on s
in the Midwe stern U.S.,1850 -1903'.

Oslo 2000
Tijd en s het grote CISH -con gres
(In tern ati on aal Co mit é vo or de
Hist ori sche Wet enschappen ) van 10 tot
12 augustus zal de IFRWH een eige n
conferentie organi seren, met als them a
'Confli ct and coop eration in sites of cul
tur al co ex is tence : per spe cti yes fro m
women' s hi story ' . Het programm a is
hieronder afgedrukt. De aanmelding spr o
cedure start te in septembe r 1999 . U kunt
u nog steeds opg even al s deelnem er
($250 of $125 vo or studenten ). Voor aan
meldin g of me er inform ati e kunt u
tere cht op Int ern et :
www .hf .uio .no/osloêûû û.

Deze rubriek bevat een selectie uit de
meest recente nieuwsbrieven van de
International Federation of
Researchers in Women's History
(IFRWH). Wie direct contact met de
IFRWH wil opnemen, kan een e-mail
versturen naar Lynn Abrams
(1ab@arts.gla.ac.uk) , of naar de
Nederlandse vertegenwoordigster van
de IFRWH , Berteke Waaldijk
(Berteke. Waaldijk @l e t . r u u .n l ) .
Geïnteresseerden kunnen ook terecht
op het Internet: http://www.history.
unimelb.edu.au/ifrwh.html
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Dorothée Sturkenboom heeft per 1
juli a.s. een post-doe plaats aan de
Universiteit van Californië in Los
Angeles. Zij zal samen met Margaret
Jac ob een boek schrijven over het
Middelburgsche Natuurkundige
Genootschap voor Dames, opgericht in
1785 en daarmee het eerste weten
schappelijke genootschap van vrouwen
ter wereld.

Historisch taalkundige en genderlin
guïst Agnes Sneller aanvaardde op 5
mei haar benoeming tot hoogleraar
Neerlandistiek aan de Kàroli
Universiteit in Boedapest, Hongarije.

Greddie Huisman promoveerde op 27
april aan de Rijksuniversiteit
Groningen op de dissertatie Tussen
salon en souterrain. Gouvernantes in
Nederland.

Op 10 april promoveerde mevrouw
A.J. van den Bos aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen met het proef
schrift Petronelia Moens (1762-1843),
de Vriendin van 't Vaderland.

Deskundigen
Het Nederlands Genootschap
Vrouwenstudies (NGV) en het IIAV
brachten een overzicht uit met experts
op het gebied van vrouwen- en gender
studies in Nederland. Het overzicht
bevat gegevens van ruim driehonderd
deskundigen die zich op academisch
niveau bezighouden met vrouwenstu
dies, genderstudies en/of de positie van
vrouwen. Het overzicht is als boek te
raadplegen, of digitaal via het Internet.
De papieren versie van Deskundigen
Vrouwenstudies en Genderonderzoek
in Nederland is voor f35,- te bestellen
bij het NGV, Heidelberglaan 2 te
Utrecht, giro 5386648 o.v.v. 'onder
zoekersboek' . De online-versie is te
raadplegen via www.iiav.nl/dvg of via
www.fss.uu.nl/ngv.

Va ri a

Tipje van de Sluier Trefpunt Indonesië:
vrouwen-mannen-geschiedenis 1870
1962 worden aangeboden. De geschie
denisdagen worden georganiseerd door
de KNHG.
Informatie: knhg@xs4all.nl of
Internet: www.knhg.nl

Flevoland
De tentoonstelling 'Pioniersportretten,
Flevolandse vrouwen in woord en
beeld samen' behandelt het leven en
werk van zes markante Flevolandse
vrouwen. De tentoonstelling is een
afgeleide van het boek Tien
Flevolandse vrouwen in woord en
beeld, dat is samengesteld op basis van
interviews met tien vrouwen over hun
positie in de Flevolandse samenleving.
Datum: 20 mei tot en met 17 september
Plaats: Nieuw Land Poldermuseum,
Oostvaardersdijk 01-13 te Lelystad.
Informatie: 0320-260799 (telefoon), e
mail: nieuwlandpoldermuseum@planet.nl

Datum: 8 oktober tlm 31 december
Plaats: Frans Halsmuseum, Groot
Heiligland 62 te Haarlem.
Informatie: 023-5115778 (telefoon), e
mail: franshalsmuseum@haarlem.nl
of Internet:
www.jranshalsmuseum.nllkinde ren

KNHG
Op 17 en 18 november vinden de
Geschiedenisdagen plaats, in het
Koninklijk Instituut voor de Tropen in
Amsterdam. De eerste dag van het con
gres staat onder andere in het teken van
de vraag waar het vak geschiedenis
'staat', en hoe de kruisbestuiving van
archieven, musea en onderwijs gesti
muleerd kan worden. De tweede dag is
gewijd aan 'Nederland in de koloniën,
de koloniën in Nederland'. Tijdens de
Geschiedenisdagen zal het nieuwste

Congres

De werken van schilders als Rubens,
Van Dijck en Rembrandt ontroeren en
geven bovendien veel informatie over
opvoeding en de positie van het kind in
het gezinsleven gedurende de zestien
de en zeventiende eeuw.

Schaaksters
'Kunnen vrouwen eigenlijk wel scha
ken?' Geïnteresseerden kunnen op
deze vraagstelling reageren via de
homepage van de Koninklijke
Bibliotheek in Den Haag (www.kb.nl)
Op deze homepage is ook de engelsta
lige expositie 'Quccri's move: women
and chess through the ages' te zien. De
bezoekers kunnen bladeren in een aan
tal bijzondere schaakboeken en por
tretten van prominente schaaksters
bekijken. De webpresentatie vormt de
opmaat voor de tentoonstelling 'Dame
aan zet: vrouwen en schaak door de
eeuwen heen', die van 28 augustus tot
en met 17 november in de expositie
ruimte van de KB te zien zal zijn.
Datum: 28 augustus tlm 17 november
2000
Plaats: Koninklijke Bibliotheek, Den
Haag
Informatie: www.kb.nl, e-mail:
info@kb.nl of telefoon: 070-3140279.

Datum: van 2 september tlm 29 okto
ber 2000
Plaats: Vleeshal, Grote Markt 16 te
Haarlem.
Informatie: 023-5115778 (telefoon) of
e-mail: franshalsmuseum@haarlem.nl

Tentoonste lli ng

Charlotte Mutsaers
In september wordt de Jacobus van
Looyprijs 2000 uitgereikt aan het 'dub
beltalent' Charlotte Mutsaers. Ter gele
genheid hiervan organiseert de
Vleeshal in Haarlem een grote over
zichtstentoonstelling van deze schrijf
ster/dichteres en schilderes.

Kinderportretten
Tegen het einde van de vijftiende eeuw
ontstond het genre 'kinderportret' in
Vlaanderen. Uiteindelijk groeide dit
genre uit tot een typisch Nederlandse
traditie, die in de Gouden Eeuw bij
zonder veel werd beoefend. Op de
internationale tentoonstelling
'Kinderen op hun mooist. Het kinder
portret in de Nederlanden 1500-1700'
zijn circa honderd topstukken uit
Europa en de Verenigde Staten te zien.



Vers van de pers

Boeken in 't kort

Sandra van Beek
De grote illusi e. Leven en liefde van Ell en
en Gerry Wall er
Uitg ev erij De Ge us , 2000, [49 ,90.
De Du its-j ood se 'WalIer s ' vor mde n, na hun
teru gkeer uit Bergen-Bel sen , in de naoor
logse ja re n een illuster ec htpaa r in
A msterda m. Z ij verwierf gro te faam als
filmcr it ica voor het Algemeen Hand elsblad
en D e Haagse Post . Hij schreef, even eens
ove r f ilm, voor Vrij Nederland, Variety en
NR C Hand elsblad en ontwikkeld e boven
dien ac tivite iten in de handel , tot hij na ee n
vero or del ing weg ens fraude in ee n B rit se
gev ange nis belandde . Sandra va n Beek
reco ns truee rde het leven van Elle n en Ge rry
Wall er aan de hand van hun per soonlij ke
arc hief en ve le int er vie ws met filmm akers
en f ilmcritici.

Gr eddy Hui sm an
Tu ssen sa lon en so ute rrain. Gou vernant es
in Ne de rland
Ber t Bakk er; 2000 , [39,50 .

Tu n alen

In haar di ssert atie be schrij ft Greddy
Hui sm an de geschiedenis van een ve rdwe 
nen beroe p , en van verlo re n opvoe ding s
idealen die we rden beli chaam d doo r de
go uve rna nte. Z ij ve rdiende haar e ige n
brood in een tij d waarin da t voor vro uwe n
in bur ger lijke mili eu s nog ongeb ruikel ijk
was. Van uit de positi e van de gouverna ntes
-bu itenstaa nde rs in de kringen van de e lite
bied t Hu isman ee n doo rk ij k op de sekse
ve rho udi nge n en het sta ndsbese f in de
negenti ende ee uw .

Jaarb oek voor Vrouwengeschiedeni s 20:
Strijd om seksualiteit
Sti chtin g beheer IJSC, 2000 , [ 32 ,50.
In he t twint igs te Jaarbo ek voo r
Vrouw engeschiedenis laten div er se aut eur s
zien da t se ks ualiteit een wez en lijk onder
deel is van historische en politiek e ver ande
r ingen , d ie op hun beurt van invl oed zijn op
de be teken is van sekse in intie me meu selij-

ke betr ekkin gen . M et bijd ragen va n onder
and eren P et ra de Vrie s (o ve r H endrik
Pier son ) , M oniqu e Di ed eri ch s (ove r
'mof fe nhoere n") en Ariadne Sch mid t (ove r
het we duwe bee ld in de vroeg mo dern e tijd ).

Marit Monteiro
Vroomheid in veelvoud . Geschiedenis van
de Franciscanes sen van Oir schot 1797
199 7
Uitgeve rij Ver loren, 2000, [ 49. -.
De Fran ci scan essen va n Oirsc ho t zij n in
oo rspro ng cont empl atie f, toch heeft deze
gemeenschap in haar gesc hie de nis ook veel
vrouwe n aangetrokk en die het actie ve apos
tolaat nastreefde n, bij voor beeld in hun werk
op het gebied van onde rwijs en bejaa rden
zorg of in hun communit eit in Br azi lië. De
spanning tussen acti e en co ntem pla tie staat
daarom in het hart van dit boek . Marit
Monteiro laat aan de ha nd va n arc hiefo n
derzoek en inter views met de zuste rs zien
hoe ont wikkeli ngen op spiritueel, ins titutio 
neel-be stuurli jk en orga nisato risc h ni veau
in e lkaar grepe n, elk aar ve rsterk ten of jui st
niet meer par alle l liepen . Hier doo r wordt de
groe iende co mp lexite it van het kl oosterl e
ve n in de vera nde re nde ke rk en sa menle 
ving van na de Tweede Wereld oorl og sc herp
zichtba ar.

Wies van Moorsel
'De doorsnee is mij ni et g eno eg '. Ne lly van
Doesburg 1899-19 75
SUN Nij me gen, 2000, [44,50.
Nell y va n Doesbur g, de de rde vro uw va n de
Stijlkun stena ar Th eo van Doesbur g, raakte
op 2 I-jarige leeftijd betrokken bij het radi
cale mode rnis me va n de j aren na de Ee rste
Werel door log. Zij nam , sa me n met de vee l
oudere Th eo, dee l aan de act ivi teiten van de
Europese art ist iek e av an tga rde op he t
gebied van de beeld end e ku ns t, literatuur ,
architectuur en muzi ek . Ee rs t in de
Bauhauskrin gen in Wei mar, la ter in Parij s,
waa r Nell y op mu ziekavonden pian o speel
de . N a het ove rlij de n va n Th eo van
Doesbur g , in 1931. ze tte zij haar leven in
voor de ' nagedac hte nis ' van Th eo en de
he le Stijlbe wegin g. Daarn aast leidd e ze ook
ee n e ige n leve n: ze ver kee rde in de
Vere nigde St aten in jaz zkr ingen, en adv i
seerde Pe ggy Gu ggenh eim . Na de dood van
Ne lly van Doesbur g, droeg haar nich t Wies
va n M oor sel zo rg voo r het Van Doesbur g
arc hief en de overd rac ht aan de Staat, Wie s
van M oor sel sc hreef de ze biogr afi e me t
ge bru ik m aking va n de auto b iogra f ische
not ities va n ha ar tant e .

Jan de Roos
Met enige schroom. Pioniers van het
lokaal bestu ur
Centrum voor L okaal Bestuur/wiardi
Beekman Stichtin g. 2000, [30,- .
Ter gelegen heid van de ee rs te Dag van de
Arbeid in het nieuw e mill ennium publiceer
de de Part ij van de Arb eid dit boek . Het
bevat korte leven sschet sen van raad sleden,
we tho uders en bur gem eester s die op lokaal

ni veau in de afge lope n ee uw ee n voo rtrek 
ker srol spe elde n. N aast aa ndach t voo r bij 
voo rbee ld Dir k va n Eek , de eers te 'ro de'
bur gem eester va n Ne derla nd (1867- 1948)
zij n oo k sche tsen gew ij d aan belangrijk e
vro uwen , zoa ls Tru us Smulder s-B eli ën, de
ee rste vro uwe lijke bur gemee ster ( 1903 
(966) en Ei ske ten Bos-H ark ema ( 1885
(962), de ee rs te vro uw elij ke SD AP -wet 
houd er. He t boek , dat pr achti g is vor mge ge 
ven en ve le foto' s en illu str atie s bevat, is te
bestell en door [3 0,- over te m aken op
Postbanknr . 34 79 700, t.n.v . Pvd A-br ochu
re s Am sterd am, o.v.v. bestelnumm er 859 .

Agnes Sn eller en Agnes Verbiest
Wat woord en doen. Cursu sboek genderlin
guïstiek
Couti nh o, 2000 , [ 29.50.
De vee lsoorti ge onderzoeksactiviteite n naar
ge nde ras pecte n van taal en tek st zijn doo r
Snell er en Verbi est gebundeld in ee n pra k
tisch boek . Met deze in leidin g in de ge nder
linguï sti ek bre nge n de auteurs de grot e ve r
sc he ide nheid aa n ben aderin gen onder de
aandacht va n allen di e inzicht wille n krij gen
in de hi storisch geg roe ide , op m acht beru s
te nde ge nde rverwoo rding en in taal en tekst
en in de stru c turele aspec ten da ar van .

PauIV andenbroeck
A zeua . B erb er vrouwen en hun kunst
Ludi on/P al ei s voo r Schone Ku ns ten
Brussel, 2000. [74,95.
Na de tentoo nste lli ng 'E lck zijn waerom'
met we rk van vro uwe lij ke kun stenaars ui t
de afgelopen vijf ee uwe n, org anisee rde een
Belgi sche kunstins telling nu opni eu w een
bij zon der e tent oonst elling: 'Bord erlin e '.
To t 2 1 mei was deze expositie van negen
tiende- en twintigste-ee uwse texti elkun st
van Berb ervr ouw en te zien in het Palei s
voor Sch on e Kun sten Brussel. De schi tte
rend e ca ta logus met ve le afbeeldin gen van
de kun st die vro uw e n uit de Noor d
Afrik aan se pl att el and ss amenle vin g voo rt
brach ten gaa t langer me e. In de cata log us
wor dt inzich t gegeve n in een bijz ond ere
kun stvorm waa rmee vro uwe n uit ee n ee n
traditi on el e M ah gr eb -gem een sch ap door
im provi satie m et struc ture n, patron en en
moti even ee n fe lhe id, gevo el ighe id en ve r
beeldin gskrach t uit straalt .

Hilde van Wijngaarden
Zorg voor de ko st . Armen zorg , arb eid en
ond erlin g e hulp in Zwolle, 1650-1 700
Bert Bakker, 2000 , [52 .7 5.
M et haar d isser tatie ve rtel t Hi lde va n
Wijn gaarden het ve rhaa l van de arme n in de
zevent iende eeuw . Aan de hand van de
gesc hiede nis va n enkele arme ge zinn en in
Z wo lle wor d t ee n gedetaille erd beeld
gesch et st van het dagel ijkse lev en va n
weduw en met k inderen, zieken en bejaar
den, en de ma nier waarop de Zwoll enar en
toent ertijd met e lkaar omg inge n. Hi lde van
Wijn ga arden, winnares van de Joh an na
Nab erp rij s 1994 , ontving voor haar proef 
schrif t de prij s voo r de Zw olse geschiede n is.
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A ndr ea Man tegna , S imson en Delila , ca. 14 90-95 . (Bron: National Gall ery,

London. In v. Nt : NG 1I 45)

De 'vernietigende
kracht' van
vrouwen en liefde

Vorig jaar p romov eerde kun sthisto
rica Yvonne Bleyerveld aan de Vrij e
Univer siteit op haar proef schrift
Hoe bedri echlijck dat die vrouwe n
z ijn . Vrouw enlist en in de beeldend e
kunst in de N ederlandell, 1350-1 650.
Binnenkort verschijnt de handelse
ditie van dit mooie boek . Bleyerveld
verzam elde en onderzocht een groot
corpu s van vrouwenlist en in de beel
dende kun st en legde ver
banden met de literaire
traditi e. Zij laat in haar
boek zien ho e wij dv er bre id
h et th ema was , voor welk
publiek het bestemd was
en wat de functie s van de
vrouwenlisten waren.

Vro uwen listen zij n ve rha len
uit de bijb el en klassie ke
oudheid of midd eleeuw se
legend en waarin vrou wen op
bedrie glijke wij ze beroemd e
mann en vern eder en of ten
va l brengen. Een bek ende
bijbels e vrouwenli st is het
ve rh aa l van Sim son en
Delil a . De onoverw inne lij k
gea chte Sim son doodde met
zij n blote handen een leeu w,
vermo ordde duiz end
F ilistijn en met een eze lskaak
en ru kte de de uren uit de
sta dspoor t van Gaza, maar
bl eek niet in staat zich te
verwer en teg en de verlei
di ngs krac hten va n ee n
vrou w, Del ila. Hij gaf aan
haar het zorgv uldig bewaa r
de geh eim van zijn bo ven
m enselij ke kr acht prijs door
haar toe te ver trouw en da t
hij de ze te danken had aan
z ij n lange lokk en .
Verv olgen ' was hij redd e
loos verloren : zij n vijand en
knip ten hem in zij n slaa p
zij n vlec hten af, namen hem
geva nge n en ma akt en hem
blind . Bek end is ook de
legende van een ano nieme,
Rom einse ke izersdoc hter die de mid 
deleeu wse tovena ar Virgiliu s te kijk
ze tte. Hij verklaar de haar de liefde en
zij spr ak met hem af dat zij hem in een
m and aan een touw zou ophalen na ar
haar toren kamer, maar liet hem halver
weg e hangen en maakte hem zo tot het
mikpunt van spot. In beide ve rhalen
wordt de verl iefdh eid voor een vrouw

een man fataal, zoa ls kenmerke nd is
voor het genr e.
Oo k de tegenh anger van de vrouwe n
listen , de vrouwe nlof, komt in het boek
zij de lings aan bod . Het is int eressant
d at enkele vrouwe lijke hoof dpe rson en
uit vrouwenl isten teven s fun geren als
krac htige heldinn en in vrouwe nlove n.
Judith bijvoorbe eld , de hoofd per soon
uit het gelijk nam ige apoc riefe bijb el
boek, ge ldt als 'b edri eglijke vrou w ',
omdat zij legera anvoerd er Holofern es
het hoofd op hol bracht en hem vervo l
gens in zij n slaap vermoor dde, maar
oo k als exe mplum va n vro uwelijke
deug dz aamh eid, o mdat zij op di e
mani er ha ar eigen vol k re dde. De
inva lsho ek en het be oogd e publ iek
(richt je je op de ro l va n de m an of op

die van de vrouw) waar mee ee n vro u
wenli st gel ezen en bek ek en we rd ,
bep aalde du s med e de waarde ring voor
de vrouw daarin.
Vrou we nliste n ko me n zowe l in de
beeld ende kunst als in de lit eratuur
veelv uldig voo r. He t is verbaz ingwe k
kend op ho eveel verschillend e plaat sen

en voo rw erpen j e de afbee ldingen
tegen kunt kome n . Bleyerveld vond ze
nie t allee n in de prentk unst en schil
der kun st, maar bijvoorbeel d ook op
ba lke n in stadhuize n (in het stadhuis
van Kortr ijk bevindt zich een unieke
serie van ach t van deze beeldv erhal en),
op koo rbank en, op rui tj es in woo nhui
zen, op drankb okalen en op bedd en.
Ook in de lit era tuur is het them a lange
tijd popul air. Kennelijk war en de ver
halen bek end bij een breed publiek en
verv ulden ze een bepaald e ro l. M aar
wat voor ro l? Bleyerveld benadruk t dat
in verschillende contexten versc hille n
de interpr etatie s mogeli jk zijn . Maar in
het algemeen waarschu wen de lite raire
verhalen mann en voor de 'bedriege lij
ke verleiding skrac hten ' van vrouwe n

of voo r de mach t van de
liefde. Het ondersc heid tus
sen beide functies is niet
altij d even gemakke lijk te
maken . Voor de beeld end e
kun st is het nog last iger pre
cieze betek eniss en vast te
stellen. Wa ar schijnlijk had
de n de beelden me erdere
connota ties. Wel lij kt in de
beeld traditi e de macht van
vrou wen meer nadruk te
krij gen dan de macht van de
liefd e. In beid e geva llen zij n
ma nnen he t slachtoffer : zij
gedrage n zich door hun ver
liefdh eid als dwa zen .
Bleye rveld plaatst de tradi
tie in de co ntext van de
vroegmo derne zorg om de
ee r. Zij stelt da t de verh alen
en beelden vooral bed oeld
zij n als waarschuwin g en
ver maa k voo r mann en . Hen
wor dt voorge houde n hoe
belan grijk het is hun zel fbe
heersin g te bewar en en zich
niet het ho ofd op hol te laten
bren gen door vro uw en. Wie
als man geen teru gh oud end
heid be trach t maar zich door
zij n lu stgev oelen s laat lei
den, gedraag t zich als een
zo t en ve rs peelt op die
m anier zij n maat sch app elij
ke r putatle. Vr uw nli ten
zijn du op roe pen tot man 
nelij k e zel fb eh eersin g en
mati gheid . Hoe bedri echl ij ck
da t die vrouwe n zijn ver
schij nt on geve er teg elijk
met deze Histori ca. Het
boek is mooi geïll ustreerd

met ruim twe eh ond erd afbe eldin gen
van vrouwe nlisten die de vele versc hij
nin gsvorm en van het them a laten zien.
Yvonne Bleyerv eld weet er met haar
vlotte pen en haar afgewogen oordee l
ond erhoud end ove r te vertelle n.

Sim one Veld.
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