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levens

Op een van de laatste dagen van de vorige
eeuw liet het actualiteitenprogramma
Netw erk een schitterende document aire
over de leven s van drie twinti gste-eeuw se
vrouwen zien : de journ aliste Anne Biegel
(1905 ), de schilderes Gi sell e d 'Ailly
( 19 12), en de act ric e Riek Sch agen
(1913) , vooral bekend als Saartje in het
kinderprogramma me t Swiebertje. Het
viel mij op dat je via drie vrouwenle vens
heel goe d de geschied enis van een hele
eeuw kunt weergeven. Prachti g om de
authenticiteit , de hum or, de kracht en de
strijdba arheid van dez e vrouwen te zien;
de 95-jarige Anne Bieg el was nog steeds
kwa ad op Romme , aan wie ze in 1938 een
open brief had gericht om te prote steren
tegen zijn wet sontwerp . Via de levens van
deze vrou wen krccg j e een ander tijdsbeeld te zien, dan via de geschiedeni s van
oorlogen , crises en diplomatie.
De
geschiedenis was herkenb aar en toch werd
duidel ijk hoeveel er veranderd is.
Zo ongeveer alle teru gblikk en en lijstj es
van
' de bekend ste '
N ed erlander,
Europe aan of wereldburger moe, had ik
eigenlijk de nei ging om niet na ar de televisie te kijken. Toch trok de trailer van
Netw erk mijn aandacht. Met name de uitspraak van Anne Bie gel dat 'de pi!' de
allerb elangrijk ste uitv inding van de eeuw
was geweest voor vrouwen, trok me .
Daardoor realiseer de ik me weer dat we
niet alle succes en geluk in eigen handen
hebb en . Dat de samenleving niet volled ig
maakba ar is . Dat leek in de tweede helft
van de vorige eeuw wel vaak zo; als we
maar wisten welke oorzake n tot welke
gevolg en leidden, zoud en we de ideologie, de politi eke be sluitvormin gsproc essen enJof de ma atsch app elijk e structuren
zo kunn en bijstellen , dat alle s zich ten
goede zou keren . Inmiddel s is wel duid elijk geworden dat het niet zo simpel is, en
met name jonge men sen lijken het heft
daarom maar in eigen handen te nem en.
Zij willen hun e igen leven maken , en verwacht en dat ook helem aal zelf te kunnen .
Dat geldt ook voor j onge vro uwen, zo
blijkt uit het boek Grrls van Sande rijn
Cels . Terwijl j e juist meer nuanc e van een
historic a zou verwacht en.
De oprichtster s van de Veren iging voor
Vrouw enge sch iedeni s hadd en zich in
1976, denk ik, nauw elijk s kunnen voorstellen dat in 1999 een docum en taire over
drie vrouwen nog steeds een bijzond erheid zou zijn op televisi e. Dat in het j aar
2000 het vak vrouwen- en gender geschiedeni s nog niet op alle univer siteiten ver plicht zou zijn gesteld. Dat er gesproken
zon worden over de winn are s van de
Spinoz a-premie, Ann e Cutler, als de slim ste vrouw van Nederland. Dat het glaz en
plafond nog steeds zou bestaan en dat de
VVG nog zo hard nodi g zou zij n.
Zonn ek e Matth ée
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Vrou'W-en-sport:
een feminist:isch
Een

een eeu'W
dilemma

geleden:

t:erreinverkenning

Koos Steendijk-Kuypers

De entree
van vrouwen
in de sportwereld
vond plaats in een tijd
waarin
ook de eerste
emancipatiebeweging
tot ontwikkeling
kwam.
De strijd voor
de fysieke
bewegingsvrijheid
van de vrouw
had bij de
feministen
geen prioriteit,
terwijl
slechts
weinig
sportvrouwen
van
het eerste
uur zich bij de vrouwenemancipatie
betrokken
voelden.
De huidige
benadering
van het verleden
vertoont
een overeenkomstig beeld: emancipatiehistorici
lieten tot op heden de vrouwensport
rusten, terwijl
sporthistorici
vrijwel
geen aandacht
gaven aan de
vrouw
in de sport.
Koos Steendijk-Kuypers
brengt
daarin verandering met haar studie
over de plaats van vrouwen
in de sporthistorie
.
In januari 1897 verscheen in het orgaan van de ANWB, D e
Kampioen, een hoofdartikel 'De emancipatie van het wiel'
met als conclusie: "Een denkende, willende, vrije vrouw die
zich in het leven ook zelf zal weten te redden, dat is emanci patie die wij voor ogen hebben, en die het rijwiel biedt". Drie
jaar later volgde een correctie : "Overdrijving van het feminisme moet men sterk wantrouwen; bij alle rechten die men
de vrouw wil toekennen op gebied van werk en sport, dient
men steeds rekening te houden met de grote eis van liefde en
moederschap."
In dezelfde tijd schreef Anna de Savornin Lohman in De
Hollandsche Lelie: "Neen in dat fietsen om gezondheidsrede nen geloof ik niet recht. De doctoren hebben gewoonlijk
genoeg mensenkennis om te weten dat ze hun patiënten aan-

Aan de start voo r de pi onn enrace . Br on : co llec tie auteu r:

genaam zijn met derg elijke pret-medicijnen van badreisjes,
fietsen en veel uitgaan en rusten" . Hoewel ze met de term
'pret-medicijn' haar tijd vooruit was, zag ze het belang van
bewegingsvrijheid buiten de huiselijke sfeer over het hoof d.
Met het fietsen en rusten raakte ze echter de essentie van de
di scussie, wat zich laat toelichten aan de hand van een tweetal voorbeelden.
De Amerikaanse feministe Charlotte Perkins Gilman sprak
uit eigen ervaring toen ze beweerde dat fy sieke kracht de
beste strategie was in de strijd voor onafhankelijkheid . Na de
geboorte van haar kind raakte ze in een depressieve toestand
en werd ze door de behandelende arts aan de destijds gebrui kelijke rustkuur onderworpen. Het baatte haar niet; de opgelegde rust werd tot een bron van onrust; ze beschreef dit in de
novelle The Yeliow Walipaper (1892). Ze herstelde uiteindelijk door zich fysiek te sterken , ondermeer met dagelijkse
hardlooptraining. De lusteloosheid verdween en ze kreeg hernieuwde kracht voor geestelijke arbeid en activiteiten in de
vrouwenbeweging . Dit resulteerde in haar boek Woman and
Econo mics dat in 1899 versc heen. In da t jaar werd in Londen
het tweede congres van de Internationale Vrouwenraad
gehouden , waar ook Aletta Jacobs aanwezig was . Jacobs
zorgde het volgende jaar voor een Nederland se vertaling: De
economische toestand van de vrouw.
Men kent Jacobs als arts voor de Amsterdamse volksvrouwen
en met name als feministe in de strijd voor vrouwenkiesrecht,
maar aan het feit dat ze in de jaren 1894 -1898 met haar man
C. V. Gerritsen per fiets duizenden kilometers in diverse
Europese landen aflegde, is tot dusver weinig aandacht
besteed . Bosch veronderstelt dat deze langdurige reizen een
dekmantel waren voor een ongestoord samenzijn; dit laat zich
onderschrijven, maar waarom heeft Jacobs haar heroïsche
ondernemingen destijds niet gepropageerd ten gunste van het
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em an cipatieb el an g. zoal s G ilman dit de ed ? Wil de ze m et haar
fie tstoch ten het bew ijs lever en dat ee n vro uw to t der gelij ke
fysie ke prestat ies in staa l was? Maar waarom da n gee n re isvers lag naast het za ke lijk vers lag dat h aar pa rtne r G erri tsen
pu bli ceerd e ?
. In 1893 was haar pasge bo re n kind overlede n ; nadie n moet het
h aar dui delijk zijn geweest dat - de vee rtig gepassee rd zijn de
- het moede rsch ap voor h aar niet was wegg ele gd. Ho e bitter
en emo tionee l zwa ar di t vo or haar was, da ar laat ze zic h in
haai' Herin neri ngen ni et ove r uit. Fei t is dat ze haar praktijk
sloot, haar politi eke ac tivite ite n opsc hor tte e n samen met haar
m an per fiets naar het bui tenl and vertrok .
Bij zowe l de fysieke in sp an ningen van G ilma n als va n Jacob s
spee lde het m oedersch ap ee n ro l, Hoe be la ng rijk d it aspect in
posi tieve en negatie ve zin is geweest voo r de doorbr aak va n
de vro uwenspo rt, ook in rel atie tot het fe m inis me, blijk t u it de
medi sche 'b egeleiding' van de sp ortvrouw om str eeks 1900 .
V itale

energiebalans

gez ond nageslacht sc hreef hij vro uwen lich amelij ke oe fen ing
voo r, m aar m et ma te : gymnas tiek gaa nd e en s taa nde.
Weds trij dspo rt was niet allee n onvro uwe lij k, onzede lij k en
ongezo nd, m aar boven die n scha de lijk voo r toek om sti ge
ge ne ra ties . D it laatste go ld ook voor in ten sie ve st ud ie.
Ee n tw eede bel an grij ke invloed ging u it va n de ne uroloog
Bea rd , D oor de eeu w en he en was bij vro uwe n de aa ndo en ing
hysterie b ekend en door art sen in verb and gebra cht met de
baarmoed er. Toen met de ontw ikk eling va n de neurologi e
blee k dat de diag nose hyster ie oo k bij ma nnen geste ld kon
wo rde n, wer d voor bepa alde vo rme n va n ze nuwzwak te bij
m anne n de term ' ne uras the nie' in gevoer d . Nadat Beard
b emer kt e da t bij deze m an nen arb eid sth er api e heil zaam
we rkte , sc hree f hij ook bij vro uwelij ke patië nten met ze nuwzwakte in p laa ts va n de gebruikel ij ke ru stkuur jui s t act iv ite iten als wa ndelen en fietsen voor. Hij ste lde ni et slech ts de
diag nose , m aar had oo k oog voor de ach terligg end e probl ematiek ; b ij mann e n was dat de stress va n het ve rs nelde
leven stem po e n bij vro uwe n de wo rs tel ing m et ee n doe lloos
en afha nke lijk bestaan.

In de nege ntie nde-ee uwse sportc ultuur - bepaa ld door het
kr ach tturn en ui t D uitsla nd en de ve ldspo rt ui t E nge la nd - was
geen plaa ts voo r de vro uw . Kra ch tmet in g, compe titie, amb iGezond
en gepast
tie e n do m ina nt le ide rsc hap we rde n besc ho uwd als onna tuurZo we rd va nui t m ed isch stan dp unt lichamelij ke oe fe ning
lij ke , vrou w-vreemde eige ns chappe n. Omstr eeks 1880 kree g
stee d s vaker voor geschreven: wa ndele n, gym nastiek, roeien ,
de ge da chte vorm dat lich amelij ke oef ef iet sen, en zwem men in be sl ot en gele nin g oo k voor de vrouw va n nut ko n z ijn
gen h ede n, m aar alles zon d er en ig
en haar ge zo nd heid g uns tig zo u beï nvloe k rac h tsver too n. Bi j dee lna me aa n de
den . H ygiëni sten onde r de artse n - zij di e
beweg ingsc ultuur vo lgde n de vro uwen
niet zozee r de z ieke me ns vanuit thera ee n strateg ie die bep aald we rd door com peuti sch oogp unt bena derden , m aar ee rpro m isse n, reke ning houdend met re stri cder de preventieve gezond he ids zo rg voor
ties di e de burgerm oraal en de gez ondogen hadd en - wa ren over tuigde voorheid sleer op leg de n. Om geen a ve rs ie bij
stand er s van mei sjesgy m nastiek op sc hohet publi ek op te w ekken, w erd de gren s
len en van gym nas tiekc lubjes waa r jo ng e
va n het we lge voeg lijke niet ove rs chre den. Z o werd het rijgcorse t, hoe wel door
vro u wen hun fys ieke cond itie kon de n
verbete re n. He t sta rtse in voor ee n slepe nd
medi ci als zee r sc hadel ij k beschre ven ,
deb at ove r de vro uw in de spo rt was gege doo r de vro uwe n ni e t opz ij ge legd.
ven. He re nsporters keerden zich radi caal
F iet sen heeft als spo rt we l het m eest aa nleid ing gegeven tot d isc uss ie ove r k letegen de inbre uk op hun mon opolie en
pri v acy. R id icul iser en va n sporte nde
d ing en gezo ndhe id , m aar het w ielere n
dam es in woord en beeld was ee n ef fiwas tev en s ee n belan grijke baa nb reke r
ciënt wa pen, eve nals hel verwij t dm een
voo r de acceptatie en de uitbr eidin g van
de vro uwenspo rt. D e ee rs te rij dste rs raadsporte nde vro uw gee n vrouw zou zijn.
de n hun vr iendinne n aa n: vraag het je
Vee l artse n aa rze lde n o m de slec hte fysie arts , maar we l ee n die óó k rijdt. Zo kreke co nd itie va n vro uwe n uit de hogere
ge n ze ee n legitiem alibi in handen , wa nt
kringe n toe te sc hr ijve n aa n de ve rregaa nde dok te r ze i da t het goed voo r hen was.
de be wegi ngsarmoed e die de salo ncu ltuur
Ee nmaa l op weg ko nde n ze ee n bevrij ken merkte. P as toe n op gro nd van euge de nd gev oel ervar en en kenni s nem en
ni sti sch e en nati onalisti sch e idee ën werd
va n de wereld om hen heen ; ee n medisch
ge pr opageerd da t voor het wel zijn van
gezo ndheids bew us tz ij n speelde nau weeen natie niet a llee n een k rac ht ig m an vol k
lij ks ee n ro l. Toc h was bij vro uwe ns por t
nodi g was, maar dat jui st de vro uw bij ui tde
inv loed va n de medi sch -h ygi ëni sch e
stek draags ter was va n fys iek erfgoed en
Nie t a lleen verwao rlor ing doo r tij dg e brek ma a r
profess ie allesove rhee rs e nd: au to r iseh aar gezo nd he id a ls esse ntiee l we rd
ook h et tekort { W il mo ed erm e lk al s ge vo lg \ '{1Il
re nd, regu ler end e n co ntro lere nd. Art sen
geac ht voo r ee n gezon d nagesla cht , g ing
sp o rtbe oefe ning wo rd t we e rg egeve n (o ms treeks
ware n deskundi gen als het ging o m de
m en strev en naar gezo nde mo eders die
1900). Bron: coll ecti e al/lew:
v ro u w, o m het va n natu re zw ak ke
ge zon de kind e ren zou den bar en . E en
ges lacht, da t niet capa bel en naar de
tw eet al medi sc h-hygi ëni sche in z icht en
menin g va n Sp encer zek er niet gerec h tigd was tot int en siev e
zijn va n bel an g gew ees t en hebb en mede de weg geëffe nd
spo rtbeoefe ni ng. Van de eerste ge nerat ie vro uwelijke artsen
voor de ema ncipat ie va n de vro uwenspor t.
ko n men we in ig reacti e verwac hten , wa nt hun aan ta l was
Om streeks 1860 pr esen teerde de invl oedrij ke Britse fil osoof
geri ng en hun p ositi e moe ilijk . In 1899 tel de Ne de r la nd tien
en socio loog H erb ert Spen cer ( 1820 - 1903) zijn the orie van de
vro uwe lijke artse n, ond e r wie Jaco bs , Van Tu ssen bro ek en
vita le ene rg ieba lans. D eze hield in da t de men s ee n co nsta nte
Ge lderb lom. Z ij gave n in het karte r van pre vent ieve gez ondhoeveelh eid door de natuur be paa lde leven sen er gie bezat, die
heidszo rg aa nd acht aa n hui sh ou dhygiën e , pe rsoonlij ke hygi ëprim air diend e vo or de fys iologisc he functi es e n daarn aast
ne en sch oolhygiën e, maar als het ging om vro u we ns port al s
be schi kbaar w as voor stud ie, sport, e n voor de voortpl anting
dee l van alge mene hygi ëne , dan had de ma nnelijke medi cu s
m et haar na zor g . Sp encer liet er geen tw ij fel ove r be st aan da t
alle ze ggen schap .
bij de vro uw een egoïst isch gebr uik voo r inte llect uele of spo rBe ha lve m et de m edi sche vis ie ha dde n de pioni ersters ook
tieve ze lfo ntp looii ng de voo rtpla nt ing - ha ar hoogste streve n
rekenin g te ho ude n met de pu bl ieke op in ie. H et com me ntaa r
- zo u scha de n: Nat ure is a strict acco unta nt . Ten ba te van ee n
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va n de ma n in de str aat en de sche rpe to ng van de vrie nd in
h add en hun weerk lan k in opinie b laden. D e la nge rok ver tege nwoord ig de het Vic toriaa nse vrouwbee ld en stond gar ant
vo or de goe dke ur ing va n het publ iek . W ie lrij ds te rs vorm den
met hu n stij lvolle kle ding en ka arsrec ht e houd in g - de opoef iets was erv oor geco nstru ee rd (!) - gee n radi ca le br euk m et
het tr ad itionele vrou w bee ld en con ventionele waar den. Met
en thousias m e vol gde de ANWB de ster ke to ename van het
aantal w ielrij dste rs en beri chtte in 1893, kort nadat in D en
H aa g de ee rs te darneswielrij club H on i soit qui ma l y p en s e
was op geric ht : "A I die lieve toi le tjes en vriende lijke gezic htj es tu ssch en di e ste m mig heid va n het sterk e ge slac ht, zij doen
o ns goe d en geve n m oed voor de toek om st.. ." .
Ook in ee n enk el e N ed erl an d se rom an kw am de be wegin g scu ltu ur aa n de or de : " ...ee n fors ge bo uw d vrouwe nr as was
ontst aan ; een ras da t tenni ste , fietste en roeid e , dat zich o ntwikkeld e in veel bu itenlu ch t" schreef I na Boudi er -Bakker in
De kl op op de deur .
Sc hrij fs ter E lise van Calc ar had in 1873 al een opme rkelijk
sta ndpu nt in gen om en: "Wat baat h et een zi eke lij k m ei sje op
te leid en en m et een dipl om a in de h and af te lever en m et de
d ood in de scho e ne n ." Vol gen s haar was een bet er e lich am elijk e opvoe ding voor mei sje s hard nod ig , wa nt ee n gezo nd
gestel was de b este erfeni s. Ze m erk te op dat de aand acht
voor m eisjesgymn astiek sam enviel m et de in op komst zijnd e
gezond he id sle er. Ontwikk el de vro uwe n met kenni s van deze
zake n zo uden dit m oeten ui tdragen , wa nt mei sjes hadd en
recht op ge zo ndhe id door fys ieke oefe ni ng.

Het vrouw
Sp en cers ene rgie ba lans zou lan g de disc ussi e over spor ten de
en stud er ende vro uwen b eh eersen. D oor studi e ver minderde
de eetlu st, verzw akte het lich aam, en werd toekom sti g m oedersch ap twij felac htig . In de fem inist isc he rom an Hilda va n
Su y lenb erg sp rak de domine e radic aal : "D eze vro uw en kun nen gee n kinder en meer kr ijge n". D e hoogler aar lett erkun de
P.J. Bl ok zei ni et bev oe gd te zij n ee n medi sch oo rdeel te ve Ilen , m aar hij h ad we l de negati eve effec ten va n studie op het
fysieke ges te l bij studentes als feit en waa rgeno me n e n b ij
lan gdu rige ond ervinding vastg e ste ld. Blok sprak o ver afge stude erde m eisje s in te rm en van "het der de gesl acht , d at m en
het vrouw zou kunnen noem en , kun stp rodukten van het fem ini sm e" . Voor velen was di t lidw oord oo k op de sp orte nde
vro uw va n toep assin g . Voor fe m ini ste n was het duidelij k dat
opl eid in g econo m isc he ona fha nkelij khe id en du s e ma ncipatie
b etek end e; bij spo rtbe oefe ning lag dat minder voor de h and .
Toen hygië nisten de deur van de gym zaal voo r mei sjes ope nden omwille van hun gezondheid en ten die ns te van een ste rk
nagesl acht, w as de ze visi e de e ugenis te n welkom, maar in de
oren van ra dic aal fe m iniste n was het gezond m oeders ch ap
een one ige nlij k arg u ment e n als zod ani g een wa nkla nk. H et
ging hén om de betekeni s van sp or t voo r de ind ividuele on tplooiin g va n de vro uw zelf.
Het bl ad Evo lutie sig nalee rde in 1894 met het artikel 'Ie ts
ov er k lee d ing ' de ac tuele spo rtra ge o nde r vr ou wen : "Sp ort
behe er scht op het oo genblik de w ere ld; sp o rt is mode, d oe je
niet aan spor t, dan ben je gee n men sch ." Een afbe eldin g van
een vél ocipè dist e in Bloom er illustr eerde w aar het feit elij k
om ging; men voorspelde dat het kostuum van de toek om st
bep aald zo u wo rde n door de spor t. In 189 8 waa rsc huw de het
blad tege n te groo t enthou si asme ove r deelname aan spo rt:
"D ochters opvoe de n gelij k zo ne n , hen vrij elijk laten fi et sen
in de vr ije natuur ? Pra chti g ! Maar ... Iet op hun vrije posit ie in
de m a at schappij ; sc h ij nvr ij he id s po t met fe m inistisc he
idea len !"
De in Amsterdam opg ericht e Holland sche Dame szwem club
(1886 ) wa s de enige dame ssportvereni ging di e j aarlijk s bij zondere aand ac ht kree g va n Ev olu tie . In de re po rta ge ove r
het zw emfee st b en adru kt e m en de uit spraak va n de voo rz itster: " ... zw em me n is even al s fie tsen em ancip atie ." Ni et

allee n met wo orden, maa r ook in de pr aktijk to on den de
zwems ters zic h verb ond en met h et e ma nci pa tiege be ure n. De
club nam ee n sociale ta ak op zich do or aan m ind er gegoede
mei sj es en vro uw en zw em lesse n te gev en . Me t dez e ac tivi teit
vo lg de men H él ène M er cier , di e stelde d at het bij ema nc ipa tie niet alleen ging o m kies rec ht e n fina nc iële onafha nke lij khe id : wij hoger opg el eide vrou w en moet en ons inz ett en voo r
minder bev oorrechten en hen m ogelijkh ed en bied en , zodat
ook zij zich in het op enbare lev en sterk voel en.

Feministische
idealen
ni ssen de vro uw enspo rt en het fem inis me hebb en we een
aa nta l raakv lakk en kunn en aan geve n, m aar de int eracti e is
no g vaag e n som s verwar rend . Sport act ies die als ty pisc h
m annel ijk wer den gez ie n, zo al s de vro uw enwie lerco urse n in
h et buitenl and , werd en afgew eze n, terwijl het ladyli ke sporte n met inbr eng van vrouwelij ke elegantie , zoals bij cors ofie tse n en stijlro eien alle aandac ht kree g.
D e be teken is va n spo rt lag in het pe rsoo nlijke vlak , het ga f de
deelneem ster vreug de , energie en vriendsc hap , gee n stemrec ht. Toch heeft de vro uwe ns port indire ct b ij gedr agen tot het
verwe zenlijke n van femini sti sch e idealen. H et heeft de vo edi ng sbode m van het fe minisme ve rrijkt doord at het vrije
bewegen voor de individuele vro uw een bel angrijke em ancip atoire inhoud had: het gaf zelfb ewustzijn, lichaam sb esef en
vr ijheidsb el evin g en w as van esse ntieel b elan g voor de ontp loo iing va n haar per soonlijkh eid , mede d oo r contacte n bui ten shui s .
D e co ntoure n van de ge n oemde ra akv lakke n dien en versc he rpt te wo rden. Sp or tarchi even wo rde n op dit moment
geï nv entariseer d ; verwac h t m ag wo rde n dat docum ent en ov er
vr ouwenclub s, inclu sief naaml ij sten, wo rde n aan getroffen .
A nde rzij d s zal bij geri chte belan gstelling ook de vrouwengesc hie denis in belan grij ke mat e kunnen bijdragen aa n de
ges chiedenis va n de (vro uw e n)spo rt.
J a co ba S teen dijk -K uyp e rs, m edisc h -h is to rica s tud ee rd e
ge ne eskunde aa n de Vrije Univ ers ite it en pro mov eerde in
1994 op het pr oef sch rift Volks g ezond he ids zo rg in de 16e en
1 7e eeuw te Hoorn (Ro tte rdam, 1994 ). On langs versc heen
van haar hand Vrouw en-bew eg ing; medi sche en culturele
aspec ten van vrou we n in de sp or t, ge z ien in het kad er van de
spo rth is tor ie, 188 0- 192 8 (Ro tterda m: Era smus Pu blishin g,
199 9).
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Margot Bogaards

Keizerin
Faustina Minor is, in tegenstelling
tot haar beroemde
echtgenoot Marcus Aurelius, tot nu toe een schimmige
figuur in de
Romeinse
geschiedschrijving.
Het beeld van deze bijzondere
keizerin
wordt voornamelijk
bepaald door haar uitzonderlijke
vruchtbaarheid
- ze kreeg tijdens haar huwelijk
dertien
kinderen. Tegelijkertijd
is
Faustina berucht vanwege
haar vermeende
overspel.
Dit nogal
beperkte
beeld wordt
door moderne
auteurs rechtstreeks
overgenomen van Romeinse
literaire
bronnen.
Margot
Bogaards laat zien
dat iconografische
bronnen
het negatieve imago van Faustina kunnen
nuanceren. Afbeeldingen
op munten en bustes en sarcofagen
geven
namelijk inzicht in Faustina's rol in de keizerlijke
propaganda,
een
aspect van Faustina 's leven dat tot nu toe in het geheel niet aan bod
is gekomen.

Faustina Minor werd rond 130 n.C . geboren als Annia Galeria
Faustina . Ze wa s de dochter van keizer Antoninus Pius en
keizerin Faustina Maior. Al op 8-jarige leeftijd ging ze een rol
spelen in de dynastieke politiek, toen ze werd verloofd met
Marcus Aurelius, de lieveling en gedoodverfde opvolger van
Antoninus Pius . Marcus Aurelius werd op datzelfde moment
geadopteerd door Antoninus Pius. Niet alleen werden
Faustina Minor en Marcus Aurelius zo elkaars halfbroer en
-zus, maar ook toekomstige echtgenoten. Faustina Minor was
zich dus al heel vroeg bewust van haar speciale positie. In 145
n.c. werd het huwelijk voltrokken, een gebeurtenis, die op
zeer uitbundige wijze gevierd werd . Antoninus Pius deelde
bijvoorbeeld graan en munten uit aan het Romeinse volk en
het leger. Door middel van die munten werden zowel de verloving als het huwelijk aan het gehele Romeinse volk bekend
gemaakt; ze dienden in feite als reclame voor de keizerlijke
dynastie.
Voor Marcus Aurelius was het belangrijk om met Faustina te
trouwen, omdat hij zo nog hechter met de keizerlijke familie
verbonden werd. Fa ustina was immers de dochter v an de kei zer en een huwelijk met haar versterkte zijn aanspraken op de
troon. Door het huwelijk had hij naast een aanspraak als
adoptiefzoon van Antoninus Pius nu ook via zijn vrouw een
bloedband met hem. Het huwelijk vormde dus een extra legitimatie voor zijn toekomstige keizerschap en speelde dan ook
een centrale rol in de propaganda van Marcus Aurelius . Het
huwelijk werd niet alleen gebruikt als legitimatie van oe
maehtsaanspraak van Marcus Aurelius, maar ook als symbool
van de stabiliteit van de staat. Het huwelijk zorgde namelijk
voor rust in het Romeinse Rijk, omdat er geen opvolgingspe rike len meer waren. Bovendien ondervond het Keizerrijk tijdens de regering van Marcus Aurelius veel bedreigingen van
buitenaf. De van nature vredelievende Marcus Aurelius moest
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noodgedwongen vele oorlogen voeren om de grenzen van het
Romeinse Rijk veilig te stellen . Eventuele onzekerheid onder
de bevolking over deze m ilitaire expedities werd bezworen
met propagandauitingen van rust en stabiliteit.
Centraal in deze propaganda stond het huwelijk van Faustina
en Marcus Aurelius, waarbij de nadruk lag op de harmonie
tussen de beide huwelijkspartners
die symbolisch zou zijn
voor de harmonische verhoudingen in het Romeinse Rijk.
Het harmonische huwelijk werd in afbeeldingen vaak uitgebeeld door middel van het dextrarum iunctio-motief.
Het
gaat hier om een afbeelding van een man en een vrouw, die
elkaars rechterhand vasth ouden ten teken van hun harm onische verbondenheid in het huwelijk. Het is opvallend, dat
juist ten tijde van Marcus Aurelius' regering deze afbeelding
zeer veel voorkomt. Op talloze grafmonumenten uit deze tijd
hebben particulieren zich laten inspireren door het voorbeeld
van Marcus Aurelius en Faustina Minor en zich laten afbeelden in de dextrarum iunctio -houding. Hierbij namen ze trouwens niet alleen de pose over van het keizerlijke paar, maar
ook de kleding en zelfs de h aardracht en gezich tsuitdru kk ing
werden geïmiteerd. Deze grafmonumenten geven een goede
indruk van de populariteit en reikwijdte van de keizerlijke
propaganda.
Ook de geboortes van de kinderen werden aangegrepen voor
propaganda van de keizerlijke familie. De geboorte van het
eerste kind, Domitia Faustina, in 147 n.c. was aanleiding tot
uitbreiding van de bestuurlijke bevoegdheden van Marcus
Aurel ius. Ook vo or Faust ina beteke nde de geb oorte van haar
eerste kind een verandering in haar status, omdat ze de eretitel augusta ontving. Faustina was de eerste Romeinse keizer in, die de titel al kreeg voordat haar man augustus (keizer)
was. Marcus Aurelius zou namelijk pas in 161 n.c. de troon
bestijgen. De verlening van de augusta-titel was dus iets bij-
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zonders e n geeft ee n indru k van Fa us tina's pre sti ge.
Na D om iti a Fa ustin a zou Fa ust ina Min or nog tw aal f k inder en
bare n, vij f mei sj es e n zeve n j on gen s, va n wie uitein delij k zes
of ze ve n ha ar zo ude n o verleven. D e dertien k inde re n , d ie
F au stin a M ino r tussen h aar zev entie nde en vee rt igs te leven sja ar hee ft ge baa rd w aren ook voor Ro mein se beg rippe n ee n
u itzo nd e rlijk aan tal. Ge zi en de slechte hygiën e in R om e , en
de gezon dheidst oe stand van de Rom ein se be vol king in het
algem een, is het op m erke l ij k dat Fa ustin a Min or zo vee l
geboo rte n he eft door sta an . E lke geb oor te was da n oo k aanleidin g voo r dyn ast ieke p rop aganda , d ie zic h voorna me lijk
uitt e in het uit geven van mun ten. Op d ie munt en w as m eestal
Fa us tina afg ebe el d samen m et haar k inde ren, ve rgez el d va n
tek sten d ie het we lz ij n va n de staat moe ste n aa nd u ide n of pe rso nifiea ties van deu gde n .
Matrona

Vanaf de geboorte va n h aar ee rs te k ind ging Fa u stina M in or
ee n stee ds bel an grij ker pl aats inn em en in de kei zer lijke familie . A Is ke rs ve rse ec htgeno te woonde de toen vij ftienj arige
F aust ina in h et hui s van de m oed er va n Ma rcu s A ur e liu s,
Do m itia Lu ci lla, ee n zeer invl oed rij ke en d omin ant e vro uw .
M arcus A urelius ve rtelt in z ijn mem o ire s, da t Fa usti na zic h in
het begi n van h aar huwelij k ge hoor zaa m en ged wee op steld e ,
zoals het de kin dvr ouwtje s van die tij d betaamd e . Maar na de
dood va n D omiti a Lu eil1a en van we ge haar ho ge k inderaantal
steeg Faustina 's pr estige e n werd ze de bel an g rij kste vr o uw
aa n he t hof. Bij he t ov erlij de n van haar vade r A nto ninus Pi us
in 161 n .c. erf de ze al z ijn bezittingen , waar doo r ze een zee r
ge fortunee rde v ro uw werd, d ie fin an ci eel au ton oo m wa s . Ze
wa s nu d us zel f ee n ma chtige vro uw , mi ssc hie n we l de ma c htigst e vro uw aan het hof. In de bri efwi sselin g tu sse n M ar cu s
Aureliu s en zijn leermee ster Front o wordt Fa us t ina Min or
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ec hter ste eds beschrev en als een bijz onder toegewij de moeder , d ie sa me n met M arcu s A ure lius zee r begaan wa s met het
lo t va n haar kindere n .
D e keizer lijk e pro p agand a slaag de erin met behul p va n
a fbee ldinge n ee n uiterst p os itief beel d va n F austina M inor uit
te d ragen . Faust ina was h ét sy m boo l van he t har mon isch e
hu welijk ; ee n vo o rb ee ld van goe d m oe de rsch ap e n vruch tbaarh eid, en de verp er soonlijkin g van de stabi liteit in de staat.
D e ve le afb eel dingen op munt en laten zi en dat ze di en de als
voo rbe eld voo r ander e n. Toch is haar in de ove rlever ing v oor nam elij k ee n slecht im ago toeb ed eeld. D at bee ld is terug te
voe re n op de H ist o ria A ug us ta. D it is in feit e de enige liter aire b ro n waa r F au stina Mi nor s leven w or dt beschre ve n en deze
bro n wor d t daa ro m vaa k ten onrec hte a ls ba sis voo r een
le ven sbeschr ij vin g ge bruik t. In deze se rie ke izersb iogr af ieën
w ord t Fau stina con sequ ent af geschilderd als een ve rdo rven
vrou w. Ze funge ert hi erin als de sle chte tegenhangst er van de
voorbe eldige , ern stig e Ma rc us A ur e lius.
Om te begin nen beschuldi gt de Hi st ori a A ug ust a Fa us tina
va n herh aaldel ijk o verspe l. H e t we rk noemt zelfs vier van
haar ver me ende minn aar s bij naam . Ook wo rdt haar voo rliefde vo or glad ia tore n c n zee liede n ru imsch oots ui tgem eten . Zo
zo u ze zel fs ee n kin d va n een glad iato r hebbe n gek rege n,
na melijk de latere ke ize r C ernm odus. Na as t dit onk uise
ged ra g zou ze ook no g een pogi ng hebben ge daan om L ucius
Veru s, de gea doptee rde bro er en med eke izer van M arcu s
A ure lius , te ve rg iftige n. A ls k lap o p de vuur pij l wo rdt ze
be schu ld igd va n medepli chti gh ei d aan een co mp lo t om de
reger ing va n Ma rc us A ure liu s omve r te werpen. D e besch uldi gingen in de Hi stori a A ug ust a a an het adres van Fa us iina
zijn hoogst onwaarsc hij nlij k . D e Hist o ria Aug usta is namelij k
ee n zeer om stre de n bro n, di e beke nd staa t o m zij n o nbetrouwbaarh ei d. Het w er k is pas in de vierd e eeuw n .c. , dus
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ru im twee eeu wen late r, gesc hreve n door ver sch illende sc hrij vers, die elk goe de en slech te periodes uit het R omein se Rijk
wi lde n be sch rij ven aa n de h and va n de le ven sbeschri j vin gen
va n de keizer s. H et doel was niet om ee n zo rea lis tisc h moge lij ke wee rgave va n de werke lij khe id te gev en, maar om goe de
en slec ht e k ei zers en kei zerinnen tege n elk aar af te zet ten .
N adere be stud er ing va n de Hi st oria A ugu sta en van ande re
m orali stisch e R omeins e ges chiedsc hrij ver s op hun houd ing
ten aa nz ien van vrouw en leert, dat er steeds deze lfde stere otiep e bes chuldigi ngen werde n geu it wa nnee r me n een ke izerin in ee n negat ief d ag licht w ilde ste llen . Ook andere
Rom ein se keizer innen wer den vee lv uldig beschuldi gd va n
ove rspe l en macht sh on ger. Dit z war tm ak en va n kei ze rinn en
door m idde l va n beschuldi gin gen va n p ro m iscu e ge drag,
poli tiek e intri ges en verg iftig ing is terug te voere n op het tra diti on ele ma trona-ide aal. Volgen s dit id eaal diend e de
get rouwde R om einse bur gervrouw , de matron a , zich afzijdig
te houd en van po liti ek en zic h geh ee l te wijd en aa n haar fa m ilie . Ee n gro te rol was wegge legd voor de als typisc h vro uwelij k besc ho uw de deu gden zoa ls besch eidenh eid , hui selijkh eid
en voora l k uis he id. Ook de trou w va n een vro uw aa n haar
ech tgen oot was va n groot bel an g . H et le ven va n een vro uw
diend e zich binne ns hu is af te spe le n. Ze kon gee n ope nba re
fun ct ie vervull en en dien de zich al hel emaal ni et met p olitiek
be zi g te houd en , omdat de vrouw elij ke geest daar te in stab iel
vo or werd geach t.
Vro uw en m et mach t we rde n door vee l R om e inen als een
bed rei gin g gez ien. Kei zerinn en nam en onder de vro uwe n va n
het Romein se Rijk een uitzond erin gspo siti e in . Niet allee n
sto nde n ze con stant in de schij nwe rpers e n bezaten ze bepaalde privileg es, maar ook ko nde n ze ind ire ct in vl oed op staats zaken uitoef en en door hun nauw e relatie m et de kei zer. D~
uitz ond erlijke positie van de Rom ein se kei zerinnen m aakte
hen ee n gewild doelwit voor laster. De best e m anier om deze
vrouwe n aan te va llen was om hen ervan te besc hu ldigen dat
ze zic h niet ge droeg en vo lge ns de (se ks ue le) normen di e de
m aatsch appij aa n hen stelde. D it ve rklaa rt de stee ds teru gkerend e beschul di gin gen va n ov ers pe l bij vro uwe n met m acht.
H oew el de H is toria Augusta zeke r ee n interessa nte b ron is als
het gaa t om de Romein se vi sie op vro u wen met macht , is h et
wer k als basi s voo r een lev ensbesch rijving van weinig w aarde . Ju ist het geb rek aan orig in aliteit en de stee ds terug ker e nde preocc upa tie me t o verspel mak en het als bi ografis che bro n
onbruikb aar . H ierme e is F au stina 's reputatie als mann en verslindster du s op losse schroev en ko me n te staa n, des te meer
omda t haar onk uise gedrag zo als beschre ven in de Hi sto ria
Augusta door gee n enke le andere bro n w or d t be vesti gd . H et
is bov endien zeer onwaarsc hij nlijk dat Fau stin a als symb ool
voor het harm oni sch huw elijk en m oed erscha p k on dien en als
ze in haar eigen tijd daadw erkelijk zo' n slecht e re putatie had .
'Moeder

van

het
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N a haar dood toonde Marcu s zic h zee r bedroefd en liet tersto nd een tempel voo r h aar bou wen . Al s ee rbet oon werd
Fau stin a b ovendien ve rheve n tot Godin , hetge en ni et ongebruik elij k was voor ov erle de n ke ize rinne n. Na h aar do od
heeft F au stin a nog opva llend lan g mun ten ges ierd als de ver go dd elijkte Fa ustina, waa rdoo r haar naged ach teni s ve rzeke rd
was. Een bij zonde re ma atre gel die Mar cu s A urelius n aar aan leiding van haar do od nam, w as het op zett en van ee n liefdadi gheidsf ond s voor meisjes, dat hij P uellae Fau stiniana e
noemde. He t fond s voo rzag in ja arl ijkse graa nuit de linge n
voor mei sj es . Van deze P uell a e Faus tin ianae zijn oo k wee r
munten in om loop ge bra ch t en de graa nuitdelin gen w erden
teven s afge bee ld op gra fm onume nten va n dankb are p arti culier en . Het doel va n d it liefd adigheid sfond s was, naast het
humanit aire aspe ct, om bij te dragen aa n de naged achten is
va n Fau stin a Minor.
Fa u stina Minor wa s du s geen szins de onsta biele, overs pelige
ec htgenote die de H istor ia Augus ta on s grilile vo or spip.gf'.lt.
He t is dan ook on ter echt dat er zo lan g zo we inig o nde rzoek
is gedaa n naar deze bijzond e re vro uwe n dat de negatie ve
bericht en over ha ar de bovent oon voerd en. D e be el d vormin g
ove r F au stin a Min or is te ze er ge kle urd gewees t door het oor deel van de Rom ein se mor ali sten, die de di screp ant ie tus sen
het traditi on ele ide aal van de m atrona en erzijds en de bijzon dere positi e van kei zerinnen and erzijds nie t konden verkroppen . Di e m oralist en wa re n echter geen tijd gen o ten van
F au sti na Mi nor. Doo r de beschrij vin gen in de H ist o ria
August a is de goede rep utatie die F au stin a Minor tij de ns ha ar
leven genoot als gevo lg va n de kei zerl ij ke propa gand a, ov ersc ha duw d doo r rodd el s, die erg hardn ekki g zij n ge bleke n.
Voora l ui t de eno rme hoev eelhe id afbee ldi ng en va n F aus tina
op munt en wordt ec hte r duid e lijk, dat F austina M ino r een
ce ntrale rol speeld e in de dyn astieke politiek van Marcu s
Aureliu s. Ni et alle en sto nd ze sy m bool voo r de ideale echtge no te in de perso nifica tie va n het h arm oni sch e h uwe lijk ,
m aar ook wer d ze h ét sy m boo l va n de v ruc htb aa rhe id van de
dyn asti e en impli ci et va n de vruc htb aar he id en sta bilite it va n
de Rom ein se sam en le ving ten tijde va n de rege ri ng va n
M arcu s Aure lius.
H aar vele kinderen en de en orm e hoe veelheid afb eelding en
op, munt en maakten haar bero emd bij een groot publiek, net
als haar ere ti tels, di e haar uit zonderlijk veel pre sti ge gaven.
H et is du s tijd om het neg atieve bee ld va n Fau stin a aa n te vullen met het uit er st positie ve b eeld dat de keiz erlij k e prop aga nd a tijd en s h aar leven va n Fa us tina M inor gaf. H et m oge
duidelijk zij n dat het po sitie ve beeld da t de prop aganda va n
haar geeft oo k weini g va n de wa re Fau stin a laa t zien . In fei te
w ordt het lev en F au stin a Min or in beid e beelden voor andere
doeleinden ge bru ikt dan puur b iografisc he . Het za l dan oo k
we l nooit m ogelijk zijn meer te we ten te kom en ov er Faustin a
Min or als per soon .

legerkamp'

D e bes te m ani er om Fau stin a's bel an grijke rol in de R om ein se
dyn astieke pro pagand a te illu strer en en om af te reken en met
het neg atie ve bee ld uit de H istor ia Augusta, is waa rsc h ij nlijk
om in te ga an op de m aatregelen di e werde n genome n vla k
voor en naar aanle iding van haar dood. Faustin a Minor rei sde
haa r hele lev en trouw mee met h aar man, di e door de vel e
gren sconflict en co ns tant o nde rw eg was. Al s dan k voor deze
toew ij din g heeft Fa us tina vla k voo r haa r dood , als eers te ke izerin , de er etit el mat er castro rum, ' moeder va n het leger kamp ' ontva nge n uit han den va n de Sen aat. Tij den s ee n va n
de reizen in het Oosten va n het R om ein se Rij k stie r f F au stin a
onverwac ht in het dorpj e Hal ala , dat Ma rc us Aur eliu s onmid delli jk liet omd open tot Faustinop oli s. Het is n iet duid elijk
waar aan ze is ges torven. He t is bekend dat ze aa n jicht leed.
Ook kan de barr e toch t in de koud e win ter te vee l vo or haa r
zijn gew ees t. B ovendi en zulle n de vele zwa nge rsc happe n hun
tol hebb en geë ist. Het is ze lfs m ogelijk dat ze we dero m zwa nger was en het di tmaal niet ov erleef de .
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Vrouvven
Nederlandse

op de vlucht
protestanten

in E n g e la n d I 550-1

600

Marloes Schoonhe im

Onderzoek
naar de geschiedenis
van vrouwen
in de zestiende
eeuw
lijkt te worden
gekenmerkt
door bronnenschaarste.
In Engeland
echter
hebben protestantse
vrouwen,
gevlucht
uit de zuidelijke
Nederlanden,
diepe sporen nagelaten
in de archieven.
Het betreft
hier bronnen
met een grote potentie.
Marloes
Schoonheim
bespreekt
op basis van brieven, akten, kerkprotocollen
en registers
de grote mate van zelfstandigheid
van deze vrouwen,
de contacten
tussen de vluchtelingen
en de kerkelijke
autoriteit
en de verhouding
tussen mannelijke
en vrouwelijke
vluchtelingen.

Tegen het midden van de zestiende eeuw had de reformatie in
lingen om hun economische potentieel begunstigen en de
de Noordelijke en Zuidelijke Ned erland en veel aanhang verkerk genoot een zek er e vrijheid en ze lfstandighe id. Om die
worven. De activiteiten van de katholieke kerk om het protereden bleven de vluchtelin gen naar Engeland komen , zeker
stantisme de kop in te drukken , war en evenredig to egenom en .
toen in de jaren ze stig van d e zestiende eeuw de religieu ze
Nieuwgezinden werden stelselmatig vervolgd . Aanvankelijk
onderdrukking in de Nederlanden toenam. In deze periode
bleven de straffen voor protestanten
werden ook buiten Londen gemeenbep erkt tot boetes en confi scaties van
ten van Nederlandse
migranten
eigendommen . In 1550 volgde een
opgericht. Enkele steden waar vee l
edict, bijgenaamd het blo edplakk aat ,
textielambachtslieden
zich vestigdat de productie en verspreiding van
den, zoals Norwich en Sandwich ,
ketterse boeken moest voorkomen en
ondervonden daar de economische
burgers aanspoorde protestanten aan
voordelen van.
te geven. Op het belijden van het proDe migratie van Zuid-Nederlands e
testantisme stond de dood straf ; manprote stant en naar Eng el and al s
nen werden onth oofd en vrouwen
gevolg van de contra-reformatie is
werden levend begraven . Werd de
uitgebreid be studeerd, maar het aan'misdaad ' ontkend , dan volgde de
deel van vrouwen in de migratie is,
brandstapel. Om aan de religieu ze
hoewel ongeveer de helft van de
vervolging te ontkomen , vluchtten
vluchtelingen
vrouwen
waren,
enk ele dui zenden
calvinistis che
onopgemerkt
gebleven . Dat is
N ederlander s, voornamelijk
uit
vreemd, want het traceren van deze
Vlaanderen , naar E ngeland .
vrouwen wordt niet bemoeilijkt
Het was te danken aan de goede
door
bronnenschaarste
die de
reputatie
van
de
bestaande
geschiedschrijving van vrouwen in
Nederlandse gemeenschap van koopde vroegmoderne
tijd gewoonlijk
lieden in Londen dat de komst van
kenmerkt. Een groot deel van het
godsdien stvluchtelingen
niet bij
archiefmat eriaal van Nederlandse
voorbaat
werd
tegengehoud en . l il de Tweed e Wereld oor log is de Nederland se ker k in Lond en
vluchtelingen in E ngeland bestaat
vo lle d ig ven vo est. Hel huidi g e inferi eur, zoa ls d e pr eekstoel,
Omdat een goed e organisatie van de
uit zeer gedetailleerde kerkprotocolda teer t ui l d e jar en vijft ig . Bron: co llectie aut eu r:
vluchtelingen
hun
economische
len en registers die zijn bijgehouden
potentie zou vergroten, g af koning
vanaf de stichting van de eerste
Edward VI op 24 juli 1550 toestemming om een Nederlandse
vluchtelingenkerk
in Lond en . Daarnaast zijn brieven van
kerk op te richten . Ter huisvesting bood hij de voormalige
vluchtelingen in Norwich , gericht aan achtergebleven familie
Augustijn er klooster Austin Friar s in Londen aan. Ook zijn
in Vlaanderen, bewa ard gebl even, waarvan een deel geschreopvolge r koningin Elizab eth 1 bl eef de Nederlandse vluchteven is door vrouwen .
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H et bron materi aal ov er vrouw elijke vluchteling en is bijzonder ; door de grootte en vari atie van het archiefmateriaal
vormt het een uitstekende ba sis voor een onderzoek naar
vrouwen in de zestiende eeuw. Enkele
aspecten
zijn bij
be studering van de
bronnen opvall end :
ten eer ste de grote
mate van zelfst andigheid
bij
het
be sluiten
tot de
vlucht
naar
Engeland .
Daarnaa st trekt het
onderhouden
van
contact met de kerkelijke autoriteit de
a an d ach t.
Veel
vrouwelijke vluchtelingen probeerd en
de inmenging van
de kerk met hun
persoonlijk
leven
klein te houden . De
vergelijking van het
gedrag van mannelijke vluchtelingen
met dat van vrouwen in de context
va n de vlucht en de
relatie
met
de
vluchtelingenkerk
verdient als derde
th ema speciale aandacht.

antwoord deelde ze hem mee dat ze heeft beslot en om naar
Frie sland te gaan. In een brief v an 4 oktober van hetz elfde
jaar deed Clais nog een laat ste, per soonlijke poging om zijn
vrouw over te halen
zich bij hem te voegen : "Cornpt a lso
ha est al s ghy m oeghelic is : want ie
hebbe geen ruste
voor dat ghy by my
zij t" . Tanneken gaf
echter geen gehoor
aa n zijn verzoek.
N aa st
vrouwen
zoals Tanneken , die
b eslotel~ niet met
hun man mee te
gaan, zijn in de
v l uchtelingengenleenschappen
in
Engeland veel vo orbeelden te vinden
van vrouwen die de
oversteek
alleen
hebben
gemaakt.
Zij zijn te traceren
doordat ze bij de
consistorie van de
v luchteli ngenkerken een verzoek tot
opname in de congre gatie deden. E en
voorbeeld
is de
weduwe Josijnken
Roelpot, die op 6
augustus 1584 verGebr and schild erd raam uit d e Ned e rland se ke rk in Au stin Fria rs, a ange bod en do o r nazat en
zocht
tot
de
van ee n N ed e rla ndse p rotestant di e in 156 8 ~1Q ar En g eland vlu chtt e. Bron: co llec tie autew :
gemeente te mo gen
Vlucht:
en
onafhankelijktoetreden . Ze h ad
een referentie
bij
heid
zich van de Hervormde kerk van Antwerp en , waarin stond dat
In alle brieven van de vluchtelingen aan het thuisfront in
Vlaander en komen dezelfde thema's aan de orde: de zor g om
ze een vrome en brave vrouw wa s. De kerkenraad riep de
achtergel aten eig endommen en de al dan niet gunstige econogemeente in Londen op haar liefd evol op te vangen . Naa st de
brieven getuigen du s ook de kerkr egister s van een tamelijk
mi sche vooruitzichten in Engeland komen vaak ter sprake,
maar ook de ongekende vrijheid in Engeland om het eigen
grote zelfst andigheid in de besluitvorming rond de vlucht.
geloof te praktiseren. In de eer ste plaats gaan de brieven echOver de religieuze drijfveren achter de vlucht komen we
meer te weten dankzij de brieven van de vrouwelijke vluchter over de zorg om de veiligheid van achtergebleven familie.
De eerste vluchtelingen die uit de Zuidelijke Nederlanden
telingen naar achtergebleven familie in Vlaanderen. Hoe
naar Engeland vertrokken , waren vrijwel uitsluitend mangedreven sommige vrouwen waren om te vluchten voor hun
geloof , tonen enkele brieven schrijf sters die de mi gratie pronen, want aanvankelijk liepen zij het grootste gevaar voor
vervolging. Toen ook vrouwen het slachtoffer van de contrapageren en hun familie probeerden
te overreden n aar
reformatie werden, groeide de ongeru stheid van vluchtelinEngeland te komen. Een voorbeeld daarvan is de epistel van
Tijnken Peers die ze vanuit Norwich na ar haar familie in
gen in Engeland over echtgenoten en kinderen die de overIeper stuurde: in een brief van 13 juli 1567 richtte ze zich tot
tocht nog moesten maken. Een van de briefschrijvers in
Engeland was zo bezorgd over de veiligheid van zijn vrouw
haar vader en hield hem voor dat alleen in Engel and een
en " k inde rk en s" in de Nederlanden dat hij een ton haring met
godsdienstig leven mogelijk was .
zijn brief meestuurde . Hij raadd e zijn echtgenote aan de vis
Kerkelijke
bemoeienis
begrensd
te verkopen, en hoopte dat ze met de opbreng st de overtocht
De vluchtelingenkerken
in Engeland lijken de spil te zijn
kon betalen.
geweest van het dagelijkse leven van de Nederl anders in
Het besluit tot vluchten werd door veel vrouwen voornameLonden en Norwich . Door de grote autonomie van de vluchlijk gezien als een individuele beslissing . Uit de briefwi ssetelingenkerk en had de kerkl eidin g een veel grotere zegg enlingen blijkt dat de vluchtelingen het niet vanzelfspr ekend
schap over het doen en laten van de leden dan in de
vonden dat een vrouw haar man naar Engeland volgde. De
Anglicaans e kerk gebruikelijk wa s. Het consistorie trad
hoedenmaker Cl ai s Wevele miste bijvoorbeeld zijn vrouw,
streng op tegen 'afwijkende ' leden van de congreg atie, waarTanneken Rabaus, die niet met hem was meegegaan naar
bij het bestuur zich beriep op het belang van de vluchtelingen
Engeland. Hij schreef haar twee brieven. In de eerste, gedazelf. Bij slecht gedrag kregen zij immers problemen met de
teerd 21 augustus 1567, prees hij Engel and en "het vriendeEng else autoriteiten. Ook vrouwelijke vluchtelingen werden
lijke volk " aan, in de hoop zijn vrouw te kunnen overtuigen
op hun daden aang esproken . Uit de kerkenraadprotocoll en
van een goede en gelukkige toekomst . Tanneken leek zich
blijkt dat sommige vrouwen deze kerkelijke bemoeizucht met
niet door deze brief te hebben laten overtuigen, want in haar
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- -------------hun pr ivé-leven n au welijk s toes tonde n, en dat ander en er j uist
b aat bij pro bee rden te heb b en .
I n de ke rk akten zij n legio voor bee lde n te vinde n va n ingrij pen in het per soonlijke le ven va n de vro uw elijke v luc hte linge n doo r de ge mee nt e . Zo tr ad de kerk lei d ing stre ng op
tegen dron k en sch ap bij vro uwe n, waar b ij ze ge ste un d wer den d o or g emee nte lede n die m eehi elpen 'o nts p oo rde '
geloof szusters te corr igeren . U it de ak te n van de consist ori e
te Lond en valt op te ma k en dat in 157 9 Heil k an Carm an s
v oor de nodi ge co m m otie zorg de . Tw e e ma al hadden buurvo uwen haar "soe dron ck en ges ie n da t sij nau weli ck sp reecken ofte ga en co nde." A ls straf m o ch t H eilk an en ig e weken
ni et aa n h et avon dmaa l deeln em en , waa rn a ze z ic h 'b e ter'
ge d roeg .
E en ge loofs genote van H eilkan liet zic h echter niet zo makkelijk door de ker kleid ing ringelore n . Adria ent gen Ly svelt
werd in 1583 on tb oden n ad at ze was aangege ve n door ee n
mann elij k lid van de vlu ch telingen gem eente w egen s dronkensc hap e n di efstal van ee n ring . Adriae ntge n beken de de
dief st al , m aar m eend e dat de ring ha ar toebeh oord e . De d ronk en sch ap deed ze af als een va lse ve rk lari ng, b edoeld om h aar
repu tatie te sc ha de n. Adri aent gen w ist de ker kenr aad du id elijk te m ak en d at ze zic h niet me t ha ar zake n m oesten bem oeien , w aarn a de kerk prompt ni ets me er tegen h aar onderna m.
Niet alle vrouw en k wam en zo makk elij k onde r de kerk elijk e
bemo eizu cht uit als Adri aen tgen . Vooral wann eer brut aal
gedra g tege n de ke rk ge richt wa s, voe lde de leidin g va n de
vluc hteli ng enge mee nten zich genoodzaak t de leden aa n te
spr eke n. Zo heb ben Gill es va n den Bergh e en zij n vro uw, w ier
n aam in de kerk akten ni et ge noe m d wo rdt, te duid elijk laten
mer ke n da t ze geen beho efte hadd en aan het kerke lijke toezicht. Zij o nthielde n zich ett el ij ke m alen van het avo nd maa l e n
verzuimd en ook de dienst en bij te w on en. Van de n Bergh e en
zij n vrouw werd en daarv an door het co ns istorie beschuld igd
in m a art 1570 . Aa nva nkelijk viele n ze beiden de kerk aan en
be schuldi gden deze va n op lic hte rij . N adat de ker k dre igde met
het ontzegge n va n hun lidm aat schap , kreg en ze spijt va n hun
brutal iteit. Gill es en zij n vro uw bel oofden hun ge drag te ver andere n. Omw ille va n de ge moe dsrus t ond e r de ove rige
gem eent eleden liet de ker kenraad het d aarbij .
Huwelijksconflicten

en de

ge noo t aan het kort ste ei nd. Bij ee n confli ct in 1570 moest
Jo nk he er Jasp ar Sul zich confo rme ren aa n de w il va n zij n
vro uw. H ij we rd bij de kerk enr aad op het m atje geroe pe n
om da t hij zich een hele nacht had opg eho uden in een "s uspec te herb ergh e" . O ok wer d hem verwe ten dat hij de ver ma ningen va n zijn vro uw, die hem vroeg wee r naar hui s te ko me n,
in de wind had ge sl agen. De Jonkheer pr otesteerd e, meende
ni et schuldig te zijn aan dronken sch ap, en verte lde dat hij niet
naar huis had durven gaan: "seyd e voorts, hoe dat zij n huusvr au we oorsaeke w as dat hij daer den nacht overbleef ende
n iet en dorst thuus co m me n, vresen de va n meer der zwa richei t" . De kerke nraa d besloot het bij een ve rma ning te laten en
J asp er werd ver bode n de herber g nogma als te bez oeken .
Een

thema

met

potentie

D e kerkak ten van de Nederla ndse Kerk in Lond en en de
arc hieven van de 'Dut ch Chur ch ' in Norwich ve rand erden
va naf de j aren derti g van de zeve ntiende ee uw ste rk van
kara k ter. H et lede nta l va n de gemee ntes nam af , verw ijz ing en
naar co ntac ten met de N ederl and en verdwe nen uit de ke rk p rot ocollen en ang lici sme n stake n de kop op. De gro te hoevee lhe id bronn enm ateri aal uit de zes tiende ee uw geeft ec hter
bel angrijk e info rm at ie over pr otestant se vro uw en die ron d
1650 naar E nge land vluch tten. De ze archi even ton en de zelfsta ndigheid aa n van het handel en van vrouw en in de zes tiende ee u w. M et nam e ov er de vlucht ui t de Zu id elijke
Ned erland en , de o mga ng met de vluc hte linge ngemee nte e n
de ve rho ud inge n m et m ann elijk e vluc hte ling e n onde r de
ges pa nne n oms ta ndig he de n is uni ek bro nn en m ater iaal te vi nden . D e br onn en , di e vaa k zeer p erso onlij k v an aard zij n,
kunn e n ee n boeie nde en insp ireren de ba sis zijn voor ee n
onde rzoek naar vrou wen en arbei d , dem ogr afie en so ciale
kl asse. De brie ven van de vlucht elingen en de archi ev en van
de ke rken zij n een w aardevoll e aanvulling op het sc haa rse
br onn en goed ov er vro uwe n in de vro eg mo de rne tijd .
Dit artike l is ge baseerd op Vrou wen op de vluch t: op zoek
naa r prot est ant se vluc hte ling en in Enge land 1550-1600 dat
als scriptie ver scheen in op dracht van een doc toraalco llege
van de vakgro ep ge sc hi edeni s aa n de R ijks univer site it
Leide n .

kerk

O ok b ij pro bleme n onder de ge m eente le de n waar de ke rk ni et
bij betrokk en wa s, meend e de leid ing te moet e n int erf ereren .
Z o vor mde n p erikelen in het hu welij k sle ven va n de leden ee n
bron van k erk elij ke b emo ei eni s. D e akte n di e daar de wee rslag va n zijn , geve n een goe d beeld va n de verh oud in gen tus sen m annelijke en vro u we lij ke vlu cht elingen binn en de co ntext van de vlucht . Dit ge ld t zeker voor de relatie tu ssen
Willem Lemniu s en zijn vr ouw Dani ëlle Eeuw outse, b eid en
afkom stig uit Zi eri kzee , di e ett elij ke m alen in de kerk akten
ter sprake ko mt. D aniëll e wa s van zee r go ede ko maf en had
haar m an pe rsoonlijk be keerd tot he t 'en ige ware geloof '. In
Lond en kreeg ze het al ga uw aan de sto k met de ker kleid ing
toen ze zic h bem oe ide m et ee n co nfl ic t over ee n k rit isch
geme ent el id . Ver der werd in 1561 haar naam ve rmeld in een
notiti e van een ru zie, en getui gen di ver se akten ove r haar va n
dronk en schap. Will em, di e ar ts w as, w erd enkel e jaren na
aa nko ms t in En gel and gevraag d lij farts v an k onin g Erik IV
va n Zwe de n te wo rde n en ve rlie t zijn vro uwe n kind eren .
Ho e wel hij zijn kroos t aa nva nke lij k nog geld stuur de, trou wde W ille m in St ockh olm opni eu w en w is t hij zij n ki ndere n ui t
het eerste hu welij k te o nte rve n. Ho e het D ani ëll e ve rder ver ging, is on beke nd. Na het ver trek van Willem heeft ze de ke rk
niet m eer bezo ch t.
Het huw elijksdr am a van D aniëlle en Willem is door de kerkenr aad in detail vas tg eleg d . Omdat Da n iëlle zic h echter ni et
be rie p op steun van de kerk, is Will em niet veroo rd ee ld om
zij n daden . In de meeste geva lle n va n hu welijk sd ram a's we rd
de vro uw doo r de kerk in het gelij k ges teld en trok een ec ht-

M arl o es S ch oonheim w erkt als Ass istent in Opleidin g aan de
vakg ro ep ges c h iede n is van d e Ka th o li eke Uni ve rs iteit
Nijme ge n.
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het domein

van

de

vrou~?

Johanna Mar ia van W inter

Koken is tegenwoordig
vooral een bezigheid van vrouwen.
Dat is
niet altijd zo geweest; in de Middeleeuwen
bijvoorbeeld
hielden
vooral mannen zich bezig met de voedselbereiding.
Vrouwen
waren
druk met schoonmaken,
het verzorgen
van kleinvee en het spinnen
van wol. Vanaf de zestiende
eeuw verdrong
de vrouw de man echter
uit de keuken. Johanna Maria van Winter,
emerita
hoogleraar
Middeleeuwse
geschiedenis
in Utrecht,
vraagt zich af wat daar nu
precies de oorzaak
van is geweest, en wat de betekenis
van het
spinnewiel
is geweest voor deze verschuiving
in het rolpatroon.

Wie middeleeuwse kookboeken of receptenverzamelingen
bestudeert,
wordt
getroffen door het feit dat daarin nooit
sprake is van vrouwelijke koks of schrijfsters, maar altijd alleen van mannen:
Guillaume
Tirel dit Taillevent , Le
Ménagier de Paris, Maître Chiquart,
Maestro Martino, Bartolomeo Sacchi detto
il Platina,
Meister
Eberhart,
Marx
Rumpoldt, Thomas van der Noot, Gerard
Vorselman - om enkele bekende samenstellers van kookboeken uit de veertiende,
vijftiende en zestiende eeuw van het
Europese continent te noemen. Komen we
echter in de zeventiende eeuw terecht , dan
is weliswaar
het
meest
bekende
Nederlandse kookboek De verstandige
Koek of sorghvuldige Huys-houdster uit
1667 vermoedelijk door een man geschreven , maar wordt er in de ondertitel toch op
een vrouwelijke huishoudster gedoeld .
Nog weer wat later, in de achttiende eeuw,
is er bepaald een "gedrang van mevrouwen" , zoals Annie van 't Veer zo treffend
de situatie in de toenmalige Nederl andse
kookboeken-sc ene heeft genoemd. Ook
draagt het meest gebruikte kookboek uit
De heilig e Sev erus neem t afsc heid van z ijn v rouwen doc h ter. Zijkant van de zands ten en sarc ofa ag
die eeuw de titel De volmaakte Hollandse
van de he ilige Severus uit 1365 in de Sankt Seve rik irch e te Erfur t (Dui tsland).
keuken-meid (1745), hetgeen onmiskenDe vrouw is gekarak teris eerd do or haar spinr okken . de do chter door een mand met wol.
baar wijst op een vrouwelijke kok.
Dezelfde indruk krijgen we als we kijken
ken, en verder het schoonmaken, het kopen en verkopen op
de markt en het werken op het land . Vermoedelijk hoorde ook
naar schilderijen en prenten uit die eeuwen : terwijl op middeleeuwse miniaturen en andere uitingen van beeldende
de zorg voor kleinvee en kippen tot de taak der vrouw, evenals het worsten maken, nadat de man het dier had geslacht.
kunst het vuur in open haard en oven gewoonlijk door mannen wordt bediend, zien we in de zestiende eeuw de vrouw als
Die indruk krijgen we tenminste als we kijken naar de afbeelhet ware opdringen in de keuken, om in de zeventiende en
dingen in het veertiende-eeuwse genre van het Tacuinum
achttiende eeuw aldaar geheel de plaats van de man in te
sanitatis, de 'Tabellen der gezondheid' , waarin telkens een
nemen. Bezigheden van vrouwen op middeleeuwse afbeelkorte tekst over een gewas of huishoudelijk product wordt
dingen zijn in de eerste plaats het spinnen met een spinrokgeïllustreerd met een paginagrote afbeelding van mannen en
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J oa chim A nth oni sz . Wtelva el [I 566 -] 628 ),
De keuke nmeid.ca. ]62 5. B ron : Ce nt ra a l Mu seum Ut recht .

vrouwen in huis, tuin of keuken . Daarop zitten vrouwen soms
ook in een pan te roeren, wat we op noordelijker miniaturen
uit de veertiende en vijftiende eeuw eigenlijk niet tegenkomen . Waren ze ten zuiden van de Alpen misschien meer geëmancipeerd dan bij ons?

Vuur en wat:er
Nu kan men zeggen dat de middeleeuwse kookboeken vooral voor de aristocratie waren bedoeld, dus voor de grote huishoudingen, waar het mannelijke keuken personeel toch altijd
de overhand had en heeft , zoal s in onze grote hotels en op
cruiseschepen nog steeds het geval is, terwijl in latere eeuwen
vooral voor de burgerlijk e huishouding werd ge schreven . Dat
zal zek er een rol hebben gespeeld, maar verkla art de veranderende sekseverdeling in de keuken naar mijn mening niet
volledig . Vrouwelijk keukenpersoneel is immers sinds de zestiende eeuw ook in grote en deftige huishoudens te vinden.
De gevolgen van deze opv allende rolverschuiving lijken mij
duidelijk : nadat het werk in de keuken in de Middeleeuwen
een zeer hoge status had genoten , toen het dus vooral door
mannen werd verricht, zakte het geleidelijk in aanzien toen
het door vrouwen werd overgenomen. De vrouw ging z ich
ten slotte zelfs opgesloten voelen in de keuken , die ze in de
ze stiende eeuw zo moeizaam als haar domein had veroverd.
De sp otpre nten over 'de strij d om de broek' geven van die

verovering blijk : mannen worden bel achelijk
gemaakt omdat ze hun broek uittr ekken en die aan
hun vrouw aanbieden, en omdat ze zich van het
vuur laten verdringen en vrouwenwerk gaan verrichten zo als haspelen aan een spinnewiel, eieren
rap en in de hoenderhof en ruiten was sen . Want
na ast het spinnen placht , zoals gezegd , ook het
schoonmaken vrouwenw erk te zijn : hij het vuur
en zij het water .
Daarmee hebben we evenwel de oorzaak van dit
veranderende rolpatroon nog niet te pakken, en
jui st die interesseert mij zeer. Ik zou graag willen
dat een onderzoeker (m/v) van vroegmodeme
sociale verhouding en een onderzoek naar dit complexe probleem zou sta rten . Want complex lijkt
het mij wel te zijn, aangezien het alle terreinen
van de samenleving heeft beroerd en niet alleen de
po sitie van de vrouw . Wat zijn de mannen gaan
doen , die uit de keuken werden verdreven ? Was er
nieuw en ander werk voor hen in het verschiet,
hijvoorbeeld in de textielnijverheid? Maar daarin
werkten ook vrouwen collegia al mee , en niet
overal leefde de bevolking grotendeels van deze
industrie zoals in Leiden . Waren er dan andere
beroepen in opkomst? Werk in de scheep sbouw,
of als matroos? Maar dat was er toch vroeger ook
geweest, en ook is dit nieuwe rolpatroon niet
alleen in de Nederlandse kustprovincies aan te
tonen, wa ar de werkgelegenheid in de grote vaart
natuurlijk volop aanwezig was, maar ook elders in
Europa .
Ik vraag me af of de uitvinding van het sp innewiel
aan het einde van de vijftiende eeuw hiermee iets
te maken heeft gehad. Tot die tijd liepen vrouwen
rond met een spinrokken, een stok met een knoedel ruwe wol erop, dat zij al wandelend konden
hanteren . Overal droegen ze dat werktuig bij zich ,
zodat elk verloren ogenblikje kon worden benut
vo or het spinnen van een fraaie draad, die dan verder op het weefgetouw kon worden verwerkt ,
meestal door m annen. Door de komst van het
spinnewiel ging het mobiele karakter van dit vrouwelijk bedrijf verloren , want men moest er bij
gaan zitten op een vaste plek. Heeft dit invloed
gehad op de economische positie van vrouwen ?
Konden zij daardoor minder makkelijk in de landb ouw worden ingezet, zoals vroeger, en kregen ze meer gelegenheid
voor werken binnenshuis, zoals in de keuken ? Maar waarom
dan het verz et van de mannen , die zich niet zonder strijd uit
dat domein hebben laten verdrijven ? Ik weet het werkelijk
niet en zou gra ag zien dat hiernaar een s een serieus onderzoek
zou worden ge start.
Johanna Maria van Winter is emerita hoogleraar in de
Ges chi edeni s van de Midd ele euw en aan de Uni versit eit
Utrecht.
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Tentoonstelling

Dood en dodenherdenl<ing
in de late MiddeleeuW'en
Vrouwen

in beeld
Helen Wüstefeld

De mogelijkheid
dat men na de dood verantwoording
moet afleggen
voor zijn daden. heeft vanouds het handelen van mensen bepaald.
In een millenniumtentoonstelling
toont
Museum
Catharijneconvent
hoe onze voorouders
in de late Middeleeuwen
zich hebben voorbereid op de dood en het Laatste Oordeel.
Aandacht
wordt
besteed
aan de gebruiken
bij het begraven en het gedenken
van de overledenen en de rol die vrouwen
daarbij speelden. Ook toen waren vrouwen organisatoren.
hulpverleners
en cultuurdragers
bij uitstek. Zij
'sp e e ld e n een belangrijke
rol bij stervensbegeleiding.
het verzorgen
van de uitvaart
en de dodenherdenking.

In de tijd dat he t christendo m in ons land de en ige geacce pteerd e go dsdiens t w as, was de gedac hte ge mee ng oed d at de
ziel va n de men s n a het aar dse le ven beoord eeld zou word en .
Daarn a zo u verw ij zing naar de hel , de hemel of het vag ev uur
volge n . De hem el w as allee n toe gan kelijk voor de uitverkoren en : zij die goe d gele efd h adden en goed voor be reid gesto rven w aren. M aar ook al h ad men daaraan vold aan, niemand
wa s ge heel zonder zonden . Ieder kon dan ook verwach te n dat
zijn of haar ziel na de dood korte of lan ger e tijd in het vage vuur m oest boet en voordat deze in de hemel opge n om en zo u
wor de n. De tijd in het vagev uur ko n verkort wo rden, onde r
and ere door goe de werke n te verric hten of do or erv oor te zo rgen dat er voo r de ziel w erd geb eden . De zo rg voor de zie l
w as dan ook va n het gro ot ste belan g .
De dood maakt e geen onde rscheid tu ssen man en vrouw, j ong
en oud . Vrouw en , schenk sters van het nieuw e leven, w aren
wel ex tra kwet sb aar : het aa ntal van hen dat in het kraa mb ed
stierf , was bij zo nd er hoog . Zo overl eefde een ze ker e Sim on s
Jan sz. van Polan en vij f va n zijn zes echtge no tes . Getui ge
hi er van is een mem oriet afel waaro p hij zij n vro uw en en de 33
k ind eren uit deze hu welij ken heeft laten veree uw igen .
Om dierb are ove rledene n te herden ken en om na de do od in
geb ed te blijv en voort leven, li eten welge st elde m en sen
mem orietafel s m aken m et daarop hun por tretten en een
opro ep voor geb ed voor hun zielen he il. Hoew el er hond erd en
me mo rietafe ls ge m aakt zijn en het aan tal ge beds por trette n
va n ma nne n en vro uw en daarop vrijwe l gelijk is, zij n er ni et
veel stukk en bek end waa ro p vro uwe n he el duidelijk hun
stemp el hebben ge dru k t, Z o is uit o ns land slec hts een voo rbe eld bewa ard ge bleve n va n een vro u w die zi ch met meer dan
een , namelijk twee echt genoten heeft lat en afbe el den :
Elis abeth, vrouw e van Culemborg en Hoog straten (tI555)
heeft twee mem orietafel s laten mak en waarop oo k de gebed spor tretten van Jan va n Lu xembur g (tI 50S) e n Antoni e van
Lal ain g (tI5 40, afb. I ) te vinden zijn. Tijd en s haar le ven en
ook nog in ha ar testam ent bereidd e Eli sab eth zich zo goe d
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Afb . 1. Memori etafel van E lisabe th va n Cu lem borg el! haar beide ech tg en o ten
(Utrecht (?), na ca. 1530; Culembo rg, Eli sabethwee shuis, inv. /11: MEW 212).

Bron: Museum Catharijn econve nt Utre cht.

m ogelij k voor op ee n guns tig La atste O ord eel door allerle i
liefdadig e we rken te doen "tot trooste ende salichey t mijnre
sielen". Ha ar lijfspreu k, "niet ik , maar de ander" ge eft aa n dat
het haar int entie w as zic h vo or anderen in te zetten . In haar
testam ent n am ze di ver se rege linge n voor de arm en op e n
h aar e xecut eur s kr ege n de op dr acht i n haar n aam in
Cul emb or g een weeshui s te stich ten. Dit was in princip e
"voo r de ee uw ighe id" bedoeld , m aar het heeft in haar gev a l
to t in de j aren ze venti e van dez e eeuw gef unctio nee rd . D e
m eeste m em oriedi en sten eindigd en, toen met de reformatie
de katholi ek e eredien st uit het ope nbare lev en verdw een.
Privé-devotie

Naas t sc h ilder ij en geve n met nam e archi efstukken ons inform atie over de re gelin gen die me n trof voor het ei gen zi elen-
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heil, de laatste wilsbeschikking
en ook voor de eigen begrafenis. Is archiefmateriaal
doorgaans niet geïllustreerd, middeleeuwse getijdenboeken
daarentegen bevatten vaak fraaie
miniaturen die ons nu nog een beeld geven van de gang van
zaken bij het sterfbed, wat er daarna gebeurde èn welke rol
vrouwen daarbij speelden.
Een getijdenboek is het gebedenboek dat door leken werd
gebruikt voor privé-devotie. Veel getijdenboeken bleven langere tijd in bezit van een familie. Getuigen daarvan zijn de
aantekeningen over sterfdata en memories (herdenkingsdiensten) die men veelvuldig
in deze boeken
aantreft.
Getijdenboeken
bevatten
verschillende
teksten die op
bepaalde uren van de dag gelezen werden. Vrijwel elk getijdenboek bevat het dodenofficie met teksten die over de dood
handelen en die over de nachtelijke uren verspreid gebeden
werden. Waarschijnlijk
bad men het dodenofficie niet voor
zichzelf,
maar om overleden
naasten
te herdenken.
Daarnaast zal de bezitter van het boek ook gehoopt hebben
dat na de eigen dood de erfgenaam van het boek de gebeden
voor hem of haar zou zeggen. De hoop dat juist anderen voor
je bidden, past in het laatmiddeleeuwse
gebruik om voor het
eigen zielenheil te zorgen.
In geïllustreerde getijdenboeken wordt het dodenofficie vaak
gemarkeerd door een afbeelding die betrekking heeft op een
begrafenisdienst,
of een aspect daarvan. Er zijn prachtige
voorbeelden bewaard gebleven: we zien hoe de vrouwen een
stervende verzorgen, hoe een weduwe treurt naast het sterfbed van haar man, hoe begijntjes het lijk in doeken naaien en
hoe zij bij het altaar bidden tijdens de begrafenismis.
Begijnen, die vaak de kost verdienden met het maken en herstellen van textiel werk en het schoonhouden daarvan, werden
in de Middeleeuwen ook ingeschakeld bij de verzorging van
zieken en overledenen. Terwijl priesters belast waren met het
toedienen van de sacramenten en het opdragen van de uitvaartmis, namen broeders van de bedelorden en vooral ook
begijnen de taak van het verzorgen van de doden op zich. Zij
hebben zich gekweten van zowel ziekenverpleging,
stervensbegeleiding als van het wassen van het lichaam van de overledene. Ook waakten zij bij de baar en het graf en baden in
memoriediensten
voor het zielenheil van de gestorvenen. Als
families dat in hun testament lieten vastleggen,
zorgden
begijnen voor goede werken voor de armen in naam van de
overledene. In een handschriftje uit Brugge (ca. 1470) zien
we een nonnetje tijdens een begrafenismis bij het altaar bidden terwijl familieleden een bedelaar een aalmoes geven.
Lidwina

van

Schiedam

Terwijl de fraai geïllustreerde getijdenboeken en schilderijen
vooral een beeld schetsen van de rijkste milieus, zijn er ook
afbeeldingen bewaard gebleven die het gewone burgerleven
uit de vijftiende eeuw weergeven. Een voorbeeld is te vinden
in de levensbeschrijving
van Lidwina van Schiedam (13801433). Als vijftienjarige meisje kwam zij zo ongelukkig op
het ijs ten val dat zij ten gevolge daarvan de rest van haar
leven aan het ziekbed gekluisterd was. Vermoedelijk heeft zij
bij de val enkele ribben gebroken en is de wond die toen ontstaan is niet meer genezen. Tijdens haar 38-jaar lang durende
ziekbed kreeg zij diverse visioenen die, tezamen met haar
voorbeeldige geduld, door het hele land bekend werden. Niet
lang na haar dood werd haar leven beschreven.
Hiervan
kwam in 1498 een gedrukte versie op de markt die geïllustreerd is met levendige houtsneden. Deze vallen op door een
heldere weergave van scènes uit het dagelijks leven van de
burgerij in de Lage Landen. Zo zien wij Lidwina op het kerkhof opgebaard in haar kist, met daaromheen familieleden en
doodgravers, die zij, zo beschrijft de tekst, zelfs na haar dood
"vervulde van gelukzaligheid"
(afb. 2). De tijd dat haar
lichaam nog boven aarde stond, kwamen er dag en nacht
"duizenden" mensen uit Hollandse en Zeeuwse steden en dorpen kijken en bidden. Toen sommige pelgrims bij haar graf
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van ziekten of gebreken genazen, liet men hier een kapel bouwen en ging men haar als een heilige beschouwen.
Moeder

en zoon

Net als op memorietafels heeft men zich ook in boeken laten
afbeelden om in gebed herinnerd te worden. Zo heeft de
Haarlemse dame Mechtild van Santen zich met haar zoon

Afb . 2. Lidwina vall Schiedam opgebaard op hel kerkhof t Schiedarn, Otgier
Pierersz. Nachtegael, /498) Bron: Museum Catharijneconvent Utrecht

Antonius laten vereeuwigen
in een Venetiaans misboek
(1504) dat zij schonk aan het dominicanenklooster
waar deze
zoon lekenbroeder was. Beiden staan geschilderd in de marge
op het blad waar de canontekst met het Te Igitur begint, het
belangrijkste moment in de mis wanneer de kruisdood van
Christus wordt herdacht. Deze tekst wordt ook nu nog
gevolgd door een gebed voor de levenden en voor de overledenen. Moeder en zoon zijn beiden gekleed in habijt en zitten
geknield met een rozenkrans in de hand (afb. 3). Achter hen
staat Maria Magdalena, die als beschermvrouwe haar hand op
het hoofd van Antonius
legt. Maria Magdalena
werd
beschouwd als patrones van gevallen vrouwen. Zou Mechtild
zich misschien zondig gevoeld hebben en zou de zoon - wellicht een buitenechtelijk kind? - de bescherming van deze heilige extra nodig gehad hebben? Waarschijnlijk is dit te ver
gezocht en moeten wij ons ervoor hoeden dergelijke normen
toe te passen op een tijd die nu vier à vijf honderd jaar achter
ons ligt. Wel is bekend dat Maria Magdalena in de orde der
dominicanen bijzondere verering genoot.
In dit prachtig ingekleurde misboek staat voorin vermeld dat
het boek een persoonlijk geschenk van Mechteld van Santen
was samen met een zilveren kelk, een blauw kazuifel en allerlei voorwerpen die een priester voor de mis nodig heeft. De
Latijnse schenkingsnotitie eindigt met de oproep voor haar en
haar zoon te bidden: Orate pro eis.
Zorg

voor

een

ziekelijk

meisje

De ouders van het ziekelijke Haagse meisje Beatrijs van
Assendelft probeerden al in een vroeg stadium voor het heil
van hun dochter te zorgen. Toen zij haar in 1485 in het vrouwenklooster van Maria ter Zijl te Haarlem lieten opnemen,
schonken zij haar een prachtig brevier (= het gebedenboek
voor geestelijken)
dat zij in Delft hadden laten maken.
Beatrijs was de dochter van Geuit, heer van Assendelft (ca.
1420-1486), ordinaris bij het Hof van Holland, en Beatrijs
van Dongen van Dalem. Bij haar intrede in het klooster sloten de ouders voor Beatrijs een contract met allerlei bepalingen. Zij gaven het convent een ruim jaargeld dat na hun dood
nog aanzienlijk verhoogd zou worden. Afgesproken werd dat
Beatrijs vanwege haar gezondheidsproblemen
ontheven zou
worden van een aantal in het klooster verplichte werkzaamheden en gebedstaken. Er werd onder andere bedongen dat zij
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Afb. 3. Moede ren zoon l'on SOl/ten niet Maria Magdalene in een misboek. Bron:

alleen aan de gezamenlijke koorgebeden hoefde deel te
nemen als zij zichzelf daartoe in staat achtte. Haar gebedenboek werd daarop op voorhand aangepast: bijna alle gebeden
voor de nacht ontbreken, alleen de nachtelijke gebeden van
het dodenofficie zijn opgenomen. Bovendien is een aantal
gebeden toegevoegd dat niet tot het brevier behoort, zoals de
gebeden voor een zuster die stervende is.
Beatrijs zelf is, met haar wapenschild, afgebeeld in een
miniatuur waarin zij in gebed knielt voor Augustinus, de
kerkvader wiens kloosterregel het Zijlklooster volgde. De
voorstelling siert het begin van de teksten voor de feestdag
van deze heilige op 28 augustus. De miniatuur diende om aan
de devotie van Beatrijs voor Augustinus uildrukking te geven
en - als het boek door anderen werd gebruikt - haar als een
vroom voorbeeld te tonen. Tegelijkertijd zullen de opdrachtgevers gehoopt hebben dat Augustinus hun dochter bij haar
dood tot steun zou zijn. Indirect heeft de voorstelling een
functie gehad in de zorg voor Beatrijs' zielenheil. Door dit
prachtige handschrift aan haar medezusters in het klooster te
schenken, bleef de herinnering aan Beatrijs ook na haar dood
bewaard.

Noordwijk
(t
1466) en
Agniese van Raaphorst (t
na 1485), en rechts de
ouders,
Jacob
van
Noordwijk (t1503 of 1504)
en Aleid Jan Foeyendr.
(t1512). De beide echtparen zijn echter niet de voorouders van Gijsbrecht of de
wederzijdse
ouders, zoals
men zou verwachten, maar
de (reeds overleden) ouders
en grootouders van Anna
van Noordwijk. Heel waarschijnlijk is Anna dus de
opdrachtgeefster
van deze
memorietafel
die zij vermoedelijk heeft laten vervaardigen kort na het overlijden
van
haar
man
Gijsbrecht en haar moeder
Aleid.
Beiden
werden
begraven bij andere familieleden in de kapel van de
familie Van Noordwijk in
het Haarlemse
dominicanenklooster waar al sinds
Museum Catharijneconvent Utrecht.
1440
herdenkingsof
memoriediensten
voor de
familie werden gehouden. In 1514 deed Anna een belangrijke financiële gift aan dit klooster. Het prachtige schilderij
wordt toegeschreven aan de bekende Haarlemse schilder Jan
Mostaert (ca. 1510-1514) en is de enige bekende memorietafel in Noord-Nederland waarin de familie van een gehuwde
vrouw over meerdere generaties wordt herdacht.
Hierboven is slechts kort geschetst dat vrouwen een belangrijke rol speelden bij stervensbegeleiding,
de dodenherdenking en de zorg voor het zielenheil. De Utrechtse tentoonstelling laat er tot en met 26 maart veel meer voorbeelden van
zien! Speciale rondleidingen waarin de rol van vrouwen naar
voren wordt gebracht zijn ook te reserveren
(Museum
Catharijneconvent,
afd. Presentatie & Communicatie, tot 26
maart 2000, tel. 030-2313835).
Helen Wiistefeld is werkzaam bij Museum Catherijneconvent
als hoofd afdeling Onderzoek en Beschrijving en conservator
handschriften en oude gedrukte werken.

Literatuur
Drieluik

Veel meer openbaar dan de afbeeldingen in boeken en voor
een algemeen publiek toegankelijk
waren de al eerder
genoemde memorietafels. Dit zijn kunstwerken met een religieuze voorstelling met daarbij de gebedsportretten van de
opdrachtgever(s) soms met het hele gezin, met wapenschilden en al dan niet met een oproep tot gebed voor hun zielenheil. Deze memorietafels
hingen in kerken en kapellen,
meestal dichtbij of boven een graf. Het fraaie drieluik van
Anna van Noordwijk en haar familieleden toont hoe deze
dame zorg droeg voor het zielenheil van haar man, haar
ouders en grootouders. De personen die geknield in gebed
naast en midden onder het Laatste Oordeel zijn afgebeeld,
zijn te herkennen op grond van de wapenschilden. Links ziet
men onder de hoede van Maria, Gijsbrecht van Duvenvoorde
(t1510) met zijn (deels nog jonge) zoons. Rechts is zijn
tweede echtgenote, Anna van Noordwijk met haar dochter
Adriana afgebeeld onder hoede van Joharmnes de Doper. Op
het middenpaneel ziet men links de grootouders, Daniël van
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G. Bartz
en E. König,
"Die
Illustration
des
Tottenoffizium in Stundenbücher", in: Im Angesicht des
Todes. Liturgie als Sterbe- und Tra uerhilfe. Ein interdisriplinäres Kompendium, deel 1, H. Becker. St. Ottilien,
1987, pp. 487-528 (Pietas Liturgica, 3).
B. Brinkman. "Zur Rolle von Stundenbüchern
in der
Jenseitsvorsorge",
in: Himmel,
Hölle, Fegefeuer. ..
München, 1994, pp. 91-100.
T. van Bueren e.a., Leven na de dood. Gedenken in de
late Middeleeuwen. Brepols, 1999
R.S. Wieck, Painted prayers. The Book of Hours in
Medieval and Renaissance Art. New York, 1997.
R.S. Wieck, Time sanctified. The Book of Hours in
Medieval Art and Life. New York/Baltimore, 1988.
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Algemene

Algemene
lede.nvergadering
en openbare
st:udiemiddag
Vereniging
voor
Vrouwengeschiedenis
(VVG)
I april 2000

Tijdstip
12.00-17 .00 uur
Plaats
Museum voor Moderne Kunst te Arnhem.
Utrechtseweg 87. 6812 AA Arnhem, tel. 0263512431
Programma
12.00 uur Ontvangst
12.15 uur Algemene Ledenvergadering (ALV)
13.30 uur Lunch (koffie. broodjes e.d. zijn te
koop in de museumkantine)
14.00 uur Openbare studiemiddag
n.a.v, de
tentoonstelling
'Elck zijn waerom'. Vijf eeuwen kunst van vrouwen in de Nederlanden
15.30 uur Gelegenheid om de tentoonstelling
te bezichtigen
AgendaALV
1
Opening
2
Notulen ALV 27 maart 1999
3
Mededelingen
4
Jaarrede voorzitter
5
Financieel verslag over 1999 en begroting
2000
6
Verslaggeving commissies en werkgroe pen van en rond de VVG
7
Voorstel nieuw bestuurslid
8
Afscheid bestuurslid Annekc Linders
9
Rondvraag en sluiting
Ad2
Notulen ALV 1999 zie verderop in Historica
Ad5
Financieel verslag over 1999 en begroting voor
2000 zie verderop in Historica
Ad6
Mondelinge verslaggeving van: redactie
Historica, redactie 'Een tipje van de sluier' dl ,
12 Trefpunt Indonesië. vrouwen-mannengeschiedenis, VVG-werkgroep Historica op de
arbeidsmarkt, vertegenwoordiging IFRWH.
werkgroep lezingen Vrouwengeschie-denis en
Diversiteit, VGN-commissie vrouwen- en gendergeschiedenis, organiserend comité conferentie 'Gender and Remembrance in Western
Societ y' 26-27 oktober 2001 en redactie
Jaarboek voor vrouwengeschiedenis.
Gelegenheid voor vragen stellen en discussie .
Ad7
Annette Mevis wordt als nieuw bestuurslid
voorgedragen . Voor informatie over de kandidaat zie verderop in Historica .

ledenvergadering

Notulen algemene ledenvergadering
Vereniging voor Vrouwengeschiedenis
(VVG)
Plaats:
Datum:
Tijd:

IIAV, Obiplein 4, Amsterdam
27 maart 1999
12:30 tot 13:30

Aanwezig: 29 mensen
Bestuur: Maria Grever (voorz .), Anneke
Linders (penn .), Esther Captain. Ellen de Dreu ,
En verder: Bregtje Bertens, Frieda Boekweit ,
Jolien Bogaards, Rita Boon-Schilling. Caroline
de Graaft'. Francisca de Haan. Marieke
Hellevoort, Dini Helme rs, Jeannine Hendriks
(notulist). Emily Hemelrijk . Marijke Huisman.
Lizzy Jongma, Liesbeth Kortbeek. Vilan van de
Loo, Willeke Los, Zonneke Matthee. Mariët
Marthijssen. Annette Mevis. Jenneke Quast .
Evelien Rijsbosch. Josian Stous, Marja van
Tilburg, Sytske Veltman . Antoinette van
Wanroij . Dianne van der Weern .
Afwezig met afmelding: Marianne Boere,
Corry van Eijl , Annemarie Kloosterman. Karen
Polak, Anneke Ribberink. Marjan Schwegman .
Dineke Stam.
Agenda:
Opening
Notulen ALV 28 maart 1997
Mededelingen
Jaarrede voorzitter
Financieel verslag over 1998 en begroting 1999
Verslaggeving commissies en werkgroepen
rond de VVG
Wijziging artikel 25 Huishoudelijk Reglement
VVG
Voo rstel nieuwe bestuursleden
Afscheid bestuursleden Evelien Rijsbosch en
Ellen de Dreu
Rondvraag en afsluiting

1. Opening
Maria Greve r opent de vergadering en heet
iedereen welkom. Het programma wordt toegelicht. De agenda wordt goedgekeurd.
2.
Notulen ALV 28 maart 1997
De notulen worden vastgesteld ,

3.

Mededelingen

3.1
Maria Grever memoreert het overlijden van
Ansje Roepman op 4 februari . Ansje werkte als
hoofd van de afdeling public relations sinds
j 988 voor het JlAV Maal' al veel langer was zij
de initiator en drijvende kracht achter tal van
cul turele en politieke evenementen en instellingen . Het VVG-bestuur merkte dat Ansje zeer
geïnteresseerd was in vrouwengeschiedenis en
zich betrokken voelde bij de VVG . Wij zijn
dankbaar voor haar inzet ,
3.2
Door de gezamen I ijke inspanningen van de
Historica-redactie en het VVG-bestuur is het
aantal leden en abonnees gestegen tot circa
370 . Het jubileumjaar 1998 heeft duidelijk
resultaat opgeleverd.

HISTORICA

3.3
Maria vraagt aandacht voor het nieuw uitgekomen Jaarboek vrouwengeschiedenis. dat voor
VVG-leden met korting te koop is. In de pauze
is er een stand waar het IISG boeken verkoopt

3.4
Jenneke Quast vettelt over het gebruik van het
internet voor vrouwengeschiedenis en legt uit
wat voor verschillende soorten sites je kan
tegenkomen op zoek naar informatie over vrouwengeschiedenis. In de pauze zal zij een
demonstratie geven voor geïnteresseerden . Ook
vertelt zij over de door haar opgezette mailinglist .Kenau', een discussielijst per e-mail over
vrouwengeschiedenis. Handig en snel, en heeft
een groot bereik , Ze deelt briefjes uit met
instructies voor geïnteresseerden. Er zijn al
ongeveer 30 à 40 leden ,

4.

Jaarrede voorzitter
Zie tekst in Historica (22:2. juni 1999)
5.

Financieel verslag over 1998
en begroting 1999
Anneke Linders licht het financieel jaarverslag
over 1998 toe. Zie Historica 22 (1999). nl. 1.
De inkomsten van het afgelopen jaar waren
hoger dan begroot, en de uitgaven ook. 1998
was het eerste jaar dat het Jaarboek voor VI'OIlwengeschiedenis met korting kon worden
gekocht. De inkomsten daarvan zij doorgesluisd naar het IISG .
Doordat er in 1998 viel' nummers van Historica
zijn uitgekomen zijn de nitgaven hoger dan
begroot . Voor deze extra uitgaven zijn wel bijdragen gekomen uit subsidies en van de VVG
zel f.
De inkomsten die voortgekomen zijn uit de
conferentie zijn op een spaarrekening gezet .
Voor de conferentie kwam onder andere subsidie van de Deense ambassade . het ministerie
van Sociale Zaken (DeE) en Reaal
Verzekeringen.
De inkomsten uit de losse verkoop van Tipjes
l'all de sluier en Historica tijdens de conferentie en de NVR-manifestatie. hebben meer opgebracht dan begroot.
Vervolgens keurt de kascommissie in de pe rsoon van Annette Mevis het kasboek goed. De
financiën zijn hiermee door de ALV goedgekeurd en de penningmeester is. onder grote
dankbetuiging. gedechargeerd.
Voor de nieuwe kascommissie meldt zich
Marieke Hellevoort .
6.

Verslaggeving commissies en
werkgroepen rond de VVG

6.1 Historica
Zonneke Matthée deelt mee dat het een goed
jaar is geweest en dat het blad veel nieuwe
abonnees heeft gekregen. Er zijn het afgelopen
jaar vier nummers uitgekomen . Om de naamsbekendheid te vergroten is het februarinummer
met de Kleio (blad voor geschiedenisdocenten
aan het middelbam onderwijs) meegestuurd.
Ook het septembernummer is met de Kleio
meegestuurd , Dit heeft de KNHG voor haar
rekening genomen. Ook is er subsidie gekomen
van het ministerie van Onderwijs. Cultuur en
Wetenschap . De Historica heeft hierdoor veel
meer bekendheid gekregen
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worden. Kiki Amsberg: "Ik denk dat het heel belangrijk is de
bijdrage te laten zien die vrouwen deze hele eeuw hebben
geleverd; alle pogingen om de maatschappij te vermenselijken, de inzet van die vrouwen van de eerste feministische
golf. En wat is er allemaal niet tot stand gebracht dankzij de
vrouwenpraatgroepen?
Maar elke keer weer wordt die vrouwenbeweging teruggebracht tot één aspect: mannenhaat. Dat
er nu gedacht wordt over crèches als noodzaak, parttime werk
voor man en vrouw, betrokkenheid van vaders, vrouwonvriendelijk taalgebruik, seksisme in reclame en film, hoe
mensen nu met elkaar omgaan, dat komt grotendeels door de
vrouwenbeweging.
Dat vrouwen nu hun mond open durven
doen, dat ze gehoord worden. Je kunt je er geen voorstelling
van maken hoe de situatie dertig jaar geleden was ... dat zou
trouwens een interessant onderwerp zijn voor een oral history-serie."
"Vrouw-endingen"

In 1984 startte de VPRO het radioprogramma Het Spoor
over de twintigste eeuw
Terug, lange radiodocumentaires
waarvoor gebruik werd gemaakt van oral history. Voor dit
programma ging de redactie op zoek naar de geschiedenis van
'gewone mensen'. In de loop der jaren zijn er bijvoorbeeld
series te beluisteren geweest over arbeiderslevens en over
aanhangers van idealistische bewegingen in de twintigste
eeuw. Het bijzondere van deze aanpak was dat in Het Spoor
Terug mensen aan het woord kwamen die de geschiedenis
zelf beleefd hadden. "De geschiedschrijving
werd altijd
beschreven vanuit diegenen die het land bestuurden, die aan
de top van de samenleving stonden. Hoe de man of vrouw in
de straat, de arbeiders, hun tijd en hun geschiedenis zagen,
dat kwam nooit aan de orde." Kiki Amsberg was niet gespecialiseerd in geschiedenis, maar ze was wel geïnteresseerd in
verhalen, èn ze kan mensen aan het vertellen krijgen. "Met
name vrouwen kunnen soms heel precies en gedetailleerd een
situatie beschrijven, ze vertellen over een jurk die ze droegen,
en daardoor zie je de situatie voor je. Ze vertellen wat ze
kookten, hoe iets rook, wat armoede was. Het wordt bijna
film, maar dan met je eigen fantasie erbij."
Vanaf 1991 veranderde
Het Spoor Terug in OVT, de
Onvoltooid Verleden Tijd, een programma waarin aandacht
wordt besteed aan recent historisch onderzoek. In het tweede
uur van het programma is er opnieuw plaats voor de 'radiodocumentaires ' . Het is voor een groot deel de verdienste van
Kiki Amsberg dat in OVT regelmatig ruimte werd gemaakt
voor de stem van vrouwen. "Maar wat ik gedaan heb, is nog
heel weinig," zegt ze. En : "Altijd worden er maar weer mannen uitgenodigd om te vertellen over de boeken die ze hebben geschreven. Vrouwen komen maar heel sporadisch aan
het woord. Dat zou toch zo langzamerhand Jifty-Jifty moeten
zijn?! Maar het kost ook moeite hoor, om vrouwen te vinden
die voor de microfoon willen komen praten. Want vaak zeggen ze: "Nou, nee, er is wel iemand anders die het beter kan
dan ik". Vrouwen zijn veel kritischer over hun eigen prestaties. En ik heb ook kritiek op vrouwen die aan universiteiten,
bij geschiedenis of vrouwenstudies,
aan historisch onderzoek doen. Ze komen gewoon niet met hun studies of hun
verhalen. Het zou toch heel simpel zijn om mij even te benaderen? Dat ze het niet doen is volgens mij uit onzekerheid.
Ze zijn er niet mee bezig zich te profileren in de media, uit
bescheidenheid of uit angst. Waardoor je als journalist weer
terugvalt op diegenen die maar al te graag meewerken, die
makkelijk praten en goed uit hun woorden komen. En dat
zijn in de regel mannen. Maar het gaat erom meer van die
vrouwen te krijgen."
Een ander probleem vindt Kiki Amsberg dat vrouwengeschiedenis nog zo weinig geïntegreerd is in de 'algemene'
geschiedenis. Dat merkte ze bijvoorbeeld bij het maken van
de documentaires voor Het Spoor Terug. "Ik was lange tijd de
enige vrouw in de redactie, en dan voel je je bijna genood-
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zaakt - omdat de anderen het niet doen - om een vrouwenonderwerp te nemen. Nu ik afscheid heb genomen, zal de
OVT-redactie nog wel een tijdje de echo van mijn stem - mijn
pleidooi om ook vrouwenhistorische
onderwerpen te behandelen, en vrouwen uit te nodigen - horen, maar ik denk dat
dat misschien minder zal worden. Kijk, bij Het Spoor Terug
moet je er echt aan denken de vrouwengeschiedenis
erbij te
halen . En degenen die aan dat soort onderwerpen denken, zijn
vaak vrouwen. Het is dus heel belangrijk dat er vrouwen in de
media zitten en dat het ook vrouwen zijn die in de gaten houden dat die vrouwengeschiedenis
naar voren moet komen.
Maar daar zit een heel vervelende wrijving, want vrouwen die
bij radio en tv werken, begrijpen ook heel goed dat hun positie interessanter is als ze zich niet met 'vrouwenonderwerpen'
bezighouden, want dan zitten ze meteen in het verdomhoekje. Ik heb het gewoon gemerkt - niet zozeer bij OVT, maar bij
andere programma's. Dan zeggen ze: "Ja, je mag nog wel een
paar programma's
maken, maar kom nou eens met iets
anders, niet die vrouwendingen" .
Dominee

Nu ze afscheid heeft genomen van OVT en de VPRO-radio,
blijft Kiki Amsberg op een journalistieke manier betrokken
bij (vrouwen)geschiedenis.
Sinds een aantal jaren houdt ze
zich ook bezig met film. Ze schreef het boek Een branding
van beelden (1995), waarin ze - weer samen met Aafke
Steenhuis en wederom door middel van interviews - een
beeld schetst van het werk en de ideeën van Europese en
Amerikaanse vrouwelijke regisseurs. Een doel van dit boek
was deze regisseuses te behoeden voor de vergetelheid. Kiki
Amsberg: "De films van vrouwen als Agnieszka Holland en
Helke Sander zie je bijna nergens, en in boeken over filmgeschiedenis kom je ook voornamelijk mannen tegen. Terwijl
de allereerste film notabene door een vrouw - Alice GuyBlanché - is gemaakt, en dus niet door de gebroeders
Lumière! Maar er wordt voortdurend over die eerste vrouw
heengeschreven. "
Zelf heeft Kiki Amsberg enkele jaren geleden een tv-documentaire gemaakt over de schilderes Charley Toorop, en nu is
ze van plan zich te verdiepen in de schilderes Stien Eelsingh.
"Zij verhuisde voor de oorlog uit Amsterdam naar Staphorst,
en ze werd daar helemaal geaccepteerd - ze schilderde ook
Staphorsters. In haar witte boerderij ontving ze allemaal mensen uit het westen, er waren feesten, tentoonstellingen en het
was niet altijd even braaf wat zich daar afspeelde. Maar Stien
Eelsingh was een met de Staphorsters, dat vind ik fascinerend. Het onderzoek naar haar leven en werk, geeft me tegelijkertijd de gelegenheid om te gaan onderzoeken hoe dat nu
eigenlijk was in Staphorst." Een ander project waar Kiki
Amsberg aan gaat werken, is een film over het joodse leven
voor de Tweede Wereldoorlog in de mediene (de provincie).
Ze heeft geld gekregen voor de research, maar er is nog geen
geld voor de film zelf. "Uiteindelijk moet je natuurlijk geld
via een omroep zien te krijgen, maar wie zit er te wachten op
een goede, traditioneel gemaakte documentaire? Dat genre
wordt in Nederland steeds marginaler, en ik ben niet iemand
die op een heel wilde manier gaat filmen. Ik wil iets vertellen
en ik ga dan meestal lineair van a naar z, omdat ik denk dat
ik dan het beste duidelijk kan maken hoe iets in elkaar zit.
Want ik heb wel een belerende inslag. Misschien ben ik een
beetje een schooljuf. Mijnheer Drewes, die het woordenboek
van Koenen-Endepols samenstelde en met wie ik in D.Colleté
eens een aanvaring kreeg over het woord "neuken", zei tegen
mij: "Maar mevrouw Amsberg, ik fotografeer de dagelijkse
werkelijkheid, u bent een dominee!". Daarom zat ik ook bij
de VPRO natuurlijk."

Marijke Huisman is redactielid van Historica .
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"Opdat: zij niet: inslape
aan haar spinnewiel"
Susanna

Lugten-Reys

en

De Haagsche

VrouW'enkroniek

SUUS

Boef-van der Meulen

In de lo o p der tijd zrjn er vele 'vrouwentijdschriften'
geweest.
Tijdschriften
waaraan
vele vrouwen
hun tijd, aandacht
en geld hebben besteed. Een van die tijdschriften
is De Haagsche Vrouwenkrodoor Susanna Lugten-Reys.
Met enthousiasniek, in 19 13 opgericht
me ijverde zij voor een weekblad
dat alle vrouwen
-van alle rangen
en standeniets zou bieden buiten hun huishoudelijke,
moederlijke
of beroepsbezigheden.
Na een jaar moest zij haar werkzaamheden
voor het weekblad
staken en het hoofdredacteurschap
overdragen.
Daarna is Susanna Lugten-Reys
enigszins in de vergetelheid
geraakt.
Haar kleindochter
Suus Boef-van
der Meulen zocht uit wie zij was,
en wat haar bijdragen
waren aan De Haagsche Vrouwenkroniek.
Kloos -Re yn eke van Stuw e . Sus anna Lu gten-Ruys da arenteOp 15 novemb er 19 13 vers ch een het eerst e nummer van D e
gen, de vro uw die aan de wieg va n het tijdsch rift stond , is
Haagsche Vrouw enkro niek, wee kb lad vo or de on tw ikkelde
vee l mind er bekend . Ten onre chte wordt haar naam ver geten ,
vrouw . Het tij dschrift had een kra ntenformaat en bestond uit
wa nt zij hee ft ge probeerd een bl ad te maken dat
twee katerne n, e lk van vie r pagi na 's. Naa st de geva geheel door vrou wen zou wor den vo lgesc hre riee rde, met foto's ve rluchte, artike len, ve rha len
ve n, en d at voor vro uwe n va n alle ran gen
en aa nko ndiginge n wa re n er adver tentiep aen stande n interessa nt en leerz aam zo u
gina's van H aagse firma's di e hun klezijn . Geen uit ge sproken femin iste ,
ding , rijwi elen , lun chro om s en zalen
maar een zelfbew us te v ro uw die
aa np rez en. Losse numm ers kostten
vo nd dat and ere vro uw en nog te
10 ce nt, ee n kwar taa labonneme nt
. weini g acti ef in de wereld stonde n
kost te 7 5 ct. De uitge ver bl eef
en dat zij hen kon help en om
ano niem ; er was slechts een adres
daar iets aan te doen.
voo r admini str ati e en reda cti e .
Tot 1941 blee f het blad geregeld
uitk omen.
" 0 , d am esbladen
In de docum ent ati e van vrougeno eg I"
Su sann a L ug ten-Reys ( 1880we n tijds c hr ifte n
heeft
De
194 4) was
ee n ge bore n
H aagsch e Vrouwe nk roniek ee n
Haag se, m aar in 1913, toen zij
pl aat s gekrege n . Het tijd schrift
met
wordt bij voorbe eld genoem d in
De
H a ags ch e
de
bibli ogr afi sche
lij st
Vrouwe nkroniek be gon , woond e
zij al tien j aar in Rotterd am . De
Nede rlan dse vrouwen tijdsc h rifte n
ex- ond erwijze res was getrou wd
1800-19 45 va n het IIAV (19 92) .
met een in de betonbouw su ccesv olOok in het overzic htswerk H et geil le ingenieur en had een dochtertje van
lustre erde tij dsch rift in Ned erl an d van
and erhalf jaar . Ond er haar eigen na am
Jo an Hemels en Renée Veg t (1993 ) ko mt
Susanna L ug ten -Reys m et do cht er
was zij slechts in klein e kring be kend, maar
D e Haagsch e Vrouwen kroni ek voor. In dat
Suusje, 191 6 . Br on : collectie a uteur:
als Nannie van Wehl had zij ee n twaalft al red elaatste over zicht wordt echt er allee n de na am
lijk succesv olle j eu gdboeken op haar naam staa n,
J acqueline Reyn eke van Stuwe ge no e md al s redac waarvan D e B oschj esclu b het be kend ste werd. Ook lev e rde
trice . Zij redig eerd e he t bl ad van 1914 tot de ophe ffing in
zij gereg eld bijdragen aan p eriodiek en als School en L even,
1941 , tussen 1921 tot 1924 sa me n met ha ar zu ster Jeanne
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- . .. J'" :''' nOU"
""
Het K ind , Onze Me isjeswere ld. Op de hoogte en
E ige n Haard . D e meeste m ei sj es-hoofdp erson en in
haar boek en genoten van ee n onbezorgde j eu gd,
die slecht s do or ziekte en dood van ge lief den
Weekblad
voor
de ont",ikkelde
Vrou",
bedreigd werd . Z ij werkten hard en stu deerden
'.," ,I,fil'o
," I"
ijverig, bew ogen zich vrij m et vriendi nne n èn
vrie nden, maa r be re id den zic h oo k met een zeke re
gees tdr ift voo r op de hui sh oud elij ke tak en die voo r
hen ware n wegge leg d als zij eenma al de wa re
Jacob zoude n ontm oeten, of als zij door de o ms ta ndighed en het hui sh ouden va n hun vader of broer
zo ude n moeten leiden . Zij leken we l op Susa nna
ze lf, hoewel deze haar leven lan g ble ef wo rs telen
met de p ro blem en die het opleve rde om tegelijk ertijd een pr ofessioneel sch rijfst er te will en zij n en
een toeg ewijd e vrouwen m oeder.
Met De H aagsch e Vrouw en kroni ek had zij groo tse
plannen. Z ij ga f het ni euw e tijdschrift ee n aan
Multaluli ont lee nd mot to mee - "Opdat zij niet insla pe aan haa r sp innewie l". Wat zij d aarm ee
bed oeld e, lic htte zij in haar open ingsa rt ike l als
vo lg t toe : "A l tev eel vro uwe n slape n in b ij haar
sp innew ie l, wo rde n geh eel gea bsor beerd doo r haar
hui shoud elij ke , mo ederlij ke of bero epsb ezigh ed en .
Voor ha ar d it blad ." Ei gen zin nig en zelfb ewu st ve rantwoo rdde ze vervo lge ns de opr ichting va n nog
ee n vrouw entijd schrift : "Hoe wij ' t dur ven ? vraa gt
ge . We zou de n ' t niet durv en , als we niet wis ten dat
we in sta at w aren U iets te ge ven wat er tot dusver
niet was. 0 , dame sblade n genoeg ! Zeker! Wij ze lf
ke nnen er allic ht meer dan gij. We zull en U het
ge ta l vro uwe n bla de n nie t noemen , dat he t
Vro uwe njaa rboek j e opnoe mt. Maar ons blad za l
wo rden als gee n der ande re . Het zal meer bied en
dan een der ande re. 't Z al ni et wez en voor éé n ca tego rie vro uwen, m aar vo or a lle vro u we n. Al wa t de
vrouw kan interesse re n, a l wa t haar kan voo rlic hten , al wa t haar kan on twikke len, we zulle n ons
best doen , het vas t te le ggen in onze kolomm en ."
Susanna bel oo fde dat zij en haar med ewerk sters
zo uden schrijv en "over lett eren en kun st, over
toneel en mu ziek , over het huishoud en en de
opv oeding, ove r maat sch ap pelijke en hy giëni sche
vraags tukke n - e n alles za l zijn door en voor vro uover de j urid ische pOSItIe va n de vro uw. De arts Lize
we n." Ze heeft haar bes t gedaa n woor d te hou den . Ond er haar
D eutm ann ve rzorg de ee n medi sch e ru briek , e n H anne
reda cteur sch ap sc hreve n, voo r zov e r ik ko n nagaan, op éé n
Verbru ggen beri chtt e over soc iale inste lli ngen, zoa ls het
uit zond erin g na , alleen vro uwe n in het bl ad . O nder hen w as
H aags Opvoedin gstehui s en de zorg voor ong e huw de m oeSusa rma's zuster, A nna K oom an s-Re ys, die tallo ze mu ziek reder s en onve rzo rgde zuige linge n.
ce ns ies en in ter views met vro uwe lij ke mu sici en co mp oniste n
ver zorgde. Er wa ren regelm atig bijd ra gen over toneel (doo r
Mat:er
Conat:a
Al bertine de Haas , lat er door Jac q ue line Reyn ek e va n Stu we ),
Ond an ks alle bijdr agen va n bek en de en mind er bekende
over schild erkun st en o ver mode. De en ige uit zonderin g is
med e werk sters aan De Haag sch e Vrouw en k ron iek, was
waarschijnlijk de auteur van de rubriek over het mod ern e
Susann a ze lf de mee st pro ductieve m ed ew erkster - al w as dat
onder werp ' Vro uw en sp ort ' , d ie in april 1914 gestart werd.
voor de lezeressen ni et zo duidelijk . Z e gebru ikte nam elijk
Ee n zek er e H . sc hreef daarin over het nu t van sport voor
zek er vier verschill end e namen. Al s S . L ug te n-R eys leverde
vro uw en en le verde ver sl agen va n weds trijde n, bijvo orb eeld
zij de red ac tionel e co m me nta ren op inge zonden bri even en
va n dam esh ock ey en -tenni s. Ik vermoe d dat dez e H . gee n
ber icht en ov er ac tue le za ke n, zoal s eve ne mente n op het
vrouw was, e n daarom slec hts met een ini tiaal werd aa ngegebi ed va n vrouw ena rbei d e n vrou wen ki esre cht. Ond er haar
duid . Het gaat waa rsc h ij nlijk o m Su sarma's broer , de ar ts
ei gen naam schree f zij oo k lan ge ar tike le n ov er uit eenl op enJ .H.O . (Her ma n) Rey s, di e ee n bekend en deskundi g pl eitbede ond er werp en, va n mod ern tuinm eub il air tot ber oep en voo r
zorg er was va n spor t en gym nast iek . L ater w erd hij vo orzitt er
mei sj es . In korte st ukjes, s oms als mo de rne co lu m ns,
van het Koninklijk Ned erl and s Gy m nas tiek Ver bond .
be sch ree f zij per soonlij ke erv aringe n e n ga f zij haar menin In D e H aagsch e Vrouwenk ron iek was niet allee n plaat s voor
gen , bij voorbeeld ove r opvo eding. Z o spra k zij e r sc hande
hijdragen ove r sp or t, mod e en toneel. Wan t hoewel Lu gt envan dat de bekende reg isseur Royaard s kind eren lie t mees p eReys niet ac tief bij noch de po litiek noch de vrouwenb ew elen in het toneelstuk 'Oed ip us ' . H aar sc hr ij fstersp se udo niem
g ing was betro kken, besteedde zij ve el aa ndacht aan di e
Narmi e van Wehl gebru ikt e zij voor verh alen, feuill et on s en
za ken in haar tijd schrift. Ni et de minsten , zoa ls de juri ste en
boekb espr ekingen . M aar zij hield de bei de identit eit en niet al
fe m iniste C lara Wichmann en later W . Ita llie-va n Embd en,
te strikt gesc heiden; ook N armie va n Wehl ga f we l ee ns ee n
sc hreve n voor D e Ha agsch e Vrouwenkron iek bij voor beeld
persoon lij ke men in g, b ijvoo rbee ld ove r 'V rije rs in de keuke n'
ove r het vro uwe nkies rec ht. Mr . Bet sy Bakk er-No rt sc hreef
- daar was zij fcl op tegen , omd at di e nstm ei sje s zic h vee l te
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gauw lieten inpalmen door ' slamp amp ers ' .
Als Mat er Conata (ervaren moeder) schreef Su sanna pagin a' s
vol ov er de verzor ging van haar kind er en , over hy giëne , kinderkleding , speel go ed , en zo voort. Zij kon geestdriftig uitl eg gen w aarom de en e kinderz eep haar beter bevi el dan de and ere , en zij legde in detail uit ho e haar ontwerp voo r een handi ge plan k over het b ad er uit zag. Haar tip s vonden , blijken s de
gepublic eerde reacties, veel weerklank bij de lez eressen. Nog
tot 1919 bleef Mater Conata bijdragen leveren, toen Susann a
onder andere namen nog m aar sporadi sch in het bl ad kw am .
E en enk el e ke er duikt h et alter ego Hu isvrou w op. Het gaat
dan om bericht en die de org anis atie v an het huishoud en
betreff en , zoals ove r een ve re niging die verv an gsters voor
zieke hui svrouw en wilde ver schaffen. A chter deze naam is zij
voor mij herkenb aar door de pe rsoonlij ke ervarin gen waar zij
naar verwijst, en door ha ar stij l. Een enkele k eer werd ee n
stukje ondertekend door Anna Frölich. Dit was de naam v an
Susarm a's moede r, van wie geen schrijfactiviteiten
bekend
zijn . Ik verm oed d at Susann a zic h oo k van dez e naam bed iende .Ten slo tte zijn er nog ve le onge sign eerde stukjes , die voo r
ee n de el zeker door haar gesc h reven zu lle n zijn .
Desolate

tijdingen

Toen in augustu s 1914 de oorlog uitbrak, w as Susann a
geschokt : "Than s zal waar schijnlijk heel Europ a vecht en.
Mensen als wij - cultuurmen sen. Daaronder zal zij n de bloem
onzer hed endaa gse bescha vin g .( ... ) H oe kàn 't?' M aar ze
bleef ook prakti sch . Het nummer van 8 augu stu s 1914 staat
vol op ro epen , er w erden co m ité 's gevo rm d vo or steun aa n
behoeftig en , de di rectie van het blad sto nd daar voor de helft
van de advertenti eopbren gsten af (e n riep de lezers een s te
dringender op om bij de adv erteerd er s te kop en ) . Blijkb aar
wilden velen paniekerig gaan bezuinigen, maar Sus anna hi eld
de lezere ssen voor dat zij beter op kleding en " vert ering en
buiten shui s" konden bezuini gen dan dat zij erto e ov erg inge n
het per soneel te ont slaan of de rekenin gen van de le veranci er s
niet te bet alen. D aarn aast vo nd ze het b el angrijk om de lezere ssen hi storis ch be sef bij te bren gen : in een serie de gelijk e
artikelen schreef ze ov er de Frans-Duit se o orlog van 1870 , en
ze voo rzag dat in de oorlo g van nu alles tien keer erger zou
zijn.
Ondank s deze act iviteiten, ver scheen er een maand later plot seling het bericht d at mevrouw S.Lu gten-Reys wegens on gesteld he id de reda cti e van het bl ad enig e tijd niet m eer op zich
zou kunn en nem en , hoew el ze wel bijdr agen ble ef lever en .
De dire cti e dankte haar "v oor de vele moeite , di e zij zich vo or
D e Haa gsch e Vro u wenkro ni ek heeft ge tro ost ; zij was steed s
onverm oeid , vol ijver en toewijding, tot het mom ent toe, dat
haar m edicus haar het nem en van een tijdelijke rust vo orschreef. Dat die ru st voor h aar het gew enste re sultaat mo ge
hebben en zij later weder een werkz aam aandeel in de arb eid
voor on s blad op zic h zal kunnen nem en, is o nz e innig e
wen s." Er zijn tw ee oorzak en aan te w ij zen voor dit terugtre den. De ee rste is dat Sus ann a in ver wa chting was van ha ar
tweed e kind , een zoon, di e in januari 1915 geb or en werd .
Haar gezondheid w as niet sterk , en n a h aar eer ste bevallin g
had zij al een peri ode rust m oeten houd en . Maar er is nog iets.
Uit briev en van Su sanna aan Jacqueline Reyneke van Stuw e ,
die beru sten bij het Letterkundig Mu seum , blijkt d at de uit gever, N ann e Veen str a, do or de oorl ogssituati e in finan ciël e
probl em en was geraakt. Op l3 au gu stu s 1914 schre ef
Su sann a aan Jacqu eline: "He de n ont vin g ik va n den heer
Veenst ra de me est desolate tijdingen . Om gezondheidsred enen h ad ik hem all ang mijn onts lag aangeboden, echter h ad
hij m e verzocht, me niet teru g te trekken vóór hij zijn m aatregelen had genom en. Thans verzoekt hij me mijn ontslag
sp oedig te doen in gaan , en wil hij tracht en met eeni ge 'bel an gelo oze medewerk ing ' dez e sle chte tijd en d oor te komen ,
da ar hij gee n enkel e adv erte ntie binn enkri jgt en gee n cent van
uit staand e bedra gen k an innen ." Su sann a stuurde daarom het
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ge re edliggend e artikel van Jacqu eline terug "da ar bet aling me
nu ze er pr obl ematis ch toes chij nt en U ' t licht ergen s anders
zult kunn en plaatsen ."
Geen

uitnodiging

N a het aft red en van Su sanna Lu gten -Rey s versc heen het blad
eni ge tijd red actieloo s. totdat in h et numm er van 17 april
1915 Jacqueline Reyn eke van Stuwe doo r de uitgever geïntroduceerd werd als de nieuwe hoofdreda ct rice. Ha ar motto
w as kort e n krachti g : "Goed werk be staat in da ad, geen
pr aat. " De zus ters R eyn eke van Stuwe domineerden va naf
toen de inh oud van het tijdschrift met hun ro ma ns in aflev erin gen , en D e Haa gsch e Vrouwe nk ron iek w erd saai er , k euriger. Aan de eers te hoofdredactri ce werd gee n woo rd meer
vuil gemaak t.
N a ongev eer een jaa r was Sus anna herst eld. Uit de corresp ondentie tu ssen Jacqueline en Susanna blijkt dat LugtenRey s de nieuw e hoofdr edactrice toe n nederi g vroeg of ze af
en toe no g ee ns ee n stukje mocht schrijv en. Deze ste mde
blijkbaar toe , want na enige tijd zij n er in D e Ha agsch e
Vrouwenkr oni ek w eer gere geld bijdr agen te vinden van M ater
Con ata of ee n van de andere Su sanna 's . In ma art 1916 wij dde Jacquelin e zelf een b ewond er end intervi ew aan haar voor ga ng ster en in 1917 schreef ze lovende bespreking en over
enke le boek en van Narmie van Wehl. In de corr esp onden tie
aan Reyneke va n Stuwe verzekerd e Susann a niets te kl agen te
hebb en , oo k al kon de nieuwe ho ofd red actr ice niet altij d de
door haar in ge zonden artikelen pl aatsen . Toch verkoe lde n de
cont acten op den duur , want in 1929 schr eef Susann a aan
Jacqueline d at ze pijnlij k getr offen wa s door het feit dat ze
vo or het fees t ter gel eg enheid va n het vijftie nj arig bestaan
van De Haa gsche Vrou w enkroni ek niet een s een uitn od iging
had ontvang en . Naar de reden hi ervan kan ik slechts g issen :
slordi gheid bij de organi satoren , per soonlij ke wrijvin gen?
N a 19 19 w as Susann a in iede r geva l definiti ef ge stopt met
haar bijdra gen aan D e Ha ag sch e Vrouwenkroniek . Z e had
ec hte r niet al haal' pro fe ssionele act iviteiten gestaakt. Su sanna
Lu gt en-Rey s bleef acti ef als schrij fster , red actrice en ve lta alste r van j eu gdli teratuur , werkte mee aan talloze vertel selboeken voor jong e kinder en en ble ef ge variee rde bijdrag en leveren aan tient allen tijds chriften. De persoonlijke betrokkenheid die zij voor De H aagsche Vrouwenk ron iek aan de dag
legd e, heb ik ec h ter bij geen ander blad teru gge vonden .

S uu s Bo ef- van der Meu len (193 4) is soc iaa l-ge og rafe . Tot
haar V UT was z ij we rkz aam al s onde rzoe kste r va n onde rw ijs be le id b ij he t Sociaal en Cultur eel Pl anb ureau . Than s
houdt z ij zich bez ig m et onderzoe k naar haar vooroud ers.
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'Inde Werelt
Vrouwen

-

vol Drucks'

in de boekhandel

Marieke Zech

"En van het vrouwelijk
geslacht zijn, deed mij niet afkeren van de
uitgeversonderneming,
noch het feit dat het meer een mannenberoep is. Het is niet nieuw of nooit gehoord
om als vrouw
een dergelijke handel te drijven, en er zijn velen van ons te vinden die niet
alleen de typografische
kunst beoefenen,
maar ook andere, moeilijker en zwaarder,
en die daarvoor
de hoogste lof ontvangen;'
vertelde Jeanne Giunta, een uitgeefster
van boeken in Lyon, in 1579. Ook
in de zeventiende-eeuwse
Republiek
waren vrouwen
werkzaam
als
boekverkoopster,
uitgeefster,
boekdrukster
en boekbindster
. Af en
toe duiken ze op in de bronnen
en de secundaire
literatuur
over
het boekhandelsbedrijf
in die periode.
Maar hoeveel vrouwen
waren
er eigenlijk werkzaam
in die bedrijfstak
en wat voor vrouwen
waren
dat? Waren
zij zo algemeen
als Jeanne Giunta's uitspraak
doet voorkomen?
Om ee n be eld te krijgen va n de pos itie van vrouwen in het
vroeg modern e handel slev en . is het b elan grijk te beginn en
met ee n bep aald e tak va n handel onde r de loep te nem en en
ve rvo lge ns de bronn en co nc rete v rag en te stellen : hoe veel
vro uwe n werk ten er in de b oekh and el en ho e lan g wa re n zij
er we rkz aam ? Zonder aan tallen zo uden onze uit spr ak en
slech ts anekd o tische impr e ssies blijven en bestaat het gev aar
dat ee n ve rtekend be eld ontstaat van het aand eel van vro uw en
in die bedrijf stak . Maar ook cijfer s zeggen ni et alles; door de
ge bre kki ghe id va n de bronnen voor de vro egmodern e periode en de onzi chtbaarheid van vro uwen da ar in , be staat een
grote kan s dat we niet alle vro u wen tegenkomen . Als we deze
slag ec hter om de arm houden , kunn en w e ons wel een oordeel vormen over het aandee l dat vro uw en tenmin st e hadden
in de boekh and el.
Dez e onderzoe ks m ethode slu it aan bij het pleidooi van vrou wenhi stor ici als Els Klo ek die gericht e vragen als 'how much,
how many how of ten, how long' aan de bronnen willen ste llen o mdat er nog teveel stiltes in de bronnen zitten om te kunnen spreken van ver ander ing of continuïteit. Alice Cl ark en
M arth a How ell spreken w el van vera ndering. Zij gaan erva n
uit d at vrouw en in de vro egmodern e tijd ve rd reven zijn va n
hun tradition ele plaats in de hui shoudeconomie do or de
opk omst
v an
de
kapitalistisch e
indust riali satie.
Daar tegenover stelt Judith Bennet dat er nooit sprak e is
gew eest van de bo n vie ux temps van gelij khe id en dat de verand erin gen niet zo gro ot w aren al s Cl ark en H owell bew er en .
Vol gen s ha ar zijn Eur op e se vr ou wen tenmin ste van af de
tw aalfd e eeu w uitgeslot en gew ees t va n voll edi ge particip atie
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Om het oo rde e l over het aand eel vrouw en in de boekhandel
op jui ste waa rde te ku nnen sc ha tten, is het nuttig een vergelijking te maken m et de positie en om st andi gheden van vrou we n in de zelfde beroepsgro ep in and er e land en . GrootBritanni ë bl eek een geschikt land voor een verge lijki ng , aangezien er vanaf de ze stiende eeuw een levendig e handel in
boek en pl aatsv ond tu ssen beide lan den, wel ke op verg elijk b are wij ze geregeld w as. Ook de positi e van de vrouw versc h ilde weinig. B eide landen hadden verder een ve rgelijkba re economi sche struc tuur , de protestant se god sdie ns t en ver gelij kbare normen en w aarden.

D e c o mpa gn ie
Het vro eg moderne bo ekhandel sbedrijf zag er anders uit dan
tege nwo ordig. Niet elk boek was in elke win kel te koop .
Om dat een cen tral e distr ibue rende inst elling niet bes tond,
moest een boekverk oper zelf zij n koopw aar bij elka ar zoeken.
Hij of zij kon zelf boeken uit geven , men kon ze k op en va n
andere bo ekverkop er s of uit gev er s en ook ruilhand el was vrij
gebru ikelijk. De beroepen va n boekverkoper , uitgever en
drukker waren niet gescheiden ; zow el drukkers al s boekverkopers tr aden op als uitgever , en ver schillenden oefenden
alledrie de be roepen uit.
De boekhandel was een risicovol b edrijf en de bel angrijkst e
gro ndstof, papier , was duur . Om kosten e n risico te spre iden,
slo ten bo ek verkop ers, -drukk er s en -uitg evers som s een
o ve reenko ms t om sa me n een of meer b oeken te laten druk ken of sa m en hand el te drijv en : de compagni e . Weduwen

2000
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konden hierin de plaats van hun overleden echtgenoot innemen , maar zoals een Amsterdamse oprichtingsakte
stelt:
"- In geval weduwe of kinderen in de compagnie blijven zuIlen ze zich niet met de dire ctie bemoeien, maar alleen met de
jaarrekening. "
Voor de boekhand el in beide landen bestaan goede gedrukte
bronnen: lijsten van boekverkopers, -drukkers en -uitgever s ,
met daarbij vermeld de plaats en jaren van werkzaamheid en
eventueel biografische informatie. Een telling van de hierin
genoemde mannen en vrouwen voor de periode 1600-1699
geeft een goede indicatie van de positie van vrouwen in de
boekhandel. Het totaal aant al mensen dat werkzaam was in
de boekhandel in beide landen verschilt niet veel ; volgens de
lijsten waren er zowel in de Republiek als in Groot-Britannië
gedurende de periode 1600-1699 iets minder dan drieduizend boekverkopers en drukkers werkzaam. Het aandeel dat
vrouwen hadden in de boekhandel in beide landen is klein;
in de Republiek bijna zes procent en in Groot-Britannië ruim
zeven procent. In de hoofd steden Amsterdam en Londen
waren zeven respectievelijk acht procent van de boekverkopers vrouw . De verhouding tussen het aantal m annen en het
aantal vrouwen in de boekhandel wa s dus in beide landen
vrijwel gelijk.

Tu ssen beide landen was er een opmerkelijk verschil wat
betreft het aantal mensen dat boeken produceerde en verkocht
in de hoofd steden. In Groot-Britannië werkte het grootste
deel , namelijk zo'n tachtig procent van de boekverkopers en
-drukkers in Londen , terwijl maar dertig procent van de
Nederlandse boekverkopers
en -drukker s in Am sterdam
gevestigd wa s. De verklaring van dit verschil is dat de Britse
overheid samen met de Stationers ' Company (het Britse
boekverkopers en -drukkersgilde) probeerde de boekproduc tie te concentreren in de hoofd stad en waar de boekdrukkers
zijn, daar vinden we ook de meeste boekverkopers en -handel aars. In de Republiek waren geen vestigingsbeperkingen.
Hier was de productie van en handel in boeken veel meer verspreid over het hele land .
Een heel andere verklaring van het relatief grote aandeel van
Londenaars onder de Britse boekverkopers in deze telling zou
kunnen zijn dat de bronnen voor de rest van Groot-Britannië
beperkter zijn dan de bronnen voor Londen . Het is vast makkelijker geweest om buiten Londen een aantal jaar lang een
boekwinkel te drijven, zonder op te vallen bij de autoriteiten
of de Stationers' Company , d an in Londen. Hoewel dit
natuurlijk gold voor zowel mannen als vrouwen , zijn er waarschijnlijk op deze manier meer vrouwen dan mannen niet in
gerechtsbronnen of de archieven van
de Stationers' Company terechtgekomen. Bijvoorbeeld weduwen in een
klein plaatsje ver van Londen die
alleen de winkel van hun overleden
man leeg verkochten en niet verwikkeld waren in conflicten met collega's
of de overheid, zijn vrijwel zeker niet
opgetekend
in
die
bronnen.
Aangezien
de voor deze telling
gebruikte lijsten vooral geconcentreerd zijn op de Londense boekhandel, levert nader onderzoek van de
provinciale boekhandel ongetwijfeld
meer vrouwen op die zich bezighielden met de handel in boeken buiten
Londen.
Het aandeel van vrouwen in de boekhandel zowel in Londen als in GrootBritannië als geheel was maar iets
groter dan in Am sterdam en de
Republiek. De mate waarin vrouwen
deelnamen aan de productie van en
handel in boeken was dus zeker niet
uniek voor de Republiek. Ook al was
. hun aandeel klein, de vrouwen die in
dit onderzoek figureren, vertegenwoordigen niet al het vrouwenwerk in
het boekhandelsbedrijf.
Over het
werk dat getrouwde
vrouwen en
dochters ver zet hebben in de zaak van
hun man of vader is nog weinig
bekend. Datzelfde geldt voor de vrouwen die boeken verkochten op jaar markten, kranten ventten op straat of
langs de deuren gingen met almanakken . Zelfs in een goed gedocumenteerde bedrijfstak als de boekhandel
blijven vrouwen dus grot endeels
onzichtb aar.
VVeduwen

Bo ekhand el van Li es vei l te A ntw erpe n. Br on: El s d oor Van R eeth,
naar ee n sc hilde rij va n Hendrik Ley s, 16d e ee uw.
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Een volgende vraag die we kunnen
stellen om een beeld te krijgen van de
positie van vrouwen in het zeventiende-eeuwse boekhandelsbedrijf, is wat
hun huwelijkse staat was en hoe lang
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-'----------------------------------dez e vrouwen werkzaam waren in het boekhandels bedrijf.
Waren het vo oral weduwen van boekverkop er s die de periode tussen twee huwelijken overbrugden, of werkten ze hun
leven lang in de boekhandel? De jar en van werkzaamheid die
in de gebruikt e lijsten vermeld zijn, zijn grot endeels gebaseerd op de titelpagin a 's van gepubliceerd materiaal die
gewoonlijk een jaar van uitgave vermelden. Dit maakt het
h oogst waarschijn lijk dat me nsen lange r werkzaam zijn
geweest dan het vermelde aanta l jaren. Het is goed mogelijk
dat boekverkoper s zich in som m ige jaren alleen bezighielden
met het verkopen van boeken uit voorraad , zonder nieuw
werk uit te geven of nieuw materiaal te laten drukken. Van de
Am sterdams e weduwe Michaël Fortgens weten we bijvoorbeeld alleen dat ze werkz aam wa s in 1696 en 1711. Zij heeft
natuurlijk ook in de tussenliggende jaren boeken verkocht .
Vrijwel alle vrouwen die in de lijsten van boekverkopers voor
beide landen genoemd worden, waren weduwen van boekverkopers of -drukkers. Omdat vrouwen maar ee n klein deel
vormden van alle men sen in deze tak van handel, blijkt dat
het niet de ge bru ikelij ke gang van zaken wa s dat weduwen
van boekverkopers en -drukkers de zaak voortzetten . Van een
aantal vrouwen is de huwelijkse staat niet bekend en in beide
landen waren er een of twee dochters die hun vaders zaak
voortgezet hadden, zoals bijvoorbeeld de Amsterdamse zusters Hester en Elisabeth van Ravesteijn.
In Amsterdam en Londen bleek het grootste deel van de vrouwen tot vijf ja ar lang werkzaam: twee derde . Opvallend is dat
daarvan de helft slechts een jaar aan het hoofd van een boekwinkel of drukkerij stond . De meest waarschijnlijke verkl aring
is dat over veel boekverkoop sters m aar heel weinig bekend is.
Het feit dat ook een groot aantal mannen maar een jaar werkzaam was, bevestigt dit. Velen van hen zijn zeker langer actief
geweest en hebben bijvoorbeeld voor het grootste deel van de
tijd hun bedrijf geleid zonder zelf nieuw werk uit te geven.
Verder zijn we van het be staan van een aantal boekverkoopsters
alleen maar op de hoogte doordat ze op een bepaald moment de
boeken of de copy rights van hun overleden man verkochten .
Naar de duur van de periode dat ze daarvóór werkzaam gewee st
zijn, kunnen we alleen maar raden.
Aangezien een derde van de vrouwen werkzaam was voor een
periode van twee tot vijf jaar, zou men kunnen denken dat
deze vrouwen alleen werkten als boekverkoopster om een
period e tussen twee huwelijken te overbruggen en dat ze stopten zodra ze hertrouwd en . Echter , m aar weinig boekverko per sweduwen hertrouwden , zo 'n tien procent. Daarvan trouwden vooral de Britse drukkers weduwen opnieuw met een
boekdrukker, in een enkel geval met een vroegere leerling .
Van twee vrouwen weten we met zekerheid dat ze zijn blijven
werken to tdat een zoon oud genoeg was om het be drij f over
te nemen . Toen bijvoorbeeld de zoon van de Amsterd amse
Weduwe Abigael Swart ging trouwen , hield zij een veiling en
gin g uit de zaak. Zij wa s toen echter 24 jaar werkzaam
geweest. Er zij n aanwijzingen dat ze wel is blijven meewerken, ook al zw aaide haar zoon nu de scepter. Geen van de
andere weduwen hebben de zaak overgedaan aan hun kinderen toen die oud genoeg waren, ma ar aan derden, of de zaak
werd pas na de eigen dood ver kocht.
Naast de vrouwen die slechts vrij kort in het boekhandelsbe drijf werkten, wa s er in beide land en een zeer klein aantal
vrouwen dat werkzaam wa s als boekverkoop ster of -druk ster
voor een bijzonder lange periode . De Brit se Tace Sowle
werkte bijvoorbeeld 52 ja ar lang al s boekdrukster en -verkoop ster nadat ze de drukkerij ov ergenomen had van haar
vader. Zij was echter een uitzondering.
De boekverkoopsters en -druksters waarop de tell ing gebaseerd is, waren voo r het overgrote deel vrouwen die zelfstandig aan het hoofd van hun bedrijf stonden. Zij werkten al mee
in de zaak toen hun man nog leefde . Zowel voor Amsterdam
als Londen zijn in de bronnen ver schillende voorbeelden te
vinden van vrouwen die de zaken van hun afwezige man
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waarnamen, die in de win kel stonde n, of die als executri ce de
nalatenschap van hun overleden man afhandelden . Alleen al
om als weduwe of dochter in staat te zijn om een boekwinkel of drukkerij over te nemen, moest men voldoende ervaring in deze gespecialiseerde bedrijfstak opgedaan hebben.
Verder hadden bijna alle tra ceerbare weduwen familieban den met andere boekverkopers en -dru kk ers, wie zij om
advi e s en hulp konden vragen . Dui delijk is da t we de vro u wen in de boekhandel niet los kun nen zien van hun ma nnelijke familieleden.
Kritische

kanttekening

In geen van beide landen bleken de ervaringen van vrouwen
in het zeventiende- eeuwse boekhandelsbedrijf het ontwikkelingspatroon te volgen dat beschreven is door Alice Cl ark en
Mart ha Howel l. Het we rd de vro uwen in he t zeventi endeeeuwse boekh andelsbed rijf bijvo orbeeld ni et moei lijker
gemaakt om te werken . Ook was er sprake van zowel Family
Industry al s van kapitalistische elementen . Enerzijd s speelde
de produ ctie van en handel in boeken zich af aan huis en
werkte het gezin mee . Anderzijds hadden velen een knecht in
diens t die geen gereedschap of voorraad bezat. Wellicht is
hier dus wat Clarks theorie betreft sprake van een mengvorm
of overgangsfase. Mijn onderzoek kan daarom bescho uwd
wor den als een kritische ka ntteken ing bij hun werk ; ni et in
alle beroepsgroepen vonden in de zeventiende eeuw deze lfde
ontwikkelingen
plaat s . Onderzoek van andere takken van
hande l die pas na de Midde leeuwen ontstaan zijn, levert wellicht meer voorbeelden op van bedrijf stakken waarin het
vrouwenwerk niet past binnen de schema 's van Clark en haar
navolgers . Hoe nuttig kwantitatieve gegevens daarbij zijn,
blijkt uit een vergelijking met Clarks onderzoek naar vrouwen in het bo ekhandels bedr ijf. In ha ar besc hrijving va n de
Lon dense boekhande l komt een van de belangrijkste conclusies van dit onderzoek niet naar voren, namelijk dat slechts
een kleine minderheid van de weduwen het bedrijf van hun
man voortzetten voor relatief korte tijd .
Marieke
Zech h eeft
Universiteit Utrecht.
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Naam

onbel<end

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

Hi erbij zijn twe e portre tten van vro uwe n afgedrukt. Het is
onbeke nd w ie dez e vrouwe n zijn , of zij de Nederl ands e na tionali teit heb ben , en wa ar of wan neer de opnam en z ijn
gem aakt. Op de achterkant van de foto met de tuini erende
vrou w is te lezen : "Her happiest mood-when ready to work in
her garden at AJnwick Lodge, Moylan , Penn a .. .a ... "

Op eerd ere op roep en kreg en wij nuttige informatie , waarv oor
wij d e tipg evers hart elij k beda nken. Weet u w ie de vrouw en
op bov enstaande foto 's zijn, laa t het ons dan we ten. Sch rijf of
ma il naar het /l A V. t.a .v. H eleen Mas see, Ob ip le in 4, 1094
Amsterdam , e- ma il: beeld @iia v.nl.
Samen st ellin g: He leen M assee en Marijk e Huisman .
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Juliana

Cornelia

de Lannoy

Agnes Sneller

Met het proefschrift
van Pim van Oostrum
over de achttiendeeeuwse
schrijfster
Juliana Cornelia
de Lannoy
is een belangrijke
bijdrage geleverd
aan een literatuurgeschiedschrijving
waarin
vrouwen
en hun werk expliciet
de aandacht
krijgen. Agnes Sneller
plaatst dit
boek in de context
van het onderzoek
dat naar vrouwen
en hun
kunst wordt
gedaan.
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B ron: WR .D. vall OOSlrt1l11, ; ,, 1;0 110 Corn elia de Lanno y (1738 -1782). pp, 72.

D e Uni ver siteit sbibliothe ek in Le ide n bezit ee n pra chti g
boekj e m et ee n rode kaft en go ud op snee uit 1851 getiteld
E rn s tig e en lui m ig e gedichten
va n Julian a Corn el ia
B aronn esse de Lannoy . H et boekj e heeft geen inleid ing en
ge en verk lare nde aantekenin gen bij de ged ichten . We kunn en
daaru it concluderen dat het we rk va n De L annoy , zeventi g
jaar na haar dood , nog een zod ani ge bek endheid genoot dat
ee n der gelijk e uitgave de moeit e w aard wa s. Toch heeft de
dicht er zich nauwelijks een pl aat s in de literatuurgeschiedeni ssen w eten te verwerven . Knuv eld er (Handboek tot de
ges ch iede n is der Nederland se letterkund e, 1959, deel 3)
noemt haar als dichter alleen in re la tie tot mensen, mannen,
wie dat w el gelukt is: "Op stel en sp ro ng voelt de jonge
Bilde rdijk zich geestverw ant van de ac httien jaar oudere
vro uw, met w ie hij aan stonds ee n brie fw isse ling begint. Hij
zal haar tro uw e schildknaap blijv en ." D eze weini g inforrna -
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tieve ge nderg elade n formul ering prikk elde de nieu w sgi er igheid va n lite ratuurhi st orici naar het werk van De La nnoy
natuurlijk niet. Waarom kwa m Knu veld er ni et te r zak e m et de
med ed elin g dat Bild erdij k in 17 82 haar nagel aten we rk heeft
ui tgegeven ?
Knu velder presenteert D e La nnoy we l als tragedi eschrij ver
en m eldt "de gees tdriftige instemm in g va n het publi ek" met
haar wer k (de el 2, 1959). Tot herni eu wde belan g stellin g heeft
ook d ie zi ns nede niet ge le id . In N ederl and se lit erat uu r, een
ge sch iede n is (Sche nkeve ld-van de r Du ssen , 1993 ) k omt ze
niet voor - een lot dat ze overige ns de elt met de B eatrij s ; we
beh oev en daaraan, ge zi en de opz et va n de Geschi ed en is gee n
vergaande conclusies te verbin de n . Wonderlijker is het dat in
Een th eatergeschiedeni s der N ederl anden (Erenstein, 1996)
slechts één oppervlakkige verwij zin g naar deze ook in ton eelkringe n lang na haar doo d geke nde en gewaardeerde auteur te
vind en is.
Nu , ro nd de millenniumwi sseling , zij n w e als historici inmiddel s ge we nd geraakt aa n w at gez ie n kan worden al s ee n
patro on , wa arin de ge schi ed schr ijvin g , ze ker die van de twin tigs te ee uw, vro uw en en hun werk we l erg ge m akkelij k ui t de
belan gstellin g heeft laten ve rdwij ne n; o m dat te zi en beh oeft
men niet eens meer vro uw te zij n. Ge lukk ig weten we inm iddel s ook dat de tegenb ewegin g is ingezet. M et en zond er
Lauwe rkra ns (Schenkeve ld-va n der Du ssen , 1997 ), waa rin
he t we rk va n di cht er s en sc hrijve rs (v) in bloemle zin gvorm
we rd ge pres e nteerd, bet ekend e ee n doorbra ak in het lit er air e
we re ldje .
In de beeldende kun st en heeft de o ms lag onder ande re ge le id
tot fa sc ine rende tento on stell ingen . In A ntwe rp en v alt er vee l
te ge nie te n bij het we rk va n 'vro uwe lij ke kun sten aar s in
Be lg ië en Nederland ' , ond er de aa n d e zins preuk v an de dichter Tessel sch ade R oem ers (159 4- 1649) o ntleende titel E lck
zij n waerom , een tent oon stell ing d ie later in dit jaar in
A rn he m te zien zal zijn. H oe vakku ndig en zorg vuld ig de
ops tellers hebben ge w erkt , blij kt oo k uit de catal ogu s di e
pra chtige reproductie s en artike len bevat. Belangrijk voor
niet- feministisch gescho ol den ter verbreding van de kij k op
de ges ch iedenis, als een geschied en is ook van vrouwen , is de
bij dra ge van M(aaike) M eij el' ove r in- en uitsluitingsm ech ani smen ten aanzien van kuns te naars van het vrouw elij k
ges lac ht in de geschied eni s v an de (vro eg)m odem e tijd, of,
zoals Van der Stighelen zo b eeldend zeg t, van werk dat "in de
ploo ie n v an de geschi ed eni s verbor gen bleef'.
M et de ex pos itie in mu sea en boeken van w erk van vrou w en
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heeft de ge schi ed en is een facet erb ij gekr egen ter insp irati e
v an al die vrouw en en mann en die zich niet aut om atisch hebben neergele gd b ij de geschiedkundige feit en , zoa ls die over al in de handboeken te vin den zijn . De rijkdom van het verl eden va n vrouw en word t zichtb aar. Tege lijk gaat er van al di e
m anifestatie s een bijna dwing ende opdracht uit. Zijn al die
be eld ende en schrij vende kun stena ars nu nog vaak beschreven of get oond als opeenv o lge nde elem ent en aa n een snoer
d at hen slechts chro nolog is ch ve rbindt, we m oeten natuurlij k
toe naar afzond erlijke studi es w aarin zij al s indi viduele kunstena ars de vo lle aandacht kunn en krijgen en wa ari n zij op
n ati onaal en int ern ationaal ni ve au met elkaar in verband
gebracht kunnen worden .
Gelukkig beh oev en we niet bij nul te beginn en. We kunnen
o ns inmiddels theoretisch op ve el feministi sch onderzoek van
de laa ts te vij fentwint ig j aar baseren en ook fei te lij k w erd en
wordt er veel w erk verr icht. In de ree k s van activiteit en past
het onde rzoek dat W .R. D. (Pim ) van Oostrum verrichtte en
waa r van zij in haar proefschrift ver slag deed . He t betreft de
per soon en het werk van de achtt ie nde-ee uwse Julian a
Co rn el ia de L ann oy. De L ann oy 's gro otste p assi e ligt in het
sc hrij ven van treur spelen , ni et verwonderlijk in ee n tijd, dat
jui st tragedi eschrijv ers als de gro otste taalkun stenaar s werd en
beschouwd. Voor De Lannoy is suc ces op dit terrein niet vold oende ; ze ko e stert de ambiti e in de Republiek der Letter en
de be ste te w ord en in dit genr e (Van Oostrum, pp . 75 ) . Wat
h et werk van Van Oostrum zo boeie nd m aakt, is dat zij niet
alleen een expo sé geef t van de drie treurs pelen die De La nnoy
schree f, ma ar vanuit ge nderper sp ectie f an aly seert hoe de sek sekwe stie via vrouwe lijke en m anne lijke per son ages vorm
heeft gekregen. Dit kan, daarvan ben ik met Van Oostrum
ov ertuigd , leiden tot een herw aard ering van het werk van
d ez e dramatur g .
N aast , of liever voorafgaand aan de trag edi e s, schr eef D e
L anno y onder meer het gedicht Aan mijn Geest . Van Oo strum
w ee t hier zo bo eiend over te schrij ve n dat ik het ge d ich t erbij
g eha ald heb in ee n negenti ende-eeuw se uit gave van de
Ma at schapp ij d er Nederland sch e Letterkunde te Leiden ,
w aarin het gedi cht is opgen om en, ondank s de titel Toon eel
P oëzij. Het gedicht is steeds zo gel eze n alsof de G eest ee n aan
de Ik ondergeschikte afsplitsing vor mt , waarbij de Ik dan
doorgaa ns gelijkg esteld werd met de dicht ere s (en soms ook
per soon) J.C . de Lannoy, aldu s Van Oostrum (pp . 29) . Van
Oostrum interpret eert Ik en Gee st echter al s twee complet e ,
autono me en ge lij kw aard ige per sonages . In hoeverre dez e
int erpretatie sta nd zal houden bij nieuwe lezin gen , is voor mij
ee n vraag. Al s de Ik tegen 'm ij n Gee st' zegt:

lijk di chter schap met de nodige scepsi s teg em oet werd getre den . Zo laat de Ik de G ee st ze ggen:
Doch dat gy zu lks te recht uw deerni s waardig keur de:
Dat ee n ge le erde Vrouw nie t algemeen behaagt ,
Wijl de onku nde altij d zucht tot haars ge lijken draagt;

en mis schien de moo iste reg el s uit he t ge d icht:
Ik vind myn lie fste feest , myn zoet sten w ellu st weer,
Wann eer ik in my zelf en tot m yn bo ek en keer.

De m anier wa aro p histori ci inmiddel s aa n de slag zijn , stemt
optimi sti sch . De aanda cht die nu explici et aan vrouwen en
hun kun st wordt besteed , verdiept onze kennis van het verleden . Op dat terrei n k an zeker no g veel w erk ver zet worden.
D e vra ag wordt even w el urgent of het onde rzoe k za l leiden
naa r een geïnt egreer de geschiedenis van vr ouwen en mannen ,
of dat het ridicule beeld d at ge wone ge schi edenis over mannen gaat , en dat in de m arg e ook vrouw en bezig war en , zich
zal handh aven . In de ni eu we literatuurge schiedeni s di e ove r
enige jar en zal ver schijn en , za l duid elijk w orden of wet en sch appers (v l m) en onderzoekers (v l m) zich op dat terrein
hebben kunnen bevrijden van achterha ald e vr aag ste llin gen .

A .Agn es Sneller
is al s buiten g ewoon hoo gl er aar
Neerlandi sti ek verbond en aan de Károli Gáspár Univ ers iteit
in Bu dap est, Ho ng a rije
W.R.D . van Oost rum, luliana Cornelia de Lanno y (1 7381782), ambiti eus , vrijmo edig en gevat Verloren: Hil versum
19 99, 3 76 p. ISBN 90 -655 0-05 7-X , f4 1,00 .
K(atlijn e) Van d er Sti gh elen en M(irj am ) West en, Elck zijn
waerom. Vrouwelijke kunstenaars in België' en Nederland
1500 -1950 Ludion: Gent/Am sterdam 19 99. 399 p. ISBN 905544- 2 71-2 , ca . f 60,00 .

Hoe! iem and uwer Kunn e in 't bloeijen haarer j aaren
Schi er ande rs niet te doen, dan boeken door te blaaren ?

en
E en Ju ffro uw Dich teres!
wat bu itenspor igheid !

dan suggereert de tekst twee zelfstandigheden; het blijft evenwel
de Ik die 'mij n Geest' woorden en gedachten in de mond legt:
M y dunkt , ik hoor u reed s myn reeden te gen spree ken.

en
Maar gy hervat hierop, dat gy dit lang besp eurde .

Missc h ien is hier in de interp re tatie geen gelijk te hale n .
Het is oo k zeker niet de en ige reden waarom ik blij was dat ik
het gedicht ben gaa n opzoeken . Het bevat pr achtige zinsne den die meer dan duidelijk m ak en hoeze er de dichter zich
h eeft moeten ver zett en tegen ee n om geving w a arin vrouwe -
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'Elck zijn waerom'
Vanaf 26 februari zijn in het Museum voor
Moderne Kunst in Arnhem meer dan driehonde rd we rken van 180 kunstenaressen te zien die
tussen 1500 en 1950 in Nederland en België
werkten. De tentoonstelling 'Elck zijn waerom.
Vijf eeuwen vrouwelijke kunstenaars' toont aan
dat talent en creat iviteit minder worden bepaald
door het geslacht van de kunstenaar, dan door
maatschappelijke aspecten als opleiding, intellectuele vorming en sociale stimulansen. De tentoonstelling laat allerlei soorten kunstwerken
zien: van altaarstukken e n st illevens tot historiestukken, portretten en sculpturen. Te zien is
werk van onder anderen Judith Leyster , Maria
Tesselschade Vissche r en Rachel Ruysch. Zestig
procent van de werken is no o it ee rde r geëxposeerd .
Datum: 26 februari - 4 juni 2000
Plaats:Museum voor Moderne Kunst,
Utrechtseweg 87 in Arnhem.lnformatie: Museum
voor Moderne Kunst, tel: 026-3512431 .
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Hilda T.A.Amsing

Nadat K. Mandemaker s in 1996 een kwantitatie ve aanvulling gaf op Bartels kla ssieke overzicht van het midd elbaar onderwijs uit 1963 , biedt Saskia Grotenhuis
m et
haar dissertatie van 1998 een kwalitatieve aanvulling op
dit werk. Grotenhuis ki est een pedagogische invalsho ek.
Ze is geïntere sseerd in d e ver schillend e vo r m in gscon cc p t en van schoo lty p en en de r ol die deze conce p te n spee ld en
in het d eb at over de reor gani satie va n h et Voor b er eid en d
Hoger en M id d elb aa r Onder wijs (V HM O) . D a arbij
onder sch eid t ze drie concepten , nam elijk algem en e vorming , intell ectuele vor m ing en vr ouwe lij ke vor m in g. De
b elang st ellin g va n de aut eur gaat voor a l uit naar algem ene vormin g. Van dit con cept schets t ze ee n on tw ik ke lings ga n g va n bet ekenissen en dit concept acht ze kenmerkend
voor midd elbaar onderwij s pur sang. Naar dit middelb aar
onderwij s is G r ot en h uis op zoek .
In Groten hu is' proefsch rift Op zoe k na ar midde lbaa r ond erw ijs ko me n versc hill ende vor m en van VHMO aan bod: de
hog er e bur ger sch ool (h .b .s.), het gy mnasi um en de mid del bare mei sjessch ool (m. m .s) . M aar niet alle sc hole n trekk en de
aandacht va n de auteur in ge lij ke mate . De m .m .s. hee ft haar
speciale bel an gstellin g. Gro tenhui s he eft nam elijk een mi ssie .
Ze wil, zo schrij ft ze , de m .m .S. niet uit sluit end b eh and elen
als ver toog ove r vro uwe lijk he idsco ns truct ies, m aar oo k als
vertoog ove r alge mene vorm ing. Ze wil de m .m. s. niet allee n
schetsen als m eisjess ch ool , maar voor al als midd elb are
school. H iermee probe er t Grotenhuis ter echt het gevesti gd e
beeld van de m.m.s ., wa arin de nadruk een zijdig ligt op vrouwelijke
vormin g als o pvoe din gsdo el, te nuan ce ren .
Bo vendi en hee ft Grotenhui s moeite ech t alge me en vorm end
m idde lbaa r onde rw ijs te vinde n. De enige echt e midd elb are
schoo l d ie ze vindt, is de m .m .s. Op de h.b .s. en het gy m nasi um stond vo lge ns haar ni et alge mene vor m ing, m aar int ell ectuele vor m ing ce ntra al en de rha lve zijn deze sch oolty pe n vo lge ns haar niet te karakt eri ser en als ech te m idd elbare scho le n.
De vra ag is wa t Grot enhui s ertoe br en gt het alge mee n vo rme nde ka ra kte r van de h.b .s. en het gymn asium te ontke nne n.
Het antw oord ligt in de de finitie van algeme ne vormin g .
Grotenhu is hanteert een uit ermate enge definitie, nam elijk
algemen e vorming als per soonlijkheid sontwikkeling.
M et
deze eng e definitie gaat ze voorbij aan het sca la van bet ek eniselemen ten dat Meijer en Schreuder in hun publicati e va n
199 3 to ekenn en aa n algem en e vormin g . Deze aute urs o nderscheiden o nde r andere de breedt e van vor m ing. D it al gem een
aanv aa rde p rin cipe van alge me ne vorm ing, dat zonder twijf el
va n to ep assin g was op h .b .s. en gy mna sium, laat Grot enhui s
buiten b esch ou win g . Grot enhui s ontleent h aar definitie de el s
aan een pu bli cati e van Gunning uit 1898 . D e ze publi cati e
vo rmt het star tpun t va n haar onder zoek. G un ning vroeg aandacht voor pe rso onlij khei dso ntwikk eling als reactie op de
veelvuldi g ge uite kritiek op h .b.s . en gy m nasi um . D e programma' s van deze scho oltyp en zouden te zwa ar beladen en
te intell ectu ali stisch zijn. Gunning pleitt e voo r een aan leerlingen in de puberteit aa nge pas te algem een vo rm ende m iddelbar e sc hoo l, wa ar de intell ectuele e ise n ni et te hoo g w aren
en waa r persoonlijke vo rm ing ce ntraal sto nd . Was Grot enhui s
ni et bij Gunnin g beg onn en maar, zoal s ge bru ike lij k, in 1863
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met de We t op het M idd elb aar Ond erw ij s, da n ha d di t ge leid
tot ee n br ed ere defin iti e va n algem ene vo rm in g en du s tot een
genu an ceerdere wa ard eri ng van de schoo ltypen .
De definitie van alg em een vormend onde rwij s lijkt voor een
ander deel op finali sti sch e wijze ontlee nd aan de di scussie
rond de karakterisering van de m .m .s. in 196 3 . In dat jaa r w erd
de M amm oetwet aa nge no me n en de m .m .s . opge heve n . Tot de
M amm oetwet werd de m .m .s. nauwe lijks ge zien als alge mee n
vor me nde school bij ui tstek , maar bij de op heffing erva n we rd
het alge mee n vor me nde ka ra k ter va n deze opleidi ng gek ensche tst als alte rna tief voo r het int el1ectu ali sme va n h.b .s en
gy m nasi um. M et terugwer kende kr ach t wer d de m .m .s. als
ec hte mi ddelb are sc hoo l ge ke nsc he tst. De ze opva tti ng p ast
goed bij de mis sie va n Gro tenhu is . Z ij neemt dez e k ar akt eriserin g ove r en past di e toe op de tot ale onderzochte periode .
Er is nog een verkl arin g voor het mo eiz aam verlop en van de
zoekt ocht naar algem een vormend middelbaar ond erwijs.
Grotenhui s laat tw ee sc ho oltypen onder be licht di e met het
oo g op het ge presentee rde idea al va n alge m ene vorm ing b ijzond er intere ssan t zij n, na me lij k het (meer) uitge brei d lag er
onde rw ij s (m. u .1.o.) e n de driejar ige h .b .s. Het m .u .l.o. hoorde off ic iee l bij h e t lager onde r w ij s, ma ar in de door
G rot enhui s onde rzoc hte deb atten w erd dit typ e regelm atig
ger ek end to t het midd elb aar onderwijs . Naa r dit sc hoo lty pe is
nau welij ks onderzoe k ge daa n en het is m ogelijk dat p ersoonlijkh ei dsvorming h ier ee n gro tere pl aats in nam d an op het
offi ci ële VHMO. H et naar verwachtin g gro te percent age leraren m et een L.O. -akt e zou hierop van invloed kunn en zij n
gewe est. De L.O .-akt e bood nam elijk vergeleken met een
M.O .-akt e meer ped agogi sche scholin g. De driej ari ge h .b.s.
beh oord e wel offici eel tot het midd elb aar onde r wij s . Dit
sc hoo ltype werd niet zo' n succ es als de do or Gr ot enhui s
bespr oken vij fjar ige va riant, m aar is in het licht va n vo rmin gsid ealen uiterm ate int eres sant. Omd at men ten aa nz ien
van deze sc hool het ve rw ij t van int ell ectu ali sme ni et hoorde ,
is het goe d mo gelijk d at dit schoo lty pe in de door Gr otenhui s
geschet ste dichot omi e va n alg em ene versus intel1ectu el e vo rm in g, beh oorde aan de kant van algeme ne vor ming . Het is dan
ook zeer wel denkba ar dat het alge meen vormend middelbaar
ond erw ijs waar Grot enhui s naar zo ekt oo k buiten de m .m. s. te
vind en was, maar dat ze er eenvoudi g overheen ke ek .
Grot enhui s' missie om de m.m.s, te sche tse n als vert oog over
algem en e vorm ing , heeft geleid tot een rig ide ond er scheid
tus sen alge me ne vo rm ing en intell ectu ele vormin g . D oor ve rvolgen s deze conce pte n te koppel en aan schoo lty pe n, schetst
ze ee n onge nuanceer d beeld va n de h .b .s. en het gy m nas iu m.
D e h .b .s. en het gy m nas iu m wo rden hierdoor ve rkee rd
geduid. D e mi ssie va n Gro te nhuis o m de meisje ssch ool ee n
pl aats te gev en in h et deb at over alge me ne vorm ing gaat ten
koste va n een goed begrip van de jo nge nss cho le n.

Hild a T.A. Amsing is docent peda go gi ek en ond er wijskunde,
en
h ist orisch
p eda g ogisch
onde rzoeke r aan
de
Rijksu niversiteit Gron ingen.
Saski a Grotenhu is, Op zoek naar midd elbaar onderwijs ,
Uitg everij Boom, 1998, 328 bl z. ISBN 90 5352 38 5 5.
f 49,50.
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Carla van BaaIen e.a, (red.)
Jaarboek parlementaire geschiedenis 1999
SDU Uitgevers, 1999, f24,90.
Op initiatief
van het Centrum
voor
Parlementaire
Geschiedenis verschijnt het
Jaarboek parlementaire
geschiedenis . Het
doel van deze publicatie is een zo breed
mogelijke belangstelling te wekken voor de
Nederlandse parlementaire geschiedenis. Dit
gebeurt door het publiceren van wetenschapelijke artikelen naast boekbesprekingen,
een kroniek van het afgelopen parlementaire
jaar, ego-documenten en herinneringen aan
recent overleden politici. In deze aflevering
van het Jaarboek onder meer een bijdrage
van Mieke Aerts over de vrouwenkiesrechtbeweging, en van Monique Leijenaar over
het streven in enkele Europese landen naar
meer vrouwen in het parlement.
Irene Diependaal
Emily! De Koninklijke verloving die niet
doorging
Het Spinhuis, 1999, f35,-.
Hoewel Emily Bremers in 1995 door het roddelblad Weekend werd geïntroduceerd als de
toekomstige bruid van kroonprins WillemAlexander,
bemoeiden ook de serieuze
media zich na verloop van tijd intensief met
de verhouding
tussen de kroonprins
en
Emily.
Historica
en journaliste
Irene
Diependaal
reconstrueerde
de mediahype
rond Emily, en schreef een boek over beeldvorming in, met name, mediahypes rond het
koningshuis.
Annemieke van Drenth en Francisca de
Haan
The rise of caring power. Elizabeth Fry
and Josephine Butler in Britain and the
Netherlands
Amsterdam University Press, 1999, f49,50.
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving in
Historica, is het boek The rise of ca ring
power pas eind december 1999 verschenen.
In dit boek geven de auteurs een originele
kijk op de opkomst van het feminisme,
namelijk als een beweging van vrouwen die
zich vanaf 1800 omkleedden met zogenaamde 'zorgende macht' . Op die man ier construeerden zij voor zichzelf een identiteit, èn
voor de vrouwen voor wie zij zorgden. De
auteurs baseerden zich voor hun analyse op
het concept 'pastorale macht' van Michel
Foucault.
Anke Gilleir (vert.)
Een vrouw op reis. België anno 1828 volgens Johanna Schopenhauer
Davidsfonds Leuven, 1999, BF 895.
Dit fraai geïllustreerde boek bevat het in
1831 in Duitsland verschenen verhaal van de
weduwe Schopenhauer, de moeder van de
filosoof Arthur Schopenhauer. Ten tijde van
haar reis door België was zij een bekend
roman- en reisboekenschrijfster . Ze leefde in
We imar waar zij veel verkeerde met geleer-

den en dichters, zoals Goethe . In haar reisverslag besteedde ze onder andere aandacht
aan de Brusselse vrouwen (eleganter dan de
Parijse vrouwen, volgens Johanna) en aan de
Brusselse opstand tegen het Hollandse gezag
in 1830 .

Germaine Groenier
Vijf dagen bedenktijd. Leven na Dolle Mina
Prometheus, 1999, f39,90.

van

de

pers

Chris NoUingham
The pursuit of serenity. Haveloek Ellis and
the New Polities
Amsterdam University Press, 1999, f55,-.
De sexuoloog Haveloek Ellis (gestorven in
1939) is beroemd geworden om zijn werk
op het gebied van de menselijke seksualiteit. Daarnaast heeft hij zich beziggehouden
met diverse zaken als de ideeënwereld van
Ibsen en Nietzsche, de preventieve geneeskunde, de strafwetenschap en met feminisme en internationalisme.
Nottingham argumenteert dat Ellis niet alleen taboedoorbrekend wilde zijn op het seksuele vlak, maar
dat hij werd gedreven door politieke ambities en door ideeën over een progressieve
politiek.
Tessel Pollmann
Bruidstraantjes en andere Indische
geschiedenissen
SDU Uitgevers, 1999, f39,90.
Bundel artikelen die eerder in onder andere
Vrij Nederland verschenen. Kern van de
bundel is de grote reportage 'In Nederland
door omstandigheden'
die Tessel Pollmann
samen met Ingrid Harms maakte . In die artikelen komen Indisch-Europese
Nederlanders aan het woord over hun leven, verdriet
en lijden, maar ook over het racisme in eigen
kring.

In deze autobiografische
roman kijkt
Germaine Groenier terug op haar tijd bij
Dolle Mina en haar strijd voor een vrije abortus. Als blijkt dat haar eigen dochter gebruik
wil maken van dit in de jaren zeventig verworven recht, roept dat gemengde gevoelens
op.

Margreet van Muijlwijk
Funding and private resources for women
and gender studies
WlSEINGV Utrecht, 1999, f30,-.
In
opdracht
van
WISE
(Wornens
International Studies Europe) heeft Margreet
van Muijlwijk een boek geschreven over
fondsenwerving
voor vrouwen- en genderstudies. In zes hoofdstukken worden richtlijnen gegeven hoe fondsen te benaderen, waar
te zoeken (onder andere op Internet), welke
internationale fondsen speciaal voor vrouwenstudies en projecten interessant zijn en
wat te doen bij afwijzing (of honorering!)
van een aanvraag. Korte interviews met succesvolle fondsenwervers en citaten als "if the
cause is right, the means will corne"
(Gandhi) bemoedigen de aspirant-fonds enwerver .
Te
bestellen
bij
WISE,
Heidelberglaan 2, 3584 CS Utrecht . E-mail:
wise.secretariaat@fss.uu.nl.
Ursula Nienhaus
"Nicht für eine Führungsposition
geeignet". Josefine Erkens und die Anfänge
weiblicher Polizei in Deutschland 1923-

1933
Verlag Westfällisches
Dampfboot/Münster:
1999, DM 48,-.
Dit boek is te bestellen bij de uitgeverij:
Dorotheenstrasse 26a , D-48145 Münster .
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Siep Stuurman
Het tragische lot van de gravin van
Isenburg, Een zeventiende-eeuwse geschiedenis
Bert Bakker, 1999, f29,90.
Aan de hand van de geschiedschrijving rondom de overspelige (?) gravin van Isenburg
laat Siep Stuurman valkuilen voor historici
zien . De hoogleraar Europese geschiedenis
in Rotterdam toont aan dat schijnbaar vaststaande historische feiten makkelijk gebaseerd kunnen zijn op geruchten en roddels,
die zijn ingegeven door de 'mentale horizon'
van een tijd, met de bijbehorende ideeën over
gender.
Laurenz Veendrick
Tussen school en leven. Langdurige internaatsvorming voor meisjes tussen 14 en 16
jaar in de jaren vijftig en zestig in vormingsinternaai De Vonk te
Noordwijkerhout
Verloren, 1999, f39 ,-.
Vormingscentrum
De Vonk was in 1919
opgericht door Emilie Knappert, en maakte
vanaf 1937 deel uit van de Woodbrookersvereniging. Vanaf 1947 werden er speciale
cursussen gegeven voor jonge meisjes met
weinig opleiding.
Zij zouden namelijk
moeite hebben de overgang van school naar
maatschappij te maken. Daarom werd hen
in een cursus van twee maanden geleerd hoe
ze een huishouden moesten runnen en kinderen
moesten
verzorgen.
Veendrick
beschrijft het leven en werken op De Vonck,
en toont aan hoe de ideeën over meisjes binnen het vormingswerk in de loop der tijd
veranderden .
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BIII L-Een

zwak

Cornelia
Int:erview
Pirn van

_

voor
de

Lannoy

rnet:
Oost:rurn

Luliana Cornelia de Lannoy (17381782) : ambitieus , vrijmoedig en gevatzo luidt de titel van het proef schrift
waarop Pim van Oostrum onlangs
promoveerde. De SVVT opende het
nieuwe jaar met een studiemiddag
waarop dit onderzoek centraal stond.
Hieronder een vraaggesprek met de
onderzoekster over haar passie voor
De Lannoys werk en haar zwak voor
de persoon De Lannoy.
Waarom koos je Jul ian a Co rne lia de
Lannoy, een sch rijfs te r uit de ac httiende
eeuw , als promotieonderwerp?
"Z ij had m ijn be la ngst elli ng gewekt met
haar re torisc he vraag "V ie l de ee dle
den ken skr acht Ons niet zo we l ten de el
als ' t mann elijk ges lac h t?" Wat bed oelde zij daa rmee? Wa s het ee n incident ele, obliga te uit spraak waar mee zij uiteindeli jk allee n haar ei gen p aadj e w ilde
sc hoo nvege n om zich sierl ij k neer te
vlije n op ee n ch aise lon gu e ? Of was het
ee n teken va n re be llie tegen het korse t
dat vro uwe n in snoerd e en nam zij de
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hand sch oen op nam en s haar se kseg enoten ? Toen het laatste het geva l bleek ,
was ik verk oc h t."
In de onde rt ite l van j e boe k noem j e D e
L ann oy "a mbitieus,
v rijmoe dig en
geva t". Kun je uit leggen waa rom?
"A m bitie gee ft ha ar pos itie we er: zij
kiest vo or een typi sch m ann en genre , de
tra ged ie. Zij too n t gee n (va lse) beschei denheid, m aar ko mt er rond voor uit
daarmee de eve nk nie va n de Fran sman
Pierre Corneill e te will en w orden . Zo
bruskeert ze erk end e gro te N ederlandse
toneeldichters en ge eft ze aa n openlijk
de concurrentie m et m anne lijke tijdgenoten aan te will en gaa n ! Zij neemt ze Iden een blad voo r de m ond en pareert
betuttelingen. E n daarbij is zij ook vaak
zeer geestig, op ee n wij ze die 'de tand
des tijd s ' rui m sch oots doorstaan heeft .
H aar pl aag gedi ch ten voor m annen uit
de 'hau te vo lée' kunne n ook nu no g
onze le ver doen sc hudden . Bijz onder
da arb ij is dat zij de liter air e co nve ntie
op een in gen ieu ze w ijze ge bru ikt om de
soc iale con vent ie zéér be scha afd te
bekriti seren. "
J e be steed t vee l aa ndac ht aan het
ge d ic h t 'A an my n Geest' (1 76 6).
Waarom is dat gedicht ZO be langr ijk
volgens jou?
"Tot no g toe besc ho uw de n literai re criti c i het al s ee n
geestig e ridiculiser ing van het
vo o ro ord eel dat
vrouwen op intellectu eel (en daarm ee ook literai r)
ge b ie d geboren
l a a gvliegers
w aren . Dat bleef
na mijn ana ly se
w el waa r, m aar er
bleek vee l meer
aa n de h and te
zijn . He t is ook
ee n mee slepende
teks t di e voor
v ro uwe n gees telijk e au to nom ie
b epl eit.
De
L ann oy voert aan
de h and va n een
di al oog tusse n een
Ik en haar Ge est
twee person ages
op: de Ik staat
m od el vo or de
ste m van de conventie , de Geest
represe nteert het
v erz et van een
vro uw tegen een
uit ha ar sekse en
mili eu voortvloei ende voo rbes temmin g als echtge-
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not e en moede r. Met dit gedi cht debuteert D e L ann oy en beide per son ages
ve rbee lde n h aar ac tu ele emo tio ne le
(l o y alit eit s- )co nflic t: zij wil h aar
afko ms t ni et ve rlo oc henen en toch ee n
b ero emd tre urs pe ld ic h teres wor de n .
Ee n ge dic ht dat deze voor vrou wen spe cif ieke pr obl eem situ atie zo h eld er
be sch rij ft , -is ee n ze ldza amhe id."
B ij de ana lyse en inte rp retati e van D e
L ann oy s tre urspe len heb j e sekse a ls
hi ër ar chi sch o rgan isa tiep rinc ipe cen tra al geste ld. Wat heeft dat vo or resultat en ge had?
"Uit m ijn ana ly se van de manier waarop m ann en onde rl ing , vrouwen ond er ling en beid e seks en in de toneelstu kk en
op elkaar reage ren , blijkt d at D e
Lann oy s vrouw elijke personag es ee n
groot deel v an de dramati sche handelin g stur en . In alle drie ha ar stukke n
voe rt zij ze lfsta nd ig denkende, kriti sch e
vro uwe lij ke hoofd p er son ages op. De
L ann oy m aakt du idelijk hoe de o nde rgesc hik the id va n de vro uwe lijke aa n de
m ann elij ke per son age s pla at svindt , da t
er sprake is va n een sekseversc h il in
effec tiev e m acht , dat er over vro uwe nle ven s wor dt beschikt , en dat vro uwe n
allee n de co n tro le (kunnen) hebb en over
haar eige n gees t."
B eh al ve naar D e La nnoy s werk deed je
ook onderzoek naar haar leven. Wat
voo r v rouw was zij, in wa t voor omgeving g roeide zij op en hoe kwa m z ij tot
sc hr ijve n?
"Ov er h aar p er soonlijke omst and igh eden doet zij nauwelijks regelrecht e u itspr aken ; wij moeten het doen m et h aar
ficti e en ee n handvo l brieven . H aar
eni ge ech te geze lschap en gespre k sp artner lij k en vaak haar boeken . Zij bl eef
ce libata ir en leefd e de laatste helft v an
h aar leven in Geertruidenberg, thui s bij
haar stief moe de r en h aar va de r. Zij
ide ntific ee rde zic h voo ral met de ma nnelijk e lij n va n haar vaders ges lac ht me t
ee n ster k milit aire traditie . Zij kon het
co nve ntio nele vrouwenleven
e n dit o
b ezi gh ed en ni et uit st aan. Schrij ven was
voo r h aar ee n m anier 'het vad erl and te
di en en ' en d aarmee w ilde zij 'roe m en
ee r ' beh al en ."
Waarin voe l jij je h et meest m et D e
Lann oy ver bonden? En wa t vi ndje haar
mees t erger lijke trekj e ?
"Wa t mij alge mee n met haa r verbi ndt , is
ni et ge makke lijk w ill en op ge ven. M eer
sp ecifiek is het haar con sequ ent atta qu er en van seks ism e en seksedi scriminati e. Ni et als ee n modegril. m aar uit de
overtu ig in g ee n (ge)rechtvaardi g (d )e
strijd te voe ren. Wat mij tegenst aat is
ha ar beh oe fte to t de 'upper ten' te will en
hor en. En o m ee rlij k te zijn: ik ben bl ij
dat ik ni et 'l eve nd ' met haar in di scu ssie
heb hoev en gaa n .."

H i s t o r i c a-s s e r v i ce

Tentoonstellingen
Sluiers en sjaals
Tot en m et I April 2000 is in het Fri es
Museum te Leeu w ard en de te ntoons telling ' Sluiers en sjaal s ' te zien . In deze ten too nstellin g wordt de ov er eenk om st
ge toond tussen de tr aditionele Friese klederdracht en die va n islam iti sche vrouwen . D e sl u ie rs en hoofdd e k sels di e
Friese vro u w en in de achtti ende en
negenti ende eeuw droegen , blijken dan
op vallend vee l ov ereenkom sten te ver tonen met de slu iers van hedend aa gse mo slima's . De exp ositie is to t stand gekomen
in samenwerk ing met h et COS Frys län,
de Werkgroep Zij aa n Zij en met steun
van het NCDO
e n de Mondria an
Stichtin g . Voor vro u weng roe pen en
on derw ijse xc urs ies zijn er speci ale edu catie ve pro gramma 's en rondleidin gen .
Datum : to t en m et 1 april
Plaats: F ries Mu seum , Turfmarkt 11,
Leeu ward en.
Informati e: Fries Mu seum, tel : 05 8 -212
3 0 Ol. Int ern et : http :// ww w.fri esmu seum .nl.
Leven na de do od
H oe men sen zich vo orbereidden op de
dood en het Laatste Oordeel , en welk e
gebr uiken zij hante erden bij het beg ra ven
en he rden k en van hun doden . Dat is het
o nderwerp van de tentoonst ellin g 'Leven
n a de dood. Ged enken in de lat e
Middel e euwen' , di e in het Museum
Catharijn ec onvent in Utrecht is te zien .
A an de hand van prachtige sc hilderij en,
han dge schreven boek en, beeld en en and ere voorw erpe n wordt in beeld ge bracht
hoe de middel eeuwer s dach ten ove r het
hiernamaal s.
Datum : 11 dec m be r 1999 - 26 maart
2000
Plaats : Mu seum Cath arijn ec on vent,
Ni eu w egra ch t 63 te Utr echt .
Informati e: Museum Catharijn econvent ,
tel: 030 -23 13 83 5. Int erne t:
http://www .cath arijn econv ent.nl .
Zangeres zon der naam
Vanaf de jaren vij ft ig maa kt e Mary
Ser vae s-B ey nation aal en intern ationaal
naam als de Zan ger s zonder N aam . D e
koningin van het levenslied wordt in
Lei den geë erd m et een ten toonst elling.
Dat um: tot 21 m e i 2000
Plaats : St ed elijk Mu seum De L ak enhal,
Oude Sing el 28-3 2 in L eiden
Informati e: tel : 0 71-5165360 .
Int ern et :ww w.Leid en .nl /Lakenha I.

Congres
Die penveen
Het vrouw enkloo ster Di epenv een werd in
1400 opg eri cht in de traditie van het

Kapitte l van Wind esheim. Samen met ruim
honderd ander e k loosters was he t vr ou wenkl ooster in de vijftiende ee uw één va n
de dr agers van de Moderne Devotie . N aar
aanl eidin g van het 600-j arig bestaan va n
Vrouw enklooster Diepenveen organi seert
de Llsselacademi e in Kamp en een symposium, waa rop bouwhi stori sche, li teraire ,
spiritue le en vrouwenhis tori sche asp ecten
van het vrouwenklooster w orden beli cht .
Datum : 19 m ei, 10 .00 -16 .30 uur
Plaat s: H of van Salland , D orpsstra at 30 ,
Diep en veen (b ij D e venter)
Informati e: Llss ela cad emi e Kampen ,
Hilli e va n der Str eek. tel: 03 8 -3315225.

Personalia
Foto gr afe Eva Bes nyö ontv ing op 3 1
oktober in Berlijn de Dr. Erich Sa lom on Preis voor haar ge hele oeuvre .
Na dat N anda van der Zee haar op dracht
had teru ggegeven, word t E lsbet h Etty nu
vrijwel ze ker de biograaf va n Loe de Jon g .
R egin a Grüter za l de ge schiedeni s van
het NIOD gaan schrij ven .
Met ing ang van I Nov ember 1999 is
ren ée c . hoo gla n d , un iversitair doc ent
lesbische
stu dies aan de Ka tholieke
Univer siteit Nijmegen , aa nge ste ld a ls
post -doc
onderzoek er
bij
de
Ond er zoeksschool voor Cultuurges chiedeni s v an de Uni ver siteit Utrecht . Zij za l
onderz oek doen na ar 'Que stion s of corp oreality in the age of posthumanism : bod ily
matter s confronting cultural studies ' .
Nicolle Zee gers promoveerde 12 novem ber 1999 aan de Uni ver siteit Utrecht op
he t pr oefschrift D wang en vr ijw ill ighei d
in h eteroseksu el e rela ties: de politi ek e
strijd ove r verkrac h ting in h et strafr echt
19 75 -199 5 .
Aan de Eur opean Hum aniti es U niversity
te Min sk (Wit -Ru sland) werd van 30 september tot 2 okt ob er 1999 de eerste vrouwen ge schie deni sc onferentie
geh oud en
ond er de titel 'Writing womeri's hi story
and hi story of ge nder in countries in tran sition'. Onder anderen Berteke Waaldijk
hie ld daar een le zing .
Dubr a vk a Z ark ov promo vee rde op 24
novemb er aan de Katholiek e Univer siteit
Nijmeg en op het proef schrift From
"M edi a " wa r to "e thn ic w a r" : thef emal e
bod y an d the pr odu ction of eth n icity in
former Yugosla via (1986-19 94) .
Ma ri a G r ever, voorz itter van de VVG en
un iver sirair docent aan de Ka tholiek e
Univ er siteit Nijme gen , heeft een individuele studie reis van de Amerik aanse amb assade ontvangen . In no vemb er en decem ber 1999 bezocht zij in het kader van het

HISTORICA

Int ern ationa l Visito rs Pro gra m zeve n uni ver siteiten in de Verenigde Staten . A an de
St anford Univ ersity en Rut gers Univer sity
gaf zij teven s ee n lezing over haar onderzoek , onder de titel 'Wh ite ritual s of feminist repre sent ation: the Dutch N ational
Exhibition ofWomen 's L abour in 1898' .
Geertj e M a k en Emil y Hem elrijk zij n
beid en door het NWO aangesteld als postdoc . Geertj e M ak zal onder zoek gaan doen
n aar 'Herm afro disme en de seks e va n het
zelf' , over de civielrechtelij ke sta tus van
herm afrodieten in Europ a van 1750 tot
1908. VVG-b estuurslid Emi ly H emelrijk
za l on derzoek doe n naar het op enbaa r
optr eden van Rom einse vrouwen uit de
elit e van 31 v.c. to t 284 n.C.
H ilda Verwey -Jo nker zal op 8 m aart
2000 de Al ett a Ja cob sprij s va n de
Rijk suniver sit eit Gronin gen ontv angen.
Deze prijs wordt eens in de twee j aar toegek end aan ee n vro uw met ee n academisch e opleiding die een voor trekkers rol
heeft vervuld op het gebied van em ancipatie . Verwey-J o nker dro eg met ha ar pr oefschr ift in belangrijke m ate bij aan de tot standkoming van de No odw et-Dre es e n de
AOW . Zij werd in 1957 bovendien het
eer ste vrouwe lij ke lid van de SociaalEc onomische Raad, en zij was het eerste
vrou welij ke Eers te -Kamerli d .

Richtlijnen voor auteurs
Een artikel voor Historica bevat:
een titel, ondert itel, een kor te lead (pakkende int ro duetle die aan het art ikel voo rafgaat) en enige tu ssenkopjes
* een kor te literatuu ropgave (van ten hoogste
tien titels).
Titelbesch rijving boe k:
Elsbet h Etey. Liefdeis heel het leven niet.
Henriette Roland Ho/st 1869-/952 . Meppel,

*

1992.
Tite lbeschrijving arti kel:
R. Dekker.'Vro uwen in middeleeuws en
vroe gmodem Nederlan d', in: G. Dubyen

M. Perrot. Geschiedenisvan de vrauw11I
.Van
Renaissance tot de modernetijd.Amsterdam,

*
*
*
*
*

*

1992, pp. 4 15-44 3.
géé n note n
enige perso nalia van de auteu r (ee n of twee
zinnen. met daarin o.a. vermeld naam. functie) en het adres van de auteu r
enige illustr aties met ondersc hrifte n, én
bro nvermelding (per pag na een illustra tie)
de officiële spelling (volgens het Gro ene
Boekje)
een artike l van drie pagina's bevat maximaal
2300 wo o rden; een twee pagina's tellend
art ikel 1500 wo o rden. een re censie (een
pagina) 800 wo o rden
citat en staan tus sen dubbele aanhalingstekens ("en"), in andere gevallen wor den
enkele aanhalingstekens ('e n') gebr uikt.

Aanlevering va n kop ij:
* de ko pij wordt naar het redactiea dr es
gestuurd op flop. vergezeld met een uitdraai. Gebruik W P 51 of Wor d, en ver meld
we lk tek stverwerk ingsprogramma is
gebruikt.
Dead line s:
febr uarinummer : 15 november
juninummer : I april
okto ber nummer : I juni

februari

2000
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