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Zonn eke Matth ée

Vervu il ing

HOIeinde van dit millennium no opt de
mens (mlv) tot mijmeren over de afge
I pen eeuw, en wat daar aan vooraf
ging. Wat weten we nog? Wat heeft
T horb c k voor ons land betekend ? En

snau? Was dat nou een man of een
VI' uw, iets met de Spanjaarden ? En
M ar ia van Hong arije , wa s zij de konin
gin die in Saraj evo dood geschoten werd
aan de voorav ond van de Eer ste

srcld orlog?
Rubrieken zoal s 'De kopstukken van
h t laagland', de serie 'Het mill ennium'
en 'D e oogst van deze eeuw' passeren
d il j aar in kranten en tijdschriften de
r ·yue. Geschiedeni s is in! Leuk voor
ee n spelletj e . Ook spelletj es zijn in!

ven een meerk eu zetoe ts voorl egg en
aa n de leden van de Tweede
K am rleden om te testen of ze hun
e ige n geschied eni s wel vold oend e
be hee r en. Het resulta at valt tegen ,
" maar het wa s toch leuk om me e te
do m! " Niet lan g daarna verschijnt De

cd rlandse geschi edenis in een note 
I pin 113 pagina 's om sne l de hiaten te
kunn n aanvullen.

es hicdenis een m annenzaak? Weln ee ,
ee n ronde telefoontje s en het Hi stori sch
Nieuwsblad kende de tien belan grijk ste

rouw n van Nederl and uit de afge lo
pen honderd j aar , met koningin
Wilh slrnina voo rop . He t volgend e spel
Ietj e diende zich al weer aan: De Grote

e chicde nis Qui z, georganise erd door
de Volk skrant en het His to ris ch

ieu wsl. lad . De quiz werd gep resen
tee rd als een hist orische gebeurtenis,
onder het wakend oog van een jury, met
daarin gerenommeerde histori ci als

ee . F asseur en Piet de Rooy . Gelukkig
g engerenomme erd e hi storicae! Op de
hi ' lo ri chc locat ie Slot Loeven stein
\ erd in de eindfin ale een fell e strij d
ge l vc rd, een strijd waar zelf s drie
dam . aan meeded en . Ook in de vrage n
\ aren vrouwen niet vergeten, zoa ls
blijkt uit de de vraa g over het Eurovi sie-
e ngfes tival met Teddy Scholt en en

Corrie Brokken. De uitslag maakte in
elk geval duidelijk dat: "vrouw en niet
houd en van histori sche feiten en als ze
er wel van houden dan hebben ze er
geen verstand van". Van het aantal deel 
nemer s aan de Grote Geschied eni s Qu iz
wa s een kleine twin tig procent vrou w.
Op gelucht haal ik adem. Wij vrouwen
ver-Tro ssen gelukki g niet helema al.
Laten we in het nieuwe Millennium
onz e tijd eens niet besteden aan ee n
spelletje , niet meed oen aan de histori
sche vervuiling en zeker niet onz e kost
bar e tijd steken in het schrijven van een
'Vrouwengeschiedenis van de twintig
ste ee uw in een notedop' .
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CCle d e r individu is ei g enl ijl <
op z ic h z e lf a a n ge-w-e z en "

M a r ia n n e P h i lip s ( 1886- 195 I ) , soc ia liste en schrijfster

Mart je Breedt Bruyn

Tot in de jaren zeventig lazen vele scholieren nog het werk van
schrijfster Marianne Philips voor hun boekenlijsten. Nu, aan het eind
van de eeuw, is ze bijna vergeten. Niet alleen als schrijfster, ook als
socialiste die zich actief inzette voor de SDAP. Maar het socialistisch
gedachtegoed bood Marianne Philips niet de zingeving die zij zo
wenste. Ze ging daarom te rade bij religieuze stromingen als de
theosofie en bij de oosterse wijzen, maar vond zichzelf uiteindelijk
het meeste terug in haar literatuur . I

1 mei . Een ui tdagend er datum voor hun
hu welijk , in 1911 , hadden ze nie t kun
nen kiezen . Marianne Philip s en Sam
Goudeket, beiden afkomsti g uit een
j ood se familie , maakten daarm ee dui
delijk dat ze socialisten waren . In het
mili eu van M ari ann e viel dat ni et goed .
"In die tijd was het nog een uitzonde
ring en een blama ge als een mei sje van
goe de n hui ze zich publiekelij k "roo d"
verklaarde," schreef ze later. Het paar
tro uwde bov endi en alleen in het stad
hui s, ze wild en gee n inze genin g in de
synag oge. Dat was voor de famili e van
M ari anne Ph ilip s een nog gro ter e klap .
Voor Mariann e zelf was het ee n duide
lijke keuze : "H et joden dom heeft geen
pl aats voor een vro uw ." M aar ha ar
fa milie van moed erskan t - ha ar ouders
waren al overled en - was diep veront
waardigd . De familieoudste , oom Levi
Ro zelaar , schr eef haar een harde br ief
waa r in hij mededeelde dat hij de fami
lieband als ver bro ke n be schouwd e . En
het sprak vanze lf dat zij zijn traditi one
le huwelijk sgeschenk , een Val Saint
Lamb ert- ser vies, misliepen . Het j onge
ec htpaar trok zic h er niets van aan . Zij
begonnen aan een nie uw, eigen leven.
Ze waren voor emanc ipatie, stonden
ee n eth ische lev ensho ud ing voor en
waren enthou siaste leden van de SDAP.
Zij waren vast van plan zich same n in
te ze tten voor ee n betere en recht vaar
diger wereld .

Maria nne Phili p s a ls achttie njarig e (1904) .

BIV II: Colle ctie C. \10 11 de r L ugt- Goude ket,

Bij haar dood , veer tig jaar later, had
Mari ann e Philip s die strij d al lang ach
ter zic h gelaten. M aar haar bel angstel
lin g voor ethis che vraagstukken wa s
sterk er geworden. Ze had een lang e
zoekt ocht achter de rug naa r een reli gi 
eu s ge tinte levensbeschouwing wa arbij
ze zich thuis vo eld e. Ze wa s gee n
soc ia lis tisch kop stuk ge worden, maar
een gevi erd schrijfs ter. Ze publi ceerd e
zes rom ans , twe e bundel s korte ve rha
len en een paar novell en. Ko rt voor
haar dood intervi ewd e Yge Fopp ema
haar voo r Vrij N ed erl and . Hij ste lde
vas t: "Gro ndslag van Marianne Philip s '
werk is het be sef van menselijke onto e
rei kendheid ten op zichte van de mede 
men s, en de daaru it voort vloei ende
plicht tot me deg ev oel en erbarm en .
Wie hierbij aan halfzacht heid denkt ,
kent haar werk niet - en kent de sterke
vrou w niet die het heeft geschreve n."

N ieuwe dageraad
M ariann e Philip s ( 1886- 195 I ) groeide
op in het hart van Am sterdam . Op de
hoek van de Kloveni er sburgwal en de
Ni euw e Hoogstr aat dreven haar ouders
een florerend e manu facturenzaak. Haar
vad er, Zadok Philip s, stierf anderh alf
j aar na haar geboorte . Esther Ro zelaar,
haar moeder, hertr ouwde , maar over
leed toen Mariann e veertien was. Haar
stiefvader moe st de zaa k verkopen, en
het ges lonken gezin - haar oud ere zus-
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Jaap Weijand , Ma riann e Phi lip s. B ron : Collec tie Lett erkund ig M use um, Den Haag.

ters en broer waren het huis uit , Marianne moest tot haar ver
driet zorgen voor haa r halfbroertje en halfzusje - kwam
terec ht in een goedkope huurwoning in Watergraafs meer.
Daar maak te ze van dichtbij de legend arische spoorwegsta
king van 1903 mee, haar kennismaking met de socialistische
beweging. Veel later schreef ze daar een ooggetuigeverslag
van in Henri van de Overkant (1936) , een roman over ha ar
jeugd . Levendig en goed gedo cumenteerd schilderde ze het
aanstekelijk e enthousiasme van de staker s - "een golf van
machtsgevoel liep door de arbeiders van Am sterdam" -, de
keiharde macht sstrijd en de tragi sche afloop. Een jaar na de
staking, ze wa s achttien, zag ze het toneelstuk Op hoop van
zege n van Herman Heijermans . Ze was diep onder de indruk
van het bitter e lot van de vi sser s. Na de voor stelling raakt e ze
in gesprek met een van de acteurs en vroeg hem of er niets
gedaan kon worden aan die ellende . Zeker wel, zei hij, dan
moet je socialist worden. Ze bed acht zich geen moment. "Ik
werd lid van de SDAP in een tijd waarin pionierswerk werd
gedaan ," noteerde ze in een kort e levensbe schrijving. "In de
tijd waarin je vegetarisch at . En waarin wij zongen :
"M akkers, la at ons de kaz erne s slopen" ." Die stap
leverde haar heel wat onmin met haar famili e op .
Zo gauw ze meerderjarig wa s, zocht ze een baan en
een kamer . Ze ging werken als telefoniste en corre 
spondente vreemde talen bij de diamantfabri ek I .J .
Asscher en sloot zich aan bij de Algemene Bond van
Handels- en Kantoor-bediend en. In 1910 werd ze
secretaris van de afdeling Am sterdam. Ze schreef
artikelen voor het ma andblad Onze strijd, demon
streerde voor de invoering van het algemeen kies
recht , hield van de l-mei-opt ochten. Ze la s veel ,
literatuur en bo eken over kun st en politiek. In de
Bond leerde ze Samuel Goud eket kennen, een van
de oprichters . Hij werkte in de Beurs van Berl age en
werd commi ssion air in effect en .
Na hun huwelijk gingen Sam en Mari ann e in
Bussum won en. Mooi , maar saai. Ze was gestopt
met werken en mi ste de levendige discussie s met
haar collega 's bij Asscher over het socialism e en het
zionisme - dat haar niet aan sprak : intern ationale
waar den, daar ging het om. En in het Gooi was geen
trefpunt van socialisten zoals café de IJsbreker aan
de Amsterdam se Weesperzij, waar Sam en Marianne
vol overgave deelnamen aan de gesprekken ove r de
nieuwe dage raad. Met "na zo 'n avond de heerlijk e
zekerheid dat nu , aan het einde der eeu wen , het
werelds best el werd doorzi en en dat afdo ende reor
ganisatie nog ma ar een kwesti e van tijd was. "
De meeste partij genoten in Bus sum waren , net als
zij, overloper s uit de bourge oi sie . Sam intere sseerde
zich voor de verbetering van de sociale wetg eving,
Marianne verdiepte zich in de bijbel en in het werk
van Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst.
Vooral De vrouw in het woud tro f haar, poëzie waar 
in Roland Holst haar gevo el van verlatenh eid
beschrijft na een pijnlijke breuk met haar gee stver 
wanten . Ze vond ook bezigheden die haa r socialisti
sche ideaal dienden. Met haar man spande ze zich in
voor de oprichting van een openbare leesza al. Haar
tweede dochter Carla herinn ert zich: "Hij nam voor
alles het initiati ef , trok zich dan terug . Moed er zette
het voort. Beiden waren ze soc iaal bewogen , maar
bij moeder wa s er ook sprak e van ernancipatiedri ft ."
M arianne zette bijvoorbeeld een club op waarin ze
socialis tische vrouwe n politiek school de.

B o o m van v e r d ri e t
Na de Eerste Wereldoorlog was de kloof tussen arm en
rijk dieper dan oo it. De revoluti onaire ontwikkelingen
in Duitsland wakkerden ook de strijdlust in Nederland

aan. Zelfs in het Gooi. De afdeling- Bussum van de SDAP ont
dekte de talenten van Marianne Philips, inmidde ls moeder van
twee dochters, Hes ter en Carla . De partij wilde eindelijk deel
gaan uitmaken van de geme enteraa d en zette mevrou w
Goude ket in als geh eim wape n. Ze was een uitstekend propa 
gandiste, hield met haar mooie spreekstem mees lepende rede
voeringen , deinsde er niet voor terug om desnoods op een hand 
kar te klimmen om haar boodschap te verkondigen. De partij
zette haar hoog op de kandidatenlijst voor het raa dlidmaa tschap .
De SDAP haal de in 1919 drie zetel s, waarvan een voor
mevro uw Goudeket. De eerste vergadering van de nieuwe raad
trok grote belangs telling . Iedereen wilde "dat snufje van nieuw
heid" zien : vrouwelijke raadsleden - er waren ook twee katho
lieke vrouwen benoemd . De drie werden, schreef de
Bussums che Courant, "als ware wonderdieren" aangestaard.
In haar nieuwe functie viel Mar ianne op door haar tempera 
ment , "zij kon fel tekeer gaan, van zich afbij ten ." M aar ook
door h aar com pe tentie en energ ie. Maatscha ppe lijk werk en
onderwijs waren haar thema's . Ze stelde voor dat de gemeen
te een noodlijdende particuliere kinderbewaarplaats zou over-
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nemen : "Helaas móéten veel arbei der svro uwe n we l bijv er
d ien en. " Ze m aakte zich dru k om de hoge prij zen vo or brood
en levensmidd elen , stelde een betere wijkve rpl eging voor. Ze
pl eitt e voor bete r vo lksonderwijs en voor beur zen voor arbei
der skinderen: "Nu gaat veel int ell ect verloren. " Nadrukkelij k
wees ze de term arme nzorg af : "A rb eiders zijn geen pauper s."
N a nog geen j aar nam ze tot ied ers verbazin g afsc he id van de
raa d. Offici eel om dat ze te we inig tijd had voor haar ge zin 
ze had nog een derde kind gekr ege n, zoon Fr its. "Ik wa s het
eerste Nederl and se raadslid dat ee n kind ter were ld bracht ,"
schree f ze niet zonder trot s. M aar er w aren me er reden en .
H aar hu welijk ve rliep niet zo als ze het zich had voo rges teld.
Sam , de beur sm an en zij gro eiden gees telijk uit elka ar. N a de
ge boo rte van H ester kwam ze in een diepe postn atale depr es
sie terecht, waarvoor ze een halfj aar werd be handeld in de
Vale riusklini ek , een psychi atri sch ziekenhui s. Vanuit di e
"hel se inrichting " schreef ze Sam lange briev en , waaruit dui 
delijk wordt dat ze worstelde met ex istentiële vra gen. Ze legt
hem uit dat ze zich voelt "alsof ze onder de boom van gro ot
ve rdrie t zit " , vraag t zich af waaro m ze zich niet he lem aal ka n
geve n. Ze br engt het verschil tu ssen hen beiden onder woor
den , dat tu ssen redelijk denk en en intuïtief voe len .

Bezieling
Het versc hil tussen beid e echte lie de n was in 1920 allee n maar
groter gewor de n. Sam , de doener, gi ng ver de r op de weg die
ze waren in geslagen toen ze tro uwden. N aast zij n werk was
hij actief in het, In stituut voor Ar beiders ontwi kk eling, de
volksuniversit eit van de SDAP . M arianne voeld e zich aange
trokken tot het re ligieus soci ali sm e. Hij mo est daar niets van
hebb en, ma ar dw arsboomd e haar niet als ze he t huis we er
ee ns verlie t, op zoek naar bezielin g . Ze zocht die in uite enl o
pen de sferen . Bij eenkomst en van spiritisten ma ar ook curs us
sen va n de B archemb eweging , waa r in Ne derla ndse
Woo dbrooke rs re lig ie prob eerden te verz oene n met het id eaal
va n het socia lisme. Ze hield voor drac hten voo r het Reli gieu s
Sociali sti sch Verbo nd, en anti -oo rlogss peeches . Boek en over
oo sterse en Ch inese wijs hei d, boe ddhis me en theos ofie had
de n nu haar belan gstellin g , m aar haar diep e onv rede met het
bes taa n nam toe .
In een intervi ew met Piet Bei shu izen in D en Gulde n Winck el
uit 1936 zei ze over deze peri ode : "Vaak geb eurt het dat een
intuïtief levend m ens, dat vele j aren voorbe eldi g getro uwd is,
zo tege n zijn veertigste iets van mis lukki ng begint te voelen en
zic h , zond er zij n toes tand du idelij k te zijn , onmidde ll ijk to t
ee n ander ind ividu wendt, daar als het wa re opnieuw steun
zoeke nd voor het onzekere in hem . Hel aas z ien dergelijk e
me nse n niet , dat elk indi vidu te wors te len heeft en we eigen
lijk op onsz elf aangewe zen zij n ." Ma ria nne , de kuise , re chtl ij
nige, we ndde zic h niet tot een andere man. Ze zoc ht haa r heil
in privé le sse n filosof ie. Zij hoopt e een den kwij ze te vinde n die
haar zou help en om met zichzelf in het rein e te ko men .
Was het een tek en aan de wand dat de ommek eer in haar lev en
zich voordeed toen de partij nog één keer een beroep op haar
deed? Het wa s 1927 , een verki ezingsjaar, en als vanouds trok
M ari anne als propagandi ste met lezin gen het land door. In haar
hotelkamer in M aastricht maakte ze aanteke ninge n voo r haar
toe spraak . "Plot se ling be gon ik iets heel and ers te schrijve n.
He t was een dwang. Mijn potl ood we igerde ee nvo udig de pun 
ten te noteren die ik in mijn hoofd had . Er kwam en impress ies
die een he el andere oors pro ng sche nen te hebb en . Het was ee n
gevoe l van bevrij din g dat ik later nooit meer zo heb geke nd. Ik
ben zelden in mij n lev en zo aanda chtig gewees t." N a deze
erva ring wi st ze wa t ze werkelijk wilde: schr ijv en .
Ze liet zich wel overhalen nog ee n keer raad slid te worden , tot
vreugde van haar m an , die hoopte dat ze zo weer met beid e
benen op de gro nd zou komen te sta an . Ze hi eld het twee ja ar
vol , m aar tegelij kertijd be gon ze in hoog temp o alles te not e
ren da t haar in viel. De lit eratuur had haar bij de hand geno 
me n, zei ze zelf , ze voe lde zich herboren als schrijfs ter. Daar

droeg missc hien no g ee n fac tor aan bij . In die tijd was ze in
p sychoan alyse gega an, om ee n verba nd te vinden tu ssen de
licham elijk e inzinking en waar ze aan leed en haar ang sten en
onvred e. Haa r psychiate r gaf haar zoek en een andere rich tin g:
niet in die van de filos ofi e , m aar in zichz elf. Hij mo edi gd e
haar, na het lezen van haar eers te verh alen , aan om daarm ee
door te gaa n .

-Een hevig avontuur'
Thui s ko n M arianne Phil ip s zich m oeilijk co ncentrere n op
haar schrijfwer k. Om alleen te kunn en zij n , huurd e ze ee n
kamer waar ni em and last had van het voor tdurende gera te l
va n haar schrijf ma chine . Binne n de kortste keren we rde n haar
eers te twee auto biogra fisc h geo riënteerde roman s, D e won 
derbar e ge nez ing en D e biec ht gepubl iceerd . Het liep niet
meteen storm in de boekwin kels, maar crit ici van naam ware n
er opget og en over. Klein e meesterw erkj es, vonden ze, een
verademin g tem idden van de "hobbezaklitera tuur" wa m: stoe
ten schrijve nde dame s de m arkt mee overs poe lden. Ook de
nov elle met ee n Ch inees mo tief, De jacht op de vlinder 
vruc ht va n haar studi e va n de Chin ese wijs beg eerte - we rd
vo l waar deri ng ontva nge n. Ze was bl ij m et de goede kr it ie
ke n, maar dat verh ind erd e niet dat haar angsten en het gevoe l
va n onvo ldaa nhe id haar het leven verga lde n. Thui s vond ze
het een geva nge nis , het gewo ne leven ervaar de ze als een j uk,
het hu ishoud en als dwarigarb eid . Docht er Ca rla: "We zeide n
weleen s: "Moe der be grijpt van haar roma nfig uren veel meer
dan van ons" We hadd en daar beslist we l moeite mee." Ze
kampte herha aldelijk m et ee n writer's bloc , waar ze do od on
gelukki g van werd, ma ar toc h wist ze no g dri e romans te vol
tooien, w aaronder Bruil of t in Europ a, de meest gevr aagd e
roman va n 1935, en H enr i van de overkan t, ee n prach tig,
wee moe dig boek ov er haar joo dse j eu gd in Amst erda m .
In de tijd dat ze H en ri sc hreef was ze lid - later voo rzit ter 
van de Bu ssum se log e van theosofen . Als theoso fe had ze het
chass idisme bes tudee rd, ee n achttiend e-eeu wse jood se mys
tieke bewegin g . Dat vond ze ee n openbar ing. "Opgegroei d in
de officië le ra bbinis tisc he leer van he t j od end om ," schreef ze
in het bl ad Theoso f ie, "wa s het mij ontgaa n, dat ook het de n
ken en voel en van mijn voor vaderen zich had gewend tot die
diep-men selijk e gebied en, waar de ziel zich mag voed en me t
mystiek e in spiraties ." Uit da t gevoel kw am en een paar mooie
novell en voor t, en de po ët isch e roman De doo lhof. M aar dit
wa s nog niet de laat ste stap in haar geeste lijke zoekt och t . Op
ee n zond ag in september 1940 fiet ste ze naar de vr ij -kath o
lieke kerk in Hu izen - hetzel fde gebouw als waa r de loge van
theo sofen bij eenkwam - en liet zich dop en tot lid. M et nie
mand had ze ove r dit beslu it ges proken. Bij het socia lisme
had ze niet gevo nden wat ze zoc ht, en eve nmin bij de oos ter 
se wij ze n en de theosof ie . Vond ze bij de vrij -katho lieke n de
geb orgenheid waar ze zo naar verla ngde? Mi sschien ook niet:
op haar ster fbe d deed ze gee n beroep op de sacramenten.
In de wek en na haar dood verscheen een groot aant al in
memori am s. Daarin werd Marianne Ph ilip s vrijwel allee n
herdacht als schrij fster. De oo it zo strij db are sociali ste is dan
al ver geten . En nu, een halve ee uw later, is ook de schrijfste r
in de vergete lhe id ge ra ak t. Haar boek en zij n alle en nog te vin
den bij anti quar en. "Een hevig avo ntuur" - zo om schr eef
M ari ann e haar schrede n op het pad va n de literatuur. Di e
woorden zijn oo k va n toep assin g op de ke uze n die ze maakt e
in ha ar leven.

Ma rtje Breed t B ruyn is redac teur bij Vrij Ned erl and . Zij
publi ceerde in 1998 Tijdl oze ogenblikke n. Ee n biogr afie van
Mariann e Ph ilips (Utr echt : Pr estige).

1. Dit artike l is geba seerd op: R. Verhey en , Mariann e Ph ilip s
1886-1951. Le ven en werk , Proe fschrift (2 de len) Gent, 1971 en
M . Breedt Bru yn , Tijd loze ogenblikk en . Een biografi e van
Mariann e Ph ilips, Utre cht , 1998.
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Schuld en sekse

Daderschap in de historiografie over nationaal-socia lisme

en holocaust
l

Kirsten Snijders

In het onderzoek naar de daders van de wreedheden tijdens de
Tweede Wereldoorlog figuren vrouwen nog nauwelijks. Ook niet in
het recente onderzoek naar 'gewone' Duitsers en hun betrokken
heid bij de holocaust, waarvan het werk van Daniel J.Goldhagen een
voorbeeld is. Dan b lijken 'gewone' Duitsers gewoon 'mannen' te zijn.
Wat een genderperspectief kan bijdragen aan de historiografie over
nationaal-socialisme en holocaust, toont Kirsten Snijders aan in haar
artikel. Voor de scriptie waarop deze bijdrage is gebaseerd, kreeg zij
in mei 1999 de Johanna Naberprijs.

Naa isters van nazi -vlaggen. Berl ijn. 1933. Bron : Cloudia Koonz,

M oth ers in the fa ther land . Wamen . the Jam ily and Nazi po lities (Lond en. 198 7).

In 1992 schr eef Gi sela Bo ck het ar tikel 'Ein Historikerinn en
st reit? '2 Da arin verw ees ze expli ciet naar de Historiker streit ,
ee n co ntrove rsi ële histor iografisch e di scu ssie die in de ja ren
tachtig werd gevoe rd over de kw estie of na tionaal- soci ali sme
en holocau st uni ek zijn ge wees t.:'
De Historik erinn enstreit beg on in 1987 als een di scussie tu s
sen de Duitse hi storica Gisel a Bock en de Am erik aanse histo-

a HISTORICA

rica Cl audi a K nz naar aanle idin g an K I1Z' boek tothers
in the Fatherland,' K 117..onderz kt hierin de rol v 111vrou
wen tijden s het nati on aal- soci ali sm e en wijs t hen een groo t
aandee l in de schuld van de ge w one Dui tse be volkin g aan de
holocau st toe . Bock verwe et Koonz dat ze 'de' vrouw en 'de'
schuld aan het nationaal- socialisme to esch oof, en wees met
nadruk op de racistisch e en seksisti sche co mponenten van de

n azi-p olitiek w aar van vrouw en het
slach toff er waren.
Koon z lie t zich niet onbe tuig d, maar al
voo rda t zij reageerd e , pla atsten ook
and ere hi stori cae de stell ing en va n
Bock en Ko on z in verg elij ke nd per
spec tief en koppeld en die aan de ont
wikk eling van de Duit se vro uwe nge
sc hie dsc hrij ving over het nation aal
soc ia lis me . Tu ssen 1987 en 1995 groei
de de Historik er innen streit zo uit tot
een internationaal geheel van elkaa r
ov erl app ende di scu ssies. Het ble e f ech
ter een debat met ee n statu s apar te,
omdat er bijna geen de elnemers van
bu iten de gender - en vro uwenges chie 
den is war en . De salni ett emin bevatt e de
Hi storik erinnen streit ve el element en
over schuld en dader sch ap van 'gewo
ne ' men sen . Een them a dat de laat ste
jare n de hist or iogra fie van het natio
naal- soci alism e ook in het alge mee n
dom ineert.
Een goe d voorb eeld van een studi e die
de 'gewone' Duit ser centraal steld e, is
H itlers ge will ige beu len van Dani el J .
G oldh agen in 1996 verschee n .
Goldh agen rich t zic h in zijn onde rzoek
op de Duit se dad ers , die hij defin ieert
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Kamp bewaa kst ers di e vrouw en in con centra tiek amp B itk enau se lec te ren voo r de ga skame rs. Bro n: Cla ud ia Ko ortz;
Mo th ers in the fathertand . Wom ell, the [ami ly and Nazi po litics (L onden, 198 7).

als "die mann en en vrouwen die dir ect bij de ge nocide betrok
ken waren en doelbewust bijdr oegen aa n de moord op de
jod en 'v' Omdat hij in zijn definiti e va n het begrip 'dader' zo
dui delij k beid e seksen opneemt, rij st de vr aag of zijn onder
zoek een scha ke l kan vormen tu ssen de ge ves tig de geschied
weten sch ap en de gender- en vr ouw engeschi ed enis.

Slachtoffers en daders
Het vrouwe nhistorisc h vertoog over de rol va n vro uwen tijden s
het nationaal -sociali sme heeft versc hillende sta dia doorlop en .
Waa r vro uwe n in de jar en zeve ntig voo ral ee n heldh afti ge of
ee n a-politieke slachtofferstatus toebedeeld krege n, differen 
tieerde hun ro l zich in de loop van het onde rzoek steeds meer.
Vanaf de j aren tac htig zochten so mm ige histor icae bewu st naar
vro uwe lijke schuld, ma ar vro uwe lijk dadersch ap we rd in eers te
ins tant ie besc houw d als aanpass ing aan ma nnelij k gedrag en
niet als ze lfsta ndig histori sch handelen . De discu ssie tussen
Bock en Koon z vormde een belangrij ke 'rrigger' vo or de vraag
na ar vro uwe n als slac htoffers vers us vro uwe n als daders.
Koon z heeft met Mo ther s in the Fath erland ge pro bee rd het
onde rzoek naar de speelruimte van vrouwe n en hun verant
woor de lijkheid te verbind en met het on derzoe k naar de we r
ki ng va n een op biol ogische ve rsc hillen ge basee rd macht s
sys tee m. Koo nz gaat uit van de scheid ing tu ssen een vrou we
lijke pri vésfeer en een mannelijk e ope nbare sfeer. Vrouwen
maak ten volge ns haar doelbewu st gebruik van de op sekse
sche idi ng ge r ich te nazi-ideologi e om ee n eige n vrouwelijke
sfe er te creëre n waarbi nnen zij ze lf m acht en onafhankelijk
heid bezaten . H ierdoor is er sprak e van ee n typi sche vrouwe
lijk e sc huld, die bestaat in een tradi tion ee l vrouwelijk hande 
len bin nen ee n afzo nderl ij ke sfe er .
Deze directe schuld heeft betre kk ing op het nati onaal-socia
lisme als po litie ke bewe gin g. Bij de uit voerin g van de ver-

nieti gin gspolitiek gaat het ec hte r allee n nog over mann en.
Ee n ac tieve vrouwelijke schu ld wo rdt afgez wakt tot een mee
werkend e schuld, omdat vr ouw elij k handelen hier ged efi
nieer d wordt als tradition eel vrouw elijk gedrag binnen een
afgezo nderde vrouwen sfeer. Zo bestaat vrouwelijke schul d
allee n in het instandhoud en van ee n pr ivé wereld waar het
naz i-gewe ld geen plaat s had, en waar m ann en emotion eel
ko nde n herstellen . Door een te starre sche iding tussen pr ivé
en openbaa r zijn schuld en dadersc hap en hun versc hillende
ver sc hijn ingsvo rmen in het werk va n Koon z uiteind elij k vee l
sterke r aa n sekse gebo nde n dan op het ee rste ge zicht duid e
lijk was.
B ocks kriti ek op Ko onz luidt da t de laatste alle vro uwe n de
schuld aa n de naz i-mi sdad en toesc huift, en de ze schuld laat
voo rtkome n uit een vro uwe lijk ande rszij n en een radi cali se
ring van de vro uw elij ke sfeer. Koo nz beschuldi gt Bock op
haar beurt va n een vas tho uden aan het co nve ntionele beeld
va n de a-po litie ke of zelfs opposit ione le vrouw , die tegelij
ker tijd same n met on gewe ns te m ind rhede n tot slac htoffe r
va n de rac ia le mann lij kh eidscultuur word t."
Bock be nadru kt het nazism e inder daad als ee n patri arch aal
sys tee m waa rbinnen een sekses pee ifieke ster ilisatiepo litiek
werd uitgevoerd , met aan de ene ka nt mann elijke actore n en
aan de andere kant vrou welij ke slac htoff ers. Volgen s Bock
we rd de nati onaal-sociali sti sche vro uwe npoli tiek niet gek en
me rk t door een exclusief m oederideaal en pronatalisme , maar
had ze ee n antinatali sti sch ka rak ter.' Vrouwen zijn bij Bo ck
wezens die hun rep roducti ev e func ties kunnen of hebben kun 
nen vervullen. Daarmee zijn ze ook direct werkelijke of
po tentië le slachtoffers. Het dadersch ap bij Bock is dient en ge
vo lge ex plicie t mannelijk geco nnotee rd.
Deson danks kan Bock niet voorko me n da t er in ha ar werk een
vro uwe lijk daderschap aan wezig is, dat duidelijker ge def i-
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nieerd wordt naarmate het meer ontkend wordt. Het is een
daderschap binnen de bevelsketen van de vernietigingspolitiek
en bestaat in a-specifiek vrouwelijk handelen buiten de tradi
tionele vrouwenrollen en buiten de eigen vrouwelijke sfeer.
Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die betrokken waren
bij de uitvoering van sterilisaties. Deze vrouwelijke daders
wijken in de ogen van Bock in alle s af van de meerderheid van
de vrouwen , en hebben zich aangepast aan mannen . Hoewel
zij daarmee voor Bock feitelijk geen 'echte' vrouwen meer
zijn, ontstaat zo toch een typisch vrouwelijke schuld. Ondanks
het feit dat Bock de gelijkstelling van antifeminisme en anti
semitisme veel te ver doortrekt , toont ze onwillekeurig dat de
nazi-politiek op het niveau van de conceptualisering mis
schien vooral een mannenaangelegenheid was, maar dat vrou
wen bij de uitvoering ervan een grote rol speelden.
Een onderzoek naar de gender aspecten van schuld en dader
schap levert bij beide auteurs dus nieuwe zoeklichten naar de
rol en verantwoordelijkheid van vrouwen op. Koonz leert ons
dat we bij het zoeken naar schuld en daderschap ook de privé
sfeer en de daarmee verbond en , en soms daardoor verborgen ,
handelingen van vrouwen moeten onderzoeken en moeten
erkennen als historisch handelen. Tegelijkertijd kan vrouwe
lijk handelen niet alleen beperkt worden tot de privésfeer .
Bocks onderzoek toont dat men binnen de bekende structuren
van de vernietigingspolitiek opnieuw vanuit een genderper
spectief moet bekijken aan welke sekse autom atisch welke
vorm van daderschap toegeschreven wordt, en welke soorten
daderschap er zijn. Met behulp van de zoeklichten die uit het
werk van Bock en Koonz zijn afgeleid, kan nu zowel
Goldhagens onderzoek als de controverse die daarover is ont-

Beroemd geword en tekening van Käthe Kol/witz uil 1924, die later
is gebruikt al s beeld voor anti-fa scistische propa ganda. Bron:

Gal erie St . Eti enn e, New York .

staan, onderzocht worden vanuit een genderhistorisch per
spectief op schuld en dader schap.

Status aparte
In zijn boek Hitlers gewillige beulen stelt Goldhagen dat
'gewone' Duitse mannen en vrouwen allemaal daders zijn.
Deze 'gewone' Duitser s begingen hun daden vrijwillig , en
stonden er niet afwijzend tegenover. Ze werden door slechts
én m lief gedr even: do reen cogniti e f, diep in de maat
cha ppij gewort ld vern ictigingsanti s mitism .8 De vraag is

hoe dit , a-priori, nationale daderschap in het werk van
Goldhagen is verdeeld over mannen en vrouwen en welke rol
mannelijkheid en vrouwelijkheid bij het definiëren van dit
daderschap spelen .
In het eerste deel van zijn werk onderzoekt Goldhagen de
mentaliteit van de 'gewone' Duitser. Maar in hoeverre gaat
zijn onderzoek ook echt over 'gewone' mannen én vrouwen?
De auteur bakent de term 'gewone ' mensen niet nader af. Het
bestaan van een privésfeer en de vraag welke rollen vrouwen
en mannen hierin speelden , wordt helemaal niet onderzocht.
Goldhagen had het onder scheid tussen privé en openbaar, tus
sen het nationaal-socialisme in het leven van alledag en de
gewelddadige uitvoering ervan op zijn min st kritisch kunnen
toepassen . Evenmin onderzoekt hij of het vernietigingsanti se
mitisme 'd at voor iedereen gemeengoed was ', bij mannen
onderling hetzelfde was als bij vrouwen onderling, van
Duitse mannen naar joodse vrouwen hetzelfde als van Duitse
vrouwen naar joodse mannen. Sociale achtergronden en ver
schillende soorten motieven spelen in zijn studie geen rol. Bij
het opsporen van een maatschappelijke opvatting en bij een
uitdrukkelijk indelen van daders in mannen en vrouwen had
den deze elementen niet over het hoofd gezien mogen wor
den. Zowel bij het onder zoek naar het antisemitisme ond er
' gewone' Duitsers als naar de representativiteitswaarde van
zijn daderconcept voor 'gewone ' Duit ser s, zijn vrouwen
afwezig.
Het tweede deel van Goldhagens onderzoek richt zich op de
vernietigingsinstituten en behandelt de werkelijke daders uit
zijn definitie. Bestuderen we het onderzoek vanuit een gen
derperspectief, dan levert dit twee opvallende kenmerken op.
Ten eerste onderzoekt de auteur alleen instituten die geheel of
bijna geheel uit mannelijke deelnemers bestaan. Ten tweede
komen vrouwen, áls ze beschreven worden, alleen voor in een
afwijkende rol. Goldhagen doet geen enkele moeite om de
mannelijke geconnoteerdheid van de vernietigingspolitiek op
te heffen . Daarnaast beperkt hij het vernietigingsapparaat tot
die instituten die direct bij de genocide betrokken waren.
Andere instituten die indirect een bijdr age leverden , vallen
weg. Een goed voorbeeld hiervan is de betrokkenheid van
vrouwen bij de uitvoering van de sterilisatie- en de euthana
siepolitiek die, voor zover het joden betr eft, zeker onder de
holocaust valt. De auteur laat zodoende een groot deel van de
'daderessen' verdwijnen . Vrouwen komen alleen voor als
echtgenotes die hun mannen bij het uitvoeren van de vernie
tigingspolitiek toeschouwen.
De door Goldhagen beschreven dodenmars is het enige insti
tuut waarbij mannen en vrouwen evenredig vertegenw oor
digd zijn en vrouwen uitdrukkelijk in een uitvoerende dader
rol aanwezig zijn. De status van deze vrouwen is echter
onduidelijk . Goldhagen stelt dat, ondanks de over het alge
meen minderwaardige plaat s van vrouwen in de Duitse maat
schappij, mannelijke en vrouwelijke bewakers elkaar als
gelijkwaardig beschouwden. Hiermee wijkt de situatie af van
die in het 'gewone' Duitse leven. Ligt hier een motief voor
vrouwen om mee te doen? Tegelijkertijd wijken vrouwen af
door hun gedrag dat wreder was dan dat van de mannen.
Zonder dat hiervoor een verklaring gegeven wordt, creëert de
auteur zo een soort apart vrouwelijk daderschap.
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Aan de kant
Goldhagens benadering lijkt in feite veel op die van Koonz en
daarmee treedt dezelfde polarisatie op als eerder in de
Historikerinnenstreit. Goldhagen maakt namelijk werkelijke
vrouwelijke daders wreder dan mannen, en kent daartegen
over de rest van de vrouwen een toeschouwersschuld en dus
een slechts indirecte schuld aan de vernietigingspolitiek toe.
Het gehele scala daartussen wordt vervolgens opgevuld met
'gewone' mannen.
Wat betekent dit voor de representiviteitswaarde van
Goldhagens 'gewone' Duitse daders? Alleen in naam staan
mannen en vrouwen centraal. Voor vrouwelijke daders heeft
Goldhagen nauwelijks oog. De toekijkende echtgenotes zijn
'gewone' vrouwen, maar impliciet geen 'gewone' Duitsers;
de wrede nazi-misdadigsters zijn impliciet geen 'gewone'
Duitsers én geen echte vrouwen. Door het inconsequent
selectieve karakter van het onderzoek krijgen de daders een
eenzijdig, Duits, mannelijk karakter en zijn alle vrouwen uit
gesloten van dit daderschap van de 'gewone' Duitser. De
representativiteitswaarde van Goldhagens daderconcept ram
melt dus aan alle kanten.
Vanuit dit oogpunt is het verbazingwekkend dat bijna elke
criticus viel over de representativiteitswaarde van de onder
zochte daders, maar dat niemand registreerde dat Goldhagens
mannelijke daderconcept klakkeloos overgenomen werd.
Niemand stoorde er zich aan dat Duitse mannen en hun
gedrag model stonden voor Duitse vrouwen die niet onder
zocht werden. Áls de 'gewone' vrouwen uit Goldhagens
ond erzoek al aan de orde werd en ges teld , da n op een ma nier
di e de vrouwelij ke toeschouw er schuld kri tiekloos OV erM1l1

9

Zowel in Goldhagens onderzoek als in de discussies naar aan
leiding daarvan wordt de aparte status van vrouwen stilzwij
gend verondersteld; de rol van beide seksen wordt niet geana
lyseerd. De vrouwen staan dus niet alleen in het verhaal let
terlijk aan de kant om hun mannen te helpen of toe te kijken
bij het uitvoeren van hun daden. Ondanks ruim twintig jaar
beoefening van gender- en vrouwengeschiedenis staan ze ook
in de praktijk van het historisch onderzoek 'aan de kant'. Het
is op zijn minst merkwaardig dat de overige gevestigde histo
rici de gender- en vrouwengeschiedschrijving over het natio
naal-socialisme vrijwel genegeerd hebben. De gender- en
vrouwengeschiedenis heeft op dit gebied zelf echter ook wei
nig ondernomen. Bekende onderzoeken en bestaande theo
rieën betreffende nationaal-socialisme en holocaust zijn nau
welijks geïntegreerd. Bovendien vindt er ook vanuit de gen
der- en vrouwengeschiedenis geen uitwisseling tussen de
beide vertogen plaats. Het Goldhagendebat is voor zover ik
kon nagaan in de Duitse en de Nederlandse gen der- en vrou
wengeschiedenis geen thema geweest.
Uit het bovenstaande blijkt welke aanknopingspunten de
vrouwengeschiedschrijving zou hebben gehad om iets met
Goldhagens onderzoek en de daaropvolgende controverse te
doen. Het is een gemiste kans dat er niets is gedaan. Juist gen
der- en vrouwengeschiedenis is immers gericht op het zicht
baar maken van vrouwen als handelende subjecten. Zij wil de
dichotomieën privé versus openbaar, onzichtbaar versus
zichtbaar, passieve actoren versus actieve actoren doorbre
ken. Voor Nederland geldt bovendien dat het antisemitisme
en de gewelddadige uitvoering van het nationaal-socialisme
in deze subdiscipline nauwelijks een plaats hebben gekre
gen. 10

De mentaliteitsgeschiedenis op het gebied van nazisme en
antisemitisme en het onderzoek naar de afkomst en beweeg
redenen van daders, niet-daders, 'doorsnee-mensen' en niet
'doorsnee-mensen' zijn nog lang niet uitgeput. De resultaten
uit de gender- en vrouwengeschiedenis en het bewust kritisch
hanteren van gender als heuristisch instrument kunnen in dit
geval veel waarde hebben. Beide zijn niet bedoeld om 'de'
motieven op te sporen, om sekse tot 'de' onderzoekscategorie
te verheffen, of om vrouwen dwangmatig de rol van geschie-

denisbepalende subjecten toe te kennen. Met behulp van gen
der als categorie wordt de historicus in staat gesteld om zijn
(mentaliteits)onderzoek een extra dimensie te verlenen. De
sociale posities van mannen en vrouwen en de betekenis van
mannelijkheid en vrouwelijkheid kunnen hiermee opge
spoord worden. Dit houdt wel in dat beide historiografische
vertogen zich actief met elkaar moeten willen bezighouden.
Bij het onderzoek naar 'gewone' mensen, zoals naar daders
en slachtoffers van de holocaust, kunnen dan stereotiepe
indelingen in agressieve mannen en zwakke vrouwen verme
den worden.

Kirsten Snijders studeerde in oktober 1998 af aan de
Katholieke Universiteit Nijmegen, bij de vakgroep Gender
en Vrouwengeschiedenis. Voor haar scriptie ontving zij in
1999 de Johnanna Naberprijs. Momenteel is zij werkzaam bij
het internationale project 'Planet Buchenwald - Deep Space
Weimar' in de Gedenkstätte Buchenwald, Duitsland.
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Bemerkungen zu einem Buch van Clandia Koonz'. In:
Geschichte und Gesellschaft 15(1989)3, pp. 563-579; C. Koonz,
'Erwiderung auf Gisela Bocks Rezension von Mothers in the
Fatherland'. In: Geschichte und Gesellschaft 18(1992), pp. 394
399.

7. G. Bock, Zwangssterilisation im Nationalsozialismus. Studien
zur Rassenpolitik und Frauenpolitik (Opladen, 1986), pp. 8-12.

8. Goldhagen, Hitiers gewillige beulen, pp. 15-18 en p. 55.
9. Zie voor een eerste overzicht van de reacties op Goldhagens

werk: J.H. Schoeps, Ein Volk von Mordern? Die Dokumentation
zur Goldhagen-Kontroverse um die Rolle der Deutschen im
Holocaust (Hamburg, 1996).

10. Een uitzondering in Nederland is het werk van de historisch
sociologe Jolande Withuis. Zie het door haar geschreven thema
nummer 'Drie vrouwen, drie levens, één oorlog' van /CODO.
Kwartaalblad over hulpverlening bij de problematiek van oor
logsgetroffenen 13(1996)2, met name pp. 72-105 . Zie ook enke
le bijdragen in het themanummer 'Sekse en Oorlog' van het
Jaarboek voor vrouwengeschiedenis 15 (Amsterdam 1995).
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"Voor a l w-ij die hie r
alles verloren hebben "

Vilan van de Loo

Rond 1915 stond mevrouw J.M.C. Kloppenburg-Versteegh op het
hoogtepunt van haar roem. Uit alle hoeken van Nederlands-Indië
kwamen patiënten naar haar toe voor raad en advies. Indische plan
ten en haar geneeskracht (1907) werd goed verkocht . Mevrouw
Kloppenburgs status als respectabel lid van de Europese samenle
ving op Semarang bleek uit haar tweede boek, getiteld Het leven van
de Europeesche vrouw in Indië (19 I 3). Enkele decennia later zou er
van al dit aanzien weinig over zijn .Als Europese vrouw , hoe belang
rijk dan ook, kwam zij tijdens de Indonesische revolutie in de knel.
Deze omwenteling beschrijft Vilan van de Loo in de biografie Kijk in
Kloppe nburg! De Indische planten van m e vrouw j.lV1.C. Kloppe nburg
Versteegh (1862-1948). De biografie maakt deel uit van een cassette
waarin ook een facsimile van het kruidenboek en de bijbehorende
plantenatlas zijn opgenomen. In deze Historica een wat bewerkte
voorpublicatie van enkele fragmenten uit het derde en laatste
hoofdstuk dat over de naoorlogse periode handelt.

"Wij ge voe len ons hier veili g" , schreef
mevr ouw Kl oppenburg in 1939 vol ver
trou wen naar haar familie in Nederl an d .
De oo rlog die zij in de were ld zag ont
staan, ko n haar in Indi ë niet deren ,
meend e ze. Als het zelf s daar men en s
we rd, zou ze in grotten en ravijn en
schuilen same n met haar oud ste docht er
Tro el. Drie j aar na dez e optimi sti sche
gedac hten nam en Japan se tro ep en Indi ë
in bezi t. Al sne l begon de verplichte
regi strati e van de Europe se bevolkin g .
In gro tten en ravijnen zag Troel gee n
heil , maar nog vee l minder wilde zij
haar tac htigja rige moeder in ee n Jap ans
ka mp zien. Bij de registrati e gaf Troel
daa rom op dat zij en mama tot de Ind o
E uropea nen behoorden, een groe p die
de Japann er s vooralsnog relati ef onge 
m oeid liet en. Feitelijk gezien sprak
Tro el de waarheid: vi a haar moeder
be zat mevrouw Kloppe nburg een kw art
Ind onesis ch blo ed, Troel was dus voor
een acht ste deel Indonesisch.
Buit en het kamp leven betekende ech ter
ook ee n p ro ble matisch besta an . De

M evrou w Kl opp enbur g . circa 1925.
B ron: Coll ect ie fa mili e Kl oppenb urg .

Japann er s vorde rden Andanasari , de
ond ern emin g van de Kloppenbur gs,
en bestemd en het hui s met toebeh or en
al s ee n her stellin gsoord voor Japan se
offi ci er en . Tr oel en ha ar moed er
mo esten maar naar hun ander e hui s te
N on gkoj adjar. Tro el zag m et bitt er
heid haar Anda nasa r i in handen va n de
'Jap' ove rgaa n . H ad zij daar vo or a l die
j aren gewe rkt om het bedrijf tot bl oei
te bren gen ? Anderz ij ds bra cht deze
ell end e toch enig voordeel. Met haar
rel ati ef kleine sta l van 22 melkk oei en
kon Troel met behulp va n pl aat selijk
ingehuurd werkvol k de melk leveren
die dagelij ks op A nda na sari voo r de
daar ve rb lijve nde Japanner s nodi g
wa s. Dat leverd e inkomsten op , zodat
zij voor haar m oed er en zichzelf ko n
zor gen. Dat co mpro m is sloot ze, zij
het met tegen zin.
De roem van de naam Klo ppenburg
had intu ssen oo k de bezett ers bereikt.
Japan se ar tsen die in geneeskrachti ge
kruid en war en geïnteresseerd , zocht en
de oude na tuurge nee skundige op om
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vragen te stell en over het gebruik van kruiden . Mevrouw
Kloppenburg vond het vanz elf sprekend hen te ontvangen en ,
indien noodz akelijk, advies te geven over de behandeling van
Japanse zieken. In de vijand zag zij alleen de patiënt: "Jap of
geen Jap, het zijn zieken en die moetje verzorg en." Naar ver
luidt, was er in de latere bezettingsjaren zelf s een beknopte
Jap anse editie van het kruidenb oek in omloop , die Japanse
legerartsen verpli cht in hun be zit moesten hebb en . Dank zij
deze conta cten en de melklev erantie s k wamen Troel en haar
mo eder betr ekk elijk rustig door de oorlog sja ren heen. Toen
berichten binn enkwamen dat Japan de oorlog zou gaan ver
liezen , hoopt en zij dat na de oorl og de orde weer zou worden
her steld .

Raad en daad
Twee dagen na de Japanse capitulatie op 17 augustus 1945
rie pen Soek arno en Hatta de Indonesische Republiek uit.
Nieuwe omw ent elingen waren op til. Mevrouw
Kloppenburg s zo on Albert kw am terug uit het Japanse inter
neringskamp en voegde zich bij zijn moed er en zuste r in
N ongkojadjar. Hun hoop het vroegere be sta an weer op te
bouwen , sloe g om in teleur stelling . Om hen heen zagen ze
Inl anders zich trot s Indone siër s noemen.
Van de van zel fspr ekendhed en die eens een Eur op ees bestaan
ke nmerkten, was in deze ch aoti sch e Bersiap -tijd ve el wegg e
vall en. In de steden hadd en de Europea ne n het moeilijk :
waterleiding en elektra werden afg esloten en levensmiddelen
mochten niet meer aan Holl and ers worden verkocht. Bij de
Kloppenburgs werd zelfs de voed selvoorraad eten in beslag
genomen, en kort daarop vond Albert toev alli g een pamfl et
w aarop stond : "Me n mag niet doden , wel uithong eren." Maar
di t cynische drei gement richtt e zich niet recht streeks tegen
zijn familie . In het verleden had mevrou w Klopp enburg velen
uit het volk geh olpen bij ziekte of kwalen. M en voe lde dank
baarheid en genege nheid , beschreef Albert in zijn herinnerin
gen aan die tijd :

"B ij de plaatsel ijke bevol king stond mijn moeder , door haar
kenni s va n geneeskrac htige kruiden , in hoog aan zien.
Menig een had zij met raad en daad bijge staan. De eigenare sse
van een slagerij trotseerd e alle verbodsb ep alin gen en kwam
ons ver zekeren dat we geen gebrek zouden lijd en. Haar zoon,
een der voorm annen en ex-banneling uit Di goel , had mijn
moed er va n zij n aamb eien afge ho lpen en zijn paard van ee n
koliek . 0 k nnd ren betuigden hun aanhankelijkh eid door 's
avond s pakj s met eten. wat n over de haag IC gooien.,, 1

D e revolution air e kracht en bl eken sterk . M et ander e
N ed erland se mann en werd Alb ert veiligh eid shalve in de
geva ngenis in Pasoeroean geva nge ngezet. Een enkele maal
kon Troel hem hier wat kleren en tab ak laten brengen .
Uiteindelijk bel andde hij in het burgerkamp Sawiran, dat zo 'n
zes kilometer ten Zuiden van Nongkojadja r lag. Er waren
veel van dergelijk e naoorlogse ka mpen, waarin Nederlander s
beschermd werd en tegen de woedende Indon esiërs. Het had
voor Albert slechter kunnen ui tpakk en. In Sawi ran beschikt en
de kampbewon er s tenminst e nog over strom end bron water ,
eenvoudig maar voldoende voe dse l en de geleg enheid bij de
bevolking extr a ink open te doen . Tot Albert s grote opluchtin g
zag hij som s kan s met zijn moed er en zust er te praten. Zij
wa re n, om net als hij tegen de re voluti on aire woede
beschermd te zij n, geï nternee rd in kamp Non gk ojadjar.

"Ook hier in dit vrouw enk amp was mijn moeder een centr a
le figuur; trok zij onbewu st de mensen na ar zich toe en was
voor velen een raadgee fst er en trooster. Mijn moeder wa s
door haar Kruidenboek, ook bij de int ell ec tuele Indonesiër,
geen onbek ende. Een van de hoofdoffici eren - ik meen gen e
raal B amb ang - kwam ge rege ld bij haar op bezoe k om voor
zich en zij n familie raad in te w innen. Dil co ntac t heeft er

Troel Kloppenburg . circa 1935.
Bron: Coll ectie f amilie Kl opp enburg.

ze ker toe bijgedra gen dat zij, van de zijde van lagere militai
ren en bewakers met vee l egards werd beh andeld en het ver 
blij f oo k voor de a ndere ka mpbew oo nste rs in dit kamp draag
lijk was. ,,2

Vuur, vuur, vuur
In kamp Non gkojadjar kon het cont act met familiel eden in
Nederland tot stand kom en door bericht en via het Rod e Krui s
te verz end en . Bemoedi gend e woorden die in hun gefor ceerd
optimism e schrij nend waren, gingen heen en weer. In febru ari
kregen Tro el en haar mo ed er weer hoop op een normaal bestaan
toen ze terug naar hun hui s in Nongkojadj ar mochten. Intu ssen
hadden Albe rt en Troel met het oog op de zorg voor hun moe
der de Ind onesische nation aliteit aangevr aagd . In Nongkoj adjar
gingen Alb ert en Troel mete en aan het werk . Dat was mo eilijk ,
schreef Tro el aan haar zuster Lien in Nederland :

"Wa t ee n tijd hebb en we allen achter ons liggen , we moeten
er ee n groo t krui s ac hte r ze tten, hoewel ' t ons moeit e kosten
za l. Vooral wij die hier alles verlore n hebb en , alles kun je
zegge n wat on s dier baar wa s hebb en we moeten ac hterla ten;
weg alles weg !! Albe rt zij n And ana sari , dat door de j ap al
kapot ge maakt is en nu onder dat tuig nog meer naar de maan
is , de stal met 72 beesten weg. Mijn stal met 22 beesten in
handen van de Indon esiër, ook weg en kapot. De stall en ook
verbr and . Ma en ik hebb en er van [' 43 ] tot '45 onze livin g
van geha d, en du s weet ik niet waar onze inkomsten va ndaa n
moeten kom en . Toen wij Jan. '46 uit 't ka mp kwamen heb ben
we getrac h t opnieu w te beginnen ; verkoo pen wat we kond en
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om nieu we bee sten te koo pe n, mijn go ud wat ik had ver
kocht ; kl eeren verko cht , tot j e niet meer w ist wat je zou ve r
koop en ; zoo hadden we al 5 beesten, de prijzen van de zen
stegen stee ds: / 1500 - / ] 800 per beest. M et de boter haald en
we mo oie prijzen, / 35 à / 40 de kilo.,,3

Ook deze opbo uw van het normale leven werd versto ord .
Weer moe st all es achtergel aten worden, en niet voor de la at
ste keer. Omd at de "ac tie", zo als Troel dat in dezelfde bri ef
noemde , de ri chting van N on gkojadjar tr ok , zaten de
Kl oppenbur gs binn en ze s wek en weer in het zel fde kamp .
Ook Albert verd ween in een kamp . In het voorj aar van 1948
keerden de Kl opp enburg s wee r terug , om hun hui s vo l
Ind onesis ch e legerofficieren te vinden. Da arom kon het niet
direct aan hen .worden over gedr agen, herinn erd e Albert zich:

"Dat zo u pas na ongeve er dri e maanden geb eur en, en dus ble 
ven wij in hotel Nongk oj adj ar. Om in on s lev en sonderhoud te
kunn en voo rz ien be sloten we alles wat we maar eni gs zin s
kond en m issen te geld e te maken en da ar voor melk koei en te
kop en. Ik huurde een I nla nds hui s af en ver bo uw de dat tot
stal voo r vier ko eien . Van de melk m aakt en [we] boter , de
ond erm el k verkoc hten we en de karnem elk ge bru ik te ik als
stremse l voo r de soj amel k en ik maakt e tah oe, een soor t soja
kaas, we lke ge brade n ee n heerlijke toespij s vor mde bij de
rijst. Van fijnge malen mais vermengd met het meel van kn ol
gew assen bak ten we bro od , dat wel wat zwaa r op de m aag
lag, ma ar j a, men moe st leren roeien met de riemen die men
had. Kort om we pakt en van alles aan om aan de kost te
kom en. Mijn moeder dro eg oo k haar steentj e daartoe bij do or
van afge da nkte rommel kl eedj es te mak en die altij d grif van
de hand g inge n.
Toen we na drie maand en het hui s mocht en betr ekk en , bleek
dat de inb oedel pr akti sch co m pleet was gebleve n. Alle en de
gordijnen hi ngen er niet meer , wa t, gez ien het nijpend texti el 
gebrek natuurlijk niet ve rwo nde rlij k was. De melkerij va n
mijn zus ter was door de Republi ek gen aast en d ie kregen we
niet teru g . We maakt en boter - ee n zeer gew ild artikel - en de
ond erm elk werd ook grif ver ko cht. AI bij a l was deze period e,
ondank s ha ar tekortkomin gen, een tijd van ge luk en rust.,, 4

Alweer duurd e de rust niet lang . Een Ned erlands vliegtui g
bombardeerde hotel Nongkojadjar , waarbij zo' n dertig slacht
offe rs vielen, mer endeels Indon esische offici eren. Degenen in
Non gk ojadj ar die anti-Eu rop ees gez ind war en , roerden zich
vervolgens. Om te voorkomen dat er slacht offers vie len , pak
ten de milit air en Nederland se mannen op , onder wie Alb ert ,
en ze tten hen vas t in een leegstaande villa. Tro el en mam a
wisten niet waa r hij was en of hij nog leefde . In deze ban ge
we ken kwam het beri cht , dat de Ned erland se militair en
N ongkojadjar naderden. De reactie van de Ind onesische tro e
pen bleef niet uit. Zij staken alle woningen in brand - de tac
tiek van de ver schroeide aard e - en verhind erden zo dat hun
tegenstanders ond erdak zoud en vinden. Ook het huis van de
Kl oppenburg s moest vernieti gd worden:

"De nacht va n 6 op 7 Sept. was ee n helsch e nacht ; overal o m
on s heen werde n de Eur. wo ninge n in brand ges toke n; waa r j e
ook zag , vuur, vuur. Verschi llend e kee ren we rde n we aange
maand 't hui s te ve rlaten, daar dit ook verbra nd moest worde n.
Eeni ge m ann en hielp en ons de boe de l di e ve rsjo uw d moest
worde n naar de wo ning (Inla ndsc h hui s) bij de stal te dragen .
Om 12. u . red en de troepen binn en : Ma en ik ware n hel em aal
alleen ; 't vo lk dat ons hielp wa s er vandoo r gega an toen de
auto' s aa nk wamen, geen me nsc h was te bekenn en. Om 3. u.
ongeve er kwa men cle eers te militairen on s opzo eken.t'''

Ontberingen en onzekerheden
Tro el wilde niet weg en verbo rg zich met ha ar moeder in de
koeien stal. Tevergeef s. Iem and moest de mil itairen ge tip t

Een zeer ver mage rde mev rouw Kl opp en burg. vlak voor haar dood .
Troel zi t naas t haal: Cir ca 1948.

Bron: Coll ecti e fa m ilie Kl opp enb urg.

hebben, w ant enkele sold aten zochten in en om het hui s naar
de twe e vro uwen. Tijd om alsnog be zittin gen in ko ffer s te
pakken , krege n ze niet. Het hout lag al tegen het hui s opge 
stapeld; he t risico wa s te gro ot. Wat sp ullen konden net bij
elkaar gegraai d word en . Troe l moe st in stapp en. Een vaandri g
tilde me vrouw Kloppenbu rg op en droe g haar naar de truck
die buit en wachtte . Zo begon de rei s naar L awan g.
In Law ang br acht mevr ou w Kloppenbur g ha ar laat ste j aren
door. Uit geh old door alle ontbe ringen en gek weld do or onze
kerheden over zoons die opges lokt lek en do or de roeri ghed en
in het land , werd ze ziek . Troel deed wat zij kon en met lief
de. Zij liet bedkruiken ui t N ederland kom en, gaf massages
met gene zend e oliën en j oeg op een pakj e petunia-zaadj es om
onder het ven ster uit te za aien - op And an asari had mam a
altijd zo gen oten van de bloeiende petun ia 's . Maar zelf s Troel
kon ni et op tegen de slo pe nde zie kte die mevrou w
Klopp enbur g aanta stt e en op 4 okt ob er 1948 ove rlee d
mevrouw Kl oppenbur g, op de leeftijd va n 86 ja ar. Zij werd op
het Eu rope se kerkhof 'Soeko en ' te M alan g be graven .

Kijk in Kloppe nburg! D e Indi sch e pl ant en van m evrouw
J.M. C. Kl oppenburg- Verst eegh (1862 -194 8) verschijnt in
oktober bij Bonnevill e . Z ie ook: m evrouw Kloppenbur g
Versteegh op http://klop penburg.dsl.nl

Vila n van de Loo is jo urna lis te en doet ond erzoek na ar
Ind isch e vrouwe n rond de eeuww isse ling . M oment eel wer kt
zij aan een biografi e van m evrouw B . van Hel sdin gen 
Scho evers (1886-1920 ). Zie http t/Zxs äall .nl/ r-vil an.

1. On gepubli ceerde herinn eringen van A lbert Kl oppenbur g , z .p.
2. On gepubli ceerde herinn erin gen van A lbe r t Kl oppenbur g , z.p .
3. Tro el Kl oppenburg aan M arie Kort enh orst -Kloppenbur g, 10

oktob er 1947.
4. Com pil ati e uit ong epubli ceerde herinn erin gen van Alb ert

Klopp enburg.
5. Tr oel Klopp enbur g aa n Lien va n Dij ck -Kl oppenbur g, 10 ok to

ber 194 7 .
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Joke Smit :
hoe ve rtaal je feminisme •In beleid?

Jeannine Hendriks

joke Smit staat bekend als een van de belangrijkste aanstichters van
de Tweede Feministische Golf in Nederland. Haar artikel 'Het onbe
hagen bij de vrouw' (1967) riep zoveel reactie op, dat zij met een
aantal geestverwanten besloot om een organisatie op te richten:
Man Vrouw Maatschappij (MVM, oktober 1968) . In deze organ isatie.
die de Tweede Feministische Golf in gang zette, speelde joke Smit
een belangrijke rol. Ook publiceerde ze veel artikelen waarin ze
haar ideeën met betrekking tot de vrouwenemancipatie uiteenzet
te. Vanaf dat ze met haar feministische activiteiten begon. dichtte
joke Smit de politiek een grote rol toe in het bereiken van een
betere positie voor vrouwen. jeannine Hend riks onderzocht haar
polit ieke denkbeelden en ging na hoe Smit die in de praktijk tracht
te te realiseren.

Logo Binn enh of,
getekend door Len

Munnik. Bron : Opzij ,
september 1999.

De vroege ideeën van Joke Smit hebben hun wortels in het
'Iiberal feminism', een stroming die dateert uit de achttiende
eeuw . De moderne varian t, die in de jaren zestig onder meer
in de Verenigde Staten en de Scandinavische landen is vorm
gegeven, ging uit van het idee dat de bestaande rolverdeling
tussen mannen en vrouwen cultureel was bepaald en niet
ingegeven door de natuurlijke, biologische verschil-
len tussen mannen en vrouwen . Het maatschappelij
ke systeem dat deze rolverdeling instandhield , werk
te nadelig voor de positie van de vrouw . Verbetering
van haar positie was dus nodig, vrouwen verdienden
gelijke rechten en gelijke kansen. Ook de herverde
ling van betaalde en onbetaalde arbeid over de sek
sen was een belangrijk punt. De beste manier om
een en ander te bereiken leek via de wetgeving en de
politiek. De opvoeding en scholing van de nieuwe
generatie waren van belang bij de verandering van
de mentaliteit van de mensen. Emancipatie van de
vrouw werd gezien als een verdere democratisering
van de maatschappij . Daarnaast hadden vrouwen
recht op zelfbeschikking en was legalisering van
abortus dus gewenst. Om de feministische doelen te
bereiken was samenwerking met mannen geoor 
loofd.
MVM, waarvan het vrouwelijke kader bestond uit
goed opgeleide derti gers, werd in haar beginperiode
sterk beïnvloed door de ideeën van het 'Iiberal fem inis m ' . De
in 1969 opgerichte actiegroep Dolle Mina, die een veel jon
gere basis had, nam vee l van de ideeën van MVM ove r, maar
bezat da arnaast een eigen, socialistische inbreng. Dit kwam
onder andere tot uiting in pleidooien voor de collectivisering

van huishoudelijk e arbeid en het creëren van gra tis voorzie
ningen voor kin deropvang . Begin jaren zeventi g was de femi
nistische bewegi ng in Nederland dus vooral geri cht op sekse
gelijkheid en de samenwerking met mannen. MVM was de
groepering bij uitstek die dit probeerde te realiseren langs de
parlementair-politieke weg . Joke Smit drukte hier steeds haar

stempel op. Toen ze zich met het seksevraagstuk
ging bezighouden en voorzitter werd van MVM
(van 1968 tot 1970), besloot Smit bij een politieke
partij aan te sluiten . Ze was ervan overtuigd dat als
je iets wilde veranderen in de samenleving , je dat
zonder de politiek niet voor elkaar zou krijgen . Ze
werd lid van de PvdA.

Leer en le ven
In 1971 waaide uit de Verenigde Staten de pra at
groepenbeweging over . Men vormde praatgroepen
om tot de ontdekking te komen dat veel van de pro 
blemen waar vrouwen tegenaan liepen, maatschap
pelijk waren bepaald . Men ging 'de man' zien als de
onderdrukker en weigerde nog langer met mannen
samen te werken binnen de feministische bewe 
ging. Er ontstonden vrouwenhuizen en een lesbi
sche relatie werd een politieke keuze : je ging
immers nie t met je onderdrukker naar bed. Acties
vond en pl aats op het persoonlijke vlak en op een

ludieke manie r. Joke Smit zag het belang in van de bewust
wording van vro uwen op het persoonlijke terrei n en ook een
deel van MVM nam dit inzicht over. In haar persoonlijke
leven had deze radicale stroming binnen het feminisme
invloed; Smit nam deel aan de praatgroepen en had een lesbi-
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Joke Sm it met een exem p laar van De Gids. B ron : A nnek e
Rib berin k, Leidsvrouwen en zaakwaarneems ters . E en ge sch ieden is

van de akti egro ep Man Vrouw Maat schappij (M VM) , 1968-19 73
(Hi lve rsum, 1998).

sche relatie. Daarnaast radicaliseerd en ha ar analyses van het
sek se vraag stuk onder invloed van de sociologie . In 1970
schreef ze dat vrouwen een minderheid sgroep vormden bin
nen de samenleving. Dit had consequenti es voor de rol van de
overh eid in het verbeteren van de po sitie van vrouwen .
Po sitieve discriminatie en een aantal m aatregelen op het ter
rein van gelijke kansen waren niet vold oende; wetenschappe
lijk onderzoek naar de positie van vrouwen was nodig ,
gevol gd door goed doordacht beleid en toetsing van elke
beleid sbe slissing op het effect dat deze had op de positie van
vrouwen . Omgekeerd was het belangrijk dat feministes
plaatsn amen in de politiek en de wetenschap, waar ze zelf de
belang en van vrouwen konden beharti gen .
Joke Smit vond dat 'leer en leven' met elk aar moesten klop
pen; zij voegde de daad bij het woord door in de
Amsterd am se gemeenteraad te gaan. M aar na een jaar nam ze

al haar ont slag , diep teleurge steld in de politieke praktijk ,
welk e niet berekend bl eek op feministi sche activiteiten .
Vrouw en vormden, zelfs bij ha ar eigen PvdA , het sluitstuk op
de be groting. Deze teleur stellende ervarin g had tot gevolg dat
Joke Smit zich meer op de ba sis ging richten .
Zoal s ge zegd zag Smit het bel ang van de bewu stwording van
vrou wen op het persoonlijke terr ein. M aar Joke Smit zou
Joke Smit niet zijn als de ze per soonlijk e bewustwording ge en
hog er do el diende . Het was esse ntieel dat vrouwen in de
praatgro epen een andere ment aliteit aanleerden en hun per
soonlijke bewu stwording gingen gebru iken als basi s vo or
m aatschappelijke en politieke actie. 'Het persoonlijke is poli 
tiek' betekende namelijk dat via de politiek iets aan de verbe
tering van de persoonlijke situ atie moest worden gedaan , zo
vond Joke Smit. Alleen door middel van de politiek kon men
ee n daadwerkelijke veranderin g teweegbrengen, was haar
ov ertuiging.
Om de positie van vrouwen op beleidsniveau mee te laten
spel en was het volgens Smit nodig dat er een stuurgroep
we rd gevormd voor de planning van bel eid, welke beschik 
te over een uitgebreid ambtelijk apparaat dat de uitvoering
kon garand eren , en een in stituut voor emancipatievraag
stukken dat een wetenschapp elijk e basi s verschafte voor dat
beleid. Daarnaast was h et nodig om zogenaam de ' em anci
p ati ew erkers ' in te zetten , door de overheid gecreëerde func
ties die het mogelijk maakt en dat men sen op diver se terrei
nen in de sa m enleving konden gaa n werken aan een eman 
cipa tiebele id.

Tijd voor emancipat:iebeleid
De publi citeit rond het vij fj arig jubil eum van Man Vrouw
M aat schappij (1973) bood Joke Smit goede mogelijkheden
om zich recht streeks te richten tot de overheid . Dat deze haar
verantwoordelijkheden moe st neme n inzake het seksevraag
stuk, was voor Joke Smit duid elijk. Het wa s een logische vol
gende stap , om nu een politi ek orgaan te eisen dat zich kon
bezighouden met de verbete ring van de positie van de vrouw .
Het zou vaste voet aan de grond betekenen in politiek Den
Ha ag.
Er werd een brief gestuurd aan minister -president Den Uyl,
vergezeld van een briefkaart enactie : 'Den Uyl, het is nu tijd
voor ee n emancipatiebeleid'. Deze actie werd gelegitimeerd
met een beroep op de leuze van het kabinet-D en Uyl: sprei
ding van kennis, macht en ink omen. Men eiste een commis
sie die de regering en alle mini steri es zo u kunnen adviseren
over het te voeren beleid ten aanzien van vrouwen, en die dit
goed kon onderbouwen door middel van onderzoek. Het leek
hét instrum ent om de nodig e ver and erin gen te bereiken en om
de on gelijkheid in de samenleving aan te pakken.
In febru ari 1974 besloot het kabinet tot de instelling van een
N ationale Adviescommi ssie Em ancip atie. Dat dit zo snel
volgd e op de actie van MVM w as voor een deel te danken aan
de publiciteit die de acti e gekr egen had, maar voor een
bel angrijk deel ook aan het feit dat de regering zich via de
Vereni gde Naties had gecommitt eerd aan het Jaar van de
Vrouw , dat in 1975 gehouden zou worden . Besloten werd het
ema ncipa tiebeleid onder te bren gen bij het ministerie van
Cultuur , Recreatie en Maat sch appelijk welzijn (CRM), aan 
gez ien de regering het aspe ct van de mentaliteitsveranderin g
als belangrijkste onderdeel beschouwde van het seksevraag 
stuk. Minister Van Doorn (CRM ) werd coördinerend minist er.
De leden van de commissie zoud en voornamelijk geselec
teerd worden op hun deskundigheid op het nieuwe beleid 
sterrein , dus los van hun politiek e achtergrond .
Mini ster Van Doorn streefde naar een commissie met een
gem atigde uitstraling en hij zocht een voorzitter die daarbij
pa ste . Paula Wassen-van Sch averen , lid van de Eerste Kamer
voor D '66 en lid van MVM werd ge vra agd. Zij zou een brug
kunnen slaan tussen de feministi sche beweging en het kabi
net. Van Schaveren had er vervolg en s een zware kluif aan om
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met de minister tot overeenstem mi ng te kome n over de leden
die in de commiss ie zouden moeten kome n. Van Scha ver en
wilde per se Joke Smit erin hebb en , maar voo r Van Doorn
was ze te radica al. Van Scha veren zette echter door. Voor h aar
was Smi t ee n van de belan grij kste voor vechters van het seks 
evraags tuk in die tijd, om wie een adviesco mmiss ie op het
terrei n van de vrouw enemancipa tie niet heen kon .
Op 17 decemb er 1974 werd de co mmissie, inclu sief Jok e
Smit, officiee l inges teld do or Den Uy l. Men noemde zichzel f
al sne l Em ancipatie Kommi ssie (EK). Een van de eer ste
adv ieze n die de EK uitbra cht , was de Aanze t voor ee n vijfj a
renp lan. Revisie p ositie van de vrouw, rolv erdelin g man
vrouw . D it advies volgde op de Were ld Vro uwe nconferentie
in Mexico, ge houden in het Jaar van de Vrouw (zomer ,
1975 ). Het was een waslijst met eise n van de feministische
bew egin g, met name van de MVM , gegro epeerd naar minis 
terie, met uit gangspun ten voor de lange termijn, een bespre 
kin g van het in strumentarium van de overhe id en een aantal
con crete aanbevelingen . Het voorn aam ste belang van dit
advi es was, dat er nu een agenda lag voor de Kommissie
waarop deze haar werkzaamhed en de kom ende jaren zou
baseren . Er bestond nu een duid elijke invent aris atie van de
probl emen op de diverse terr einen van he t ove rheidsbeleid.
Van 1974 tot 1981 br acht de EK on geveer hond erd adv iezen
uit aan de regerin g en de di verse min isteries, gevraag d en
ongevraag d .
Uitgaa nde van de A anze t voor ee n vijfja renp lan werden er
we rkgroe pe n samengesteld rond diver se onderwerpen om
advieze n voor te bereiden. Dez e we rkg roepe n bestudeerden
terr einen va riërend van culturele mind erheden , gezondh eids
zorg en intern ationale samenwerkin g, tot ond erw ijs. volk s
hu isvesti ng en we tgeving . Op al deze terr ein en had Paula
va n Sch averen experts gezocht die het lief st ook nog enig e
sympat hie voo r de vrouw enzaak hadden , zoals de MVM-er
Hu ib Drion , di e zic h al met di scrimin atie bezigh ield en in de
Hoge Raad zat , en Aad Ko sto , eve neens lid van MVM en
teven s lid va n de PvdA-fractie in de Tweed e Kamer. Die
leden die zich nog nooit met emancip ati e hadden bezigge
houd en , zagen al snel de nood zaak erva n in, zo vertelt Van
Sch ave ren in een interview .

Teleurstelling
Van Sch averen hoopte met Joke Sm it iemand te hebben bin
nengeh aald van wier constante ni euwe ideeë n en expertise de
EK zo u kunnen profiteren. In de praktijk ble ek echter dat
Smit zich m aar voor een beperkt aantal ond erw erpen echt
wild e inzetten . Het betrof de zogen aamde ' ernanc ipatiewer
kers ' waa rove r de EK een advie s voor bere idde, en de verkor
ting van de arbe idsduur door de invoer ing van een vijfuri ge
werk dag .
De herverdelin g van de betaald e en onbeta alde arbeid was
een bel angrijk thema bij Smit. In 1977 public eerde zij een
artike l waarin ze pleitte voor een algemene verkorting van de
werk tij d naar vij f uur om zo vro uwe n de mogelijkheid te
geven vo lledig aan de ma atsch appij deel te nem en door een
evenw ichtige r spre iding van arb eid en zorg. M annen moe sten
een ge lijk aandee l van de onb etaald e, hui selijke arbeid op
zich nem en . Het uitgebreid e adv ies 'Arbeid' dat de EK in
1980 publi ceerde en dat uitgebr eid ing ing op de vij furig e
werk dag , kw am echt er tot sta nd zon der mede werking van
Joke Smit. De laatste jaren van de wer kzaa mheden voor de
EK , verl oor ze haar interesse in he t co mmiss iewerk en was ze
ook regelm ati g ziek . Hoewel ze offi cie el tot het einde (april
1981) lid ble ef van de commissie , was ze het laatste jaar van
wege haar gezondheid niet me er in staat werkelijk mee te
werk en.
Tot grot e teleur stelling van Paul a van Sch averen wilde Joke
Smit ook gee n publiciteit maken voor de EK. De voorzitter
be sch ouwd e publiciteit als een bel angrijk middel om te zor
gen dat de adv iez en van de commiss ie vold oende aandacht

krege n. Gebleken was dat men in Den Haag erg ge voeli g was
voo r de publiciteit. Ook naar de femini sti sche bewe gin g toe
was het belan grijk om te laten zien wa t er gebeurde in de EK ;
de beweging wa s erg wantrouw ig en bang dat de EK zich zou
laten ink apselen door de gevest igde instanties . Er werd dus
gezorg d dat elk nieu w advies verg eze ld we rd van een persbe
richt. Toch sprak Joke Smit in int erviews of artikel en zelden
over haar werk in de EK .

Eenling
In de twee de helft van de j aren zeventi g gold Jok e Smit niet
meer als een boegbeeld van de femi nis tisc he bewegin g. Deze
bewegin g was ook te zeer verdee ld om toe te kunnen met één
wo ordv oerster. Joke Smit was teleurg esteld over de weini g
ma atschappelijke koers van het femini sme in die tijd en pro
beerde regelmatig in haar art ike len haar zusters te beweg en
tot een meer politie k gerichte aanpak. De EK was voor haar
een midd el om een deel van haar ide eën in praktische advi e
zen aan de politiek vertaald te krijgen . De mogelijkheden van
een co mmis sie waren echter beperkt voor iemand die radica 
le verand erin gen nastreefde en die zich voornamelijk met
theorie vormin g en idee ënontwikke lin g bezighield . Het was
niet voo r al haar ide eën het jui ste instrum ent. Veel van deze
ideeën en die van MVM vonde n hun weg naar de commi ssie,
ma ar Jok e Smit werkte ma ar zeld en zelf me e aan de vert aling
naar de praktijk van deze pl ann en . Het liefst zat ze acht er haar
bu reau te denken en te schrij ven, of te brain stormen met een
groe pje vertrou wden, de prakti sche uitv oering liet ze liever
ov er aan anderen . In de woorden va n Paul a van Scha veren :

"Het [Joke Smit , UH] was natuurlijk toch iem and die meer
ee n ee nling was en toch het liefst ach ter haar tafel zat en
schreef. [...] Ma ar als ze in ee n groe p za t waar ze andere men 
sen moe st laten meep raten en meeden ken dan we rk te ze niet
goe d. Ze was toch ee n autor itair persoon en daard oor kon ik
niet zo goed met haar uit de voete n: '

Joke Smit raakte ook teleurge steld in de politiek. Zel fs binn en
haar eige n PvdA stond het sekse vraagstuk niet hoog op de
age nda, en de vrouwen van de ver schillende politieke partij
en weigerden in te zien dat ze een gemeenschappelijk doel
h adden en lieten zich verdelen door partijpolitieke verschil 
len . Haar idee voor een femini sti sche partij was een po gin g
om de vrouwen in de politiek op een lijn te krijgen.
Een belangrijke verdienste van de EK is wel gewee st dat het
seks evraa gstuk op de politieke age nda kw am te staan. Veel
van het latere emancipatiebele id is door de EK voorbe re id en
later (na 1981 ) door de meer perm anent e Eman cip atie Raad
verd er uitgewerkt.
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Seksueel g e w e t d

~~Als je er niet over praat,
dan bestaat het niet "
Spreken en zvvijgen over zvvangerschappen

a ls gevo lg van seksuee l gevve ld

Anoushka Boet

Zwangerschappen als gevo lg van seksueel gewe ld worden dikwijls
onder de aandacht gebracht in literatuur, films en televisieseries. In
de wetenschap daarentegen lijkt er een taboe op het onderwerp te
rusten. Anoushka Boet deed voor haar doctoraalscriptie historisch
onderzoek naar de problematiek rond zwangerschappen als gevolg
van seksueel geweld. In dit artikel vat zij haar onderzoeksresultaten
samen. Ook biedt zij wetenschappers diverse manieren waarop
zwangerschappen als gevolg van seksueel geweld een plaats kunnen
geven in hun historisch verhaal.

Zowel in het heden als verl eden wordt er gezwe gen over
zwangerschapp en die het ge vo lg zijn van seksue le kinder
mi shandeling of verkrachting . Vrouwen hebben vaak geen
woorden voor wat er gebeurd is. Ze kunn en het seksue el
geweld en de daaruit volg end e zwangersch ap geen naam
geven. Ze zwijg en , onder and ere door schaamte en schuldge
voelens, uit loy aliteit naar de daders en om het kind.
Buitenstaand er s -familie , vrienden, buren en hulpv erlening s
instanties- kunn en en will en vaa k niet geloven dat zwanger
schappen als gevo lg van seks uee l geweld voor ko men. Hun
ontkenning maakt deze zw ang erschappen de best bewaard e
geheimen .
Het is onbek end hoe vaak het voo rkomt dat een kind , meid of
vro uw zwanger is als gevol g van seksueel geweld; cijfers zij n
er niet, histo risch onderzoek n aar deze zwangerschappen
bestaat niet, wetenschappelijk e literatuur over dit onderw erp
is zeldzaam . Dit is vreemd. "Volgens het ond erzoek van Nel
Draijer wordt één op de zeven meisjes voor het zestiende jaar
geconfronteerd met ongewen ste toenaderingen door verwan
ten , in de hel ft van de gev all en betr eft die toenadering ernsti 
ge tot zeer ern stige sek suele mishandel ing. Uit datz elfd e
onderzoek blijkt dat er in Nederl and 200.000 vrouwen rond
lopen tussen de 20 en 40 jaar die in het verled en ern stig zijn
mi sbruikt door verwa nten. Ook als het percent age extreme en
langdurige incestgevallen gerin g is, dan nog zal het aant al
binnen die relaties verw ek te kinderen aanz ienlijk zijn. " !
Helemaal als men zich reali seert dat onbes chermde seksue le
conta ten gedur ende een j aar in 85 procent van alle gevallen
tot zwangersch ap bij vru chtb are vrou wen leid n.2

Alleen in de culturele verbeelding lijkt er pl aats voor zwan 
gerschappen als gevolg van sek sueel geweld. In literatuur is
het onderwerp geen taboe . Ali ce Walker beschrij ft in De kleur
p aars hoe Celi e twee kind eren van haar vader krij gt? Ook
So nja, per son age in Geen gewoo n Indisch meisj e van Mari on

Bloem , krij gt een kind van haar vader.4 Isabel Allende spree kt
in Th e hou se of the sp irits over de vele verkrachtingen door
'. t ban Trucb a n de 7. ange l'. h. pp en die hieruit v 11k\ a
men.' Reuare Dorresrein suggereert in Een uerke 11/(/11 dal
r Olie e n kind van haar vade r heef t gehad" en maakt o ns in
Ontaard e moe ders deelg enoot van Meijk ens geheim dat zus
Bonnie eige nlij k haar uit verkrachting geb oren dochter is.?
Ook in meni g soap en film worden er kind eren na seks uee l
gew eld gebo ren. Lily uit A s the world turn s is na verkra cht ing
van haar mo eder gebor en . In Goed e Tijd en, Sl echt e Tijd en is
de opa van Juli an tegelij kertijd zijn vader. Mik e Leigh sugge
reert in Secrets and Li es (1996) dat Hort ense een produ ct is
van verkr achting. Het is niet toevallig dat in deze cultuurui
tingen onverbloemd aandac ht is voor zwangers chappen als
gevolg van seksueel geweld. Veel ond erwerpen krijg en een
plaats in literaire of arti stieke vorm als er in de wereld van de
'werkelijkheid' een tabo e op rust.

Taal en tijd van bronnen
Tijden s mijn speur tocht naar historisch onderzo ek over zwa n
gerschappen als gev olg van seksueel gewe ld bleek dat er geen
materi aal be sta at over dit onderwerp. Het ontbrek en van hi s
torisch onderz oek betekent ech ter niet dat zw angerschappe n
als gevolg van seksueel gewe ld niet voork wamen of voorko 
men. Een taboe op deze zwa nger schappe n ver sterkt imm ers
ju ist de stilt e ro nd dez e problematiek. Ik besloot te ond erzoe 
ken in hoev erre een histo risch verhaal over zwangersc happen
als gevolg van seksueel ge weld mogelijk is .
Om een zo ruim mogelijk antwoord te krijgen op de vraag
hoe in het verleden gesp roken en geschreven werd over
zwangersc happe n als gevol g van seksue el geweld heb ik ver 
schill ende ma nieren van hi storisch onder zoek toegepa st. Ten
eerste werd onderzo cht of Nederland se histo rici die in de
afgelop en derti g jaar schrev en over bij voorbeeld kinder-
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Seksueel geweld

"De zaak van de 21-jarige Pleuntje Kr ayo in 1820 was wel
bijzonder tekenend. Het was in de gemeente Werken bek end
dat deze veldarb eidster al geruime tijd 'vleeschelijke
gem eenschap' had met haar stiefvad er Teunis van Dijk , en
men vermoedde dat ze zwanger wa s.""

Zij geeft in haar artikel aanwijzingen die erop duiden dat de
'vleeschelijke gemeenschap' niet vrijwillig was . Grever
gaat echter niet in op de vraag of er sprake was van seksu
eel misbruik.
Sjo erd "ab I' sc hrij ft in zijn ani keI ver ze cntiendc -e uwse
kind erm rden l2 ov er de 25-j ari ge dienstm eid - lsj ' Thijsen.
Elsje is zwanger van haar voormalige werkgever en wordt
schuldig bevonden aan kindermoord. Elsjes voormalige
werkgever ontkent dat hij de vader is. Faber signaleert naar
aanleiding van dit voorbeeld dat het opvallend is dat er in
deze zaken niet over eer en schande wordt gesproken ; de

meden worden . Het nadeel is dat deze termen uit het verleden
verhullend werken. De hedendaagse lezer realiseert zich niet
dat met bovenstaande termen 'ongehuwde moeders', 'seksu
eel geweld ' en 'verkrachting' bedoeld worden. Het lijkt dan
alsof zwangerschappen uit seksueel geweld in het verleden
niet voorkwamen.
Als je als historica het doel hebt om deze problematiek zicht
baar te maken , ontkom je er dan ook niet aan om in heden
daagse termen te schrijven .
Een tweede reden voor de 'h istori sche ' stilte rond zw anger
schappen als gevolg van seksueel geweld is dat het geen
expliciet onderwerp in de bronnen is waar hedendaagse his
torici uit putten bij het schrijven van hun geschiedenissen .
Net zoals in het heden , was zwangerschap als gevolg van sek
sueel geweld ook in het verleden geen onderwerp waar vrijuit
over gepr aat en geschreven werd. In de bronnen worden
zwangerschappen als gevolg van seksueel geweld bijna nooit
expliciet genoemd. Zwijgende bronnen kunnen een reden zijn
waarom deze problematiek geen onderwerp binnen historisch
onderzoek is. Dit maakt het extra moeilijk om deze zwanger
schappen te (h)erkennen. Toch kun je als hedendaags histori
ca soms uit de context opmaken dat het gaat om zwanger
schappen als gevolg van seksueel geweld . Een historisch ver
haal over de ze problematiek is daarom mogelijk.
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Blinde vlek
Historici en andere wetenschappers schreven in de afgelopen
dertig jaar veelvuldig over seksualiteit, (seksueel) geweld en
zwangerschappen als aparte onderwerpen. Velen waren baan
brekend door over zaken te schrijven die eerder geen onder
werp van historisch onderzoek waren, maar bijna niemand
van hen schr eef e cpliciet over zwangerschappen als gevolg
van seksueel g wcld ."
Het blijkt voor bijna iedereen onmogelijk om een traumati
sche gebeurtenis als seksueel geweld aan een 'roze wolk ' van
zwangerschap te verbinden. De ondraaglijke gedachte dat
zwangerschappen veroorzaakt kunnen worden door seksueel
geweld, maakt dat er bij veel mensen, niet alleen historici,
een blinde vlek bestaat om deze problematiek te (h)erken
nen. Hierdoor blijft het onderwerp in historisch onderzoek,
en veelal ook daarbuiten, onzichtbaar. Zo wordt bijvoorbeeld
in hedendaags historisch onderzoek naar kindermoord zwan
gerschap niet aan mogelijk seksueel geweld tijdens de
bevruchting gekoppeld. Zwangerschap als gevolg van seksu
eel geweld krijgt hierdoor geen eigen verhaal. Ter illustratie
twee voorbeelden uit de onderzoeken van Maria Grever en
Sjoerd Faber, waarbij ik wil benadrukken dat zonder hun
baanbrekende onderzoek helemaal niets ' ontdekt ' had kun
nen worden over zwangerschappen als gevolg van seksueel
geweld .

- M iifiil Gre ver verteICiiJ.-h-aaraitikelo\ /er K.îndermool 'd"in-de - 
negentiende eeuwlO over Pleuntje Krayo:
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Richard Roland Holst, 'Het riool braakt zijn ellende' (1898) ..
Oorspronkelijk afg ebeeld met een tekst van Herman Heijermans, in:

De Sociaal Democraat (1899).
Bron: Jane van Balen e.a., De kunst van het moederschap. Leven

en werk van Nederland se vrouwen in de 1ge eeuw
(Nijmeg en, 1981).

moord, ongehuwde moeders, vroedvrouwen, prostitutie, sek
sualiteit en zwangerschappen informatie geven over zwan 
gër'schappetnllsgevolg-vari -Seksueel -geweld :-Ten-tweede- ben "
ik nagegaan of zeventiende- en achttiende-eeuwse Amster
damse gerechtelijke bronnen met betrekking tot kindermoord
sporen bevatten voor een erhaa l over zwa ng rschappen na
seksueel ge we ld ." Ten sloti e werd en met behu lp van oral his- :
tory hulpverleners en slachtoffers zelf aan het woord gelaten
over hun ervaringen met het taboe op zwangerschappen als
gevolg van seksueel geweld . Hieronder zal ik op deze manie
ren van historisch onderzoek ingaan.
Het ontbreken van een historisch verhaal over zwangerschap
pen als gevolg van seksueel geweld heeft te maken met de
vraag hoe je als historicalhistoricus over het verleden schrijft.
Termen als bijvoorbeeld kindermoord, seksueel geweld en
zwangerschap betekenden in het verleden iets anders dan
vandaag de dag . Betekenissen van woorden veranderen per
eeuwen plaats. Kun je dan wel in hedendaagse termen over
het verleden spreken? Het gevaar van anachronisme staat
immers om de hoek. Hoe kun je hiermee omgaan?
Veel historici schrijven in de taal en tijd van hun bronnen. Zij
schrijven bijvoorbeeld over 'gevallen vrouwen', ' ontucht' en
'verleiding' . Het voordeel hiervan is dat anachronismen ver-



Seksueel g e w e l d

Vince nt van Gogh, 'So rrow ' 0899}. B ron: Jan e van Balen e.a., De
kunst va n het moedersch ap. Leven en we rk van Ned erlandse vrou

we n in de 1ge eeuw (Nijm egen, 198 1).

vra ag blijf t sta an of er sprake was van dwang tijdens de
bevru chting van Elsje.
Sjo erd Fa ber en Maria Grever sprek en du s wel over zwan
gersch app en , machtsvcrschillen en gedwonge n gemeenschap,
maar zij maken geen expliciete kopp elin g tussen deze begrip
pen . Dit geldt ook voor de meeste andere Nederlandse histo
ric i die de afge lopen dertig jaar schrev en over kindermoord,
ongehuwde mo eder s, vroedvrouw en, prostitutie , seksuali teit
en zwa ngersc happen. Wel hebben veel histori ci oog voor het
feit dat veel dienstmeiden onge we nst zwa nge r raakten van
hun wer kgever. Herm an va n Isterd ael : "Te Okegem ve rleidde
ee n we duw naar zij n I 8-j ari ge dien stm eid met een kind tot
g volg . [... 1 c n rechtza ak we rd inge spa nn n. Het schanda al
\ al wel en 1'111.',13 J s ine Blok en Jan nie Poel stra : " Hun
kwe tsbaar heid kwa m voor t uit het feit dat ze onder handb e
reik va n broodh eren en mann elijk e co lle ga's leefden en daar 
d I' va tbaar werden v I' op hem uit geoefende pre ssie om

k. uele g unsten te verlen en." !"
Het blij kt voor hi storici mo gelijk om dien stmeiden die zwan 
ger zijn geraak t door hun werkg eve rs te ko ppe len met seksu
eel gewe ld. Zij stimuleren met deze gesc hieden iss en de lez er
vrage n te ste lle n na ar zwangersch app en als gevo lg van sek
suee l geweld. Hun verha len bieden aank nopings punten voor
onderzoe k naar deze zwanger sch appen . Deze traditie zou een
aanz et kunne n zijn tot een hi stori sch verha al over zwanger 
schapp en uit seksueel geweld.

Kindermoord
Hedend aagse historici die schrijv en over kindenn oord noe
men als moti even voor kinderm oord anticoncep tie, angst
vo or verli es van werk, schande en onwetendhe id. Zoals eer 
der gez eg d, noemt geen van hen dwan g tij dens de bevruch-

tin g als moge lij k motief voo r kindermo or d.P Toch komt dit
moti ef in de bronnen voor . Zo blij k t uit so m mige ze venti en 
de- en achttiende-eeuwse A mst erda mse gerechtelij ke bron 
nen met betrekking tot kind er moord dat de va n kind erm oord
ver dac hte vro uw en mogelij k zwa nge r waren na seks uee l
gewe ld . Dit wordt voor al duidelijk in de kindermoord zake n
va n Clara Montenelle l 6 en Lc na Me ijer J7

•

Cl ara M ont elle , 24 j aar en dien stm eid in Am sterdam , wordt in
1780 beschuld igd van kind erm oor d . Heyn Teynen , een Oost
Ind iëvaard er , is de vade r va n het ges torve n kind . He yn die
"een ke nnis van de schoo nmaaks ter op de Braak (waa r zij
toen woond e) was, haar heeft afge haa ld en met haar in geze l
scha p op verscheidene pl aatsen rond is ge weest, dat zij buit en
westen is geraakt, en da t Heyn ten Tey en haar des ogtend s
weed er heeft thuis gebracht ". Cl ara was buiten westen toen
Heyn gemeenschap met ha ar had . M aar tijdens het pro ces
wordt door niemand over dw an g of eventueel sek sueel
gewe ld ge spro ken .
Le na M eij er wordt in 1778 beschuld igd va n kindermoord. Zij
is da n 23 j aar. Iemand die zic h ui tgaf voor scheepstimm er
m an skn echt heeft haar zwa ng er gema akt. Daarna heeft ze
hem nooit meer gezien . Zij ontmoe tte hem toen ze op straa t
met éé n van ha ar kenni ssen stond te praten . Na dez e kenni s
makin g vroeg hij haar uit. E n zij ging mee . Zij is toen "me t
de sc hee ps tim me rma ns kneg t n aar 't hoedem akersp ad
gegaa n..., en dat die haar heeft verkragt ." Lena geeft du s zelf
aa n dat deze verkra chting haar zwa ngersc ha p heeft veroor 
zaakt. De verho orders gaa n hier niet meteen op in. Pas later
in het verho or vrag en de verhoo rde rs uit eige n be we gin g naar
de verkrac hting . Zij will en we ten op we lke wij ze de kn echt
Len a ver krac ht heeft. Lena geef t als antwoo rd: "dat zij teza 
men kuyer de in de tuin ag ter ee n herb erg op 't hoed em aker s
pad , hij ha ar in een tuijnhui sj e ge tro kke n op de gro nd
gegooij d en also verkragt heeft haar... belovende , ha ar te zul
len trouwe n als er iets va n kwa m ." D e verho orders vragen
daarop of ze niet om hul p geroe pen heeft . Lena ze gt dat ze om
hulp rie p , m aar dat er gee n hul p kwa m . D aarna zwij gen de
verh oord ers over de verkr achtin g di e Lena's zwanger sch ap
vero orzaakt heeft. Ook in het tweed e verhoor is hie r ge en
aa ndac ht voor. Het proce s dr aait uiteind elijk om de vraa g of
Len a's k indje heeft geleefd en zo j a, of zij met voorbedacht e
rade ha ar kind heeft omg ebr acht. D e m anier waarop Lena
bevrucht is, is voor de verh oorder s gee n aandachtspunt.
U it de kin dermoordzaken van Clara en Lena blijkt dwan g tij 
den s de bevruchting een moge lij k moti ef voor kinderm oord .
Ook ande re onderzochte zeve ntiende-e n ac httiende-ee uwse
kind erm oordz aken ge ven aanwijz inge n om seks ueel gewe ld
tijden s de bevru chtin g als mogel ij k mot ief voor kind erm oord
te be noeme n. Gere cht elij ke bronn en met betr ekkin g tot kin
dermoor d kunn en du s ee n openi ng bied en tot een ver haa l
over zwa nge rsc happe n als gevo lg van seks uee l ge weld in het
ve rle de n.

Onvermogen
In de ges pre kk en met slac htoffers van seks ueel gewe ld (die
na sek suee l gew eld zwan ger wa re n gewees t) en hulpverlen ers
bleek dat in de j aren ze stig en zeve ntig nau welijk s ges proke n
werd over se ksueel gewe ld en zwange rsc ha ppen als gevolg
va n dit gewe ld. Een maatsch app elij k we rkste r, werkzaa m bij
de gez insvoog dij in de peri ode 1967- 1977:

"Je neemt het je zelf achte raf kwa lijk dat j e zoiet s ni et door
z iet. Maar het was ee n ande re t ij d. [.. .] We kwamen eigenlij k
zo moeilijk acht er in cest b inn en gez innen . Er was weini g
over incest bekend. ik kwam pas heel laat achter zwan ger
schappen . Ik denk dat ik toch , door ee n zaak waarbij vij f kin 
der en uit incest werden gebo re n, ale rter ben geword en en
daard oor meer ge zinn en me t incest zag . Dat hele woord
incest bestond gewoon nie t. Het was een taboe. En iet s wat
nie t bestaat da ar pra at j e niet over."
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Hulp verlen er s hadden , als een j on g mei sj e zwa ng er was, geen
aandac ht voo r seks ueel geweld als moge lij ke oorz aak van de
zwa ngersc ha p. Z ij hadden allee n aandac ht voo r de zwanger 
scha p . Er was een on vermo gen om seks uee l gewe ld en zw an
ge rsc ha ppe n te koppelen . Begin j aren tac htig veranderde dit.
Het tab oe op seks uee l ge weld wer d lan gzaam doorbroken .
He t werd mogelijk om te spreke n over verkrac hting, aanran
din g en seks uee l mi sbruik . Hi erbi j waren zwa ng ers chappen
als gevo lg hiervan overi gen s nog geen 'onderwerp van
gesprek' . Een slac h toffe r/ov erleven de ve rte lt :

"Na het begin van de j aren tac htig mocht seks ueel mi sbru ik
bestaan . Er kwam aanda cht VoOl~ en de hulpverlening verb e
ter de . Voo r die tijd mocht seksue el misbru ik niet bestaan . Je
moest het vergeten en naar de toekomst kij ken. [...] Als je het
hebt over zwangerschappen die voortkomen uit seksueel
ge we ld , dan krijg je een ander verhaal. Zwangerschappen
veroorz aakt door seksueel misbruik zijn nog steeds een groot
taboe . Er zij n weinig vrouw en die h ier over praten. Het lijkt
we l dat als er niet over gepraat wordt, het niet bestaat."

Pas de laatste j aren worden zwan gersch app en als gevolg van
se ksueel ge we ld langza am een aa ndac h tspunt voo r hulp verle
ners . De publ icati egolf rond de Ep er-ince staffaire, waarin de
slac htoffers /ove rle venden spre ke n ove r zwan ger sch appen ,
ill egale abo rtusse n en babym oord en , zo rg t erv oor dat hulp
verle ne rs gaa n nadenken over het bestaan van zwa ng ersch ap
pen als gevo lg van seks ueel gewe ld . D e vaa k sens ationele
publi caties in deze zaak doen de ge loofwa ardigheid van
slac htoffe rs /ove rlev enden echt er gee n go ed. Ze scheppen
naar mijn men in g geen sfeer wa arin andere vr ou wen kunnen
gaa n prat en ove r hun ervarin gen m et zwa nge rsc happen al s
gevo lg va n seks uee l geweld. Het onderwe rp blijft een taboe .

Foetu s.
Bron : Ansi ch tkaart (198 6) Art Unlimited , A mste rdam.

Seksueel g e w e l d

Opening
Spr ek en over zwange rsch app en als gev olg van seks uee l
gewe ld lijkt haast onmo gelij k. Toch zij n er voldoende ope
nin gen te vinden voor een aanze t to t ee n verha al over zwan 
gersc hap pe n als gev olg van seks ue el gew eld. Ze zijn er in fic
tie en zoude n ook door hi stor ici ex plicie te r verteld kunn en
wo rde n . M eer hi stori sch ond erzoek ka n dit verhaa l uitbr ei
den . Bel an grijk hierbij is dat histori ci, wa nn eer tijden s hun
on derzoe k dez e onderwe rpe n naar boven komen, zwanger 
scha ppe n en seks ueel gewe ld ko ppe len en vrag en durv en te
stelle n over dit onder werp . Zo nder vrag en krijg je al s ond er
zo ek er no oit antwoorden . Een hulp verl een ster vertelde mij in
ee n gesprek over zwange rs ch app en als gevolg van sek sueel
ge weld dat: "Een goede ba si shou ding van hulpverlener s is
dat ze zich vragend opstellen en ni et voor hun cliënten de ant
woorden invullen." Geldt dit ook niet voor historici?

An oushk a Boet studeerde geschi eden is aan de Universit eit
Utrech t, sp ecia lisatie vrouw en st udi es. Zij werkt op dit
moment aan de 'Hall of Fam e'<intern etsit e van het maat 
schappe lijk we rk (www.lOOjrm w.nl) . Vanaf sep tember zal zij
o.a. werkzaa m zij n bij het M a rie Kam p huis Ar chi ef in
Utrecht .
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Tu ssen bibliot:heel< en geschiedenis

M a r j ol e in N ie b o e r : adjunct-directeur

van de Gron inger U n iv e r si t ei t sbi bli o t h e e k

Marja van Tilbu rg

In de tweede aflevering van een serie portretten van historicae op
de arbeidsmarkt, sprak Marja van Tilburg met Marjolein Nieboer
over haar carrière . Een gesprek met een geëngageerde adjunct
directeu r, d ie zegt nog dage lijks baat t e heb ben bi j de vaard igheden
die ze tijdens haar studie geschiedenis opdeed. Ook haar feminis
tisch engagement kan Marjolein Nieboer in haar functie uitdragen:
als personeelsfunctionaris streeft ze ernaar meer vrouwen op hoge
posten in het bibliotheekwezen te krijgen.

Op dit moment is Marjolein Nieboer (1964 ) adjunct-directeur
van de Groninger universiteit sbibliotheek en als zodanig ver
antwoordelijk voor de bedrijf svoering , de automatisering en
het per soneelsbeleid. Deze functie wordt traditioneel aange
duid als 'onderbibliothecaris'. Ze voert die benaming als een
geuzenaam: voor haar staat die voor de behoudende cultuur in
deze bibliotheek. Een cultuur die zij graag wil veranderen.
Marjolein wist al op het gymnasium dat zij een academische
studie geschiedenis wilde combineren met een bibliotheekop
leiding . Na haar eindexamen in 1983 koos zij voor de
Bibliotheek- en Documentatie Ac ademie (BDA) in
Groningen . Over dat besluit is zij nog steeds tevreden: ze
kreeg er een grondige kennis van het vak van bibliothecaris
en een brede algemene ontwikkeling. Ook op haar persoon
lijke ontwikkeling is de periode dat zij aan de bibliotheekaca
demi e studeerde van grote invloed gewee st. Met name haar
'buiten-curriculaire' activiteiten hebben haar gevormd : als
studentlid van allerlei bestuurlijke gremia he eft ze niet alleen
haar feeling voor bestuurlijk werk ontdekt , maar ze is ook
mondiger en zelfverzekerder geworden . Ook het politieke kli
ma at op de academie was van belang . Dat stimuleerde haar
maatschappelijk engagement: ze ging opdrachten maken over
onderwerpen als cliterodectomie. In deze tijd werd ze femi
nistisch en kwam ze als lesbienne 'uit de kast ' .

Eigen vragen
Meteen na het afronden van de bibliotheekopleiding ging
Marjolein geschiedenis studeren. Omdat ze op de BDA veel
ervaring had opgedaan met het schrijven van papers en het
houden van mondelinge voordrachten , ging het eerste jaar
haar makkelijk af. Dat gaf haar de ruimte om na te denken
over de richting die ze uit wilde. Al snel raakte ze geïnteres
seerd in de vrouwengeschiedenisgroep , een groep van stu
dentes die in het kader van hun opleiding onderzoek deden
naar vrouwen in het verleden. Maar ze aarzelde om zelf lid te
worden: ze vroeg zich af of dit een verstandige keuze zou
zijn . Het feit dat de intekenlijst op het prikbord lange tijd leeg
bleef , voedde haar onzekerheid . Aan de twijfel kwam een

einde, toen een paar vrouwen zich gezamenlijk inschreven .
Eenma al lid , vond ze snel haar dra ai in de vrouwengeschie
denisgroep: ze werd met andere nieuwe leden opgevangen
door twee mentoren. De vrouwengeschiedenis groep bleek
bovendien een gemêleerd gezelschap, waar voor veel soorten
vrouwen ruimte was.
In de vrouwengeschiedenisgroep leerde Marjolein hoe ze
haar eigen invulling kon geven aan de studie. Ouderejaars
leerden haar hoe zij een vrouwenstudiesperspectief kon ont
wikkelen op de onderwerpen van de werkcolleges. Dat was
een noodzakelijke vaardigheid, aangezien er maar één derde
ja ars werkcollege vrouwengeschiedenis werd gegeven . In
vrouwenstudies geïnteresseerde studenten moesten proberen
om in het kader van een algemeen werkcollege een refera at
over vrouwen te schrijven . Dat kon alleen, wanneer zij het
onderwerp daarvoor zelf aandroegen en het onderzoek zelf
standig verrichtten. Deze les van de ouderejaars was voor
Marjolein een openbaring: ze leerde haar eigen vragen te stel
len aan het verleden . Ze probeerde alle colleges die ze volg 
de vanuit een feministisch perspectief te bevragen.
Aanvankelijk uit politieke overwegingen, later ook omdat
dergelijke referaten haar meer voldoening gaven.
Ook haar doctoraalscriptie had die persoonlijke toets: daarin
besprak ze de beeldvorming van bibliothecaresses sinds vrou
wen tot dat beroep toetraden - aan het eind van de vorige
eeuw - tot de tweede femini sti sche golf . Ze betoogde dat
naarm ate meer vrouwen tot dit beroep toetraden de status
ervan lager en lager werd. Steeds meer vrouwen werden
bibliothecaresse omdat zij, vanwege hun vermeende eigen
schappen als geduld, zorgvuldigheid en vingervlugheid,
uitermate geschikt geacht voor dit vak. Dat ze in haar werk
stukken op dergelijke persoonlijke vragen een antwoord kon
formuleren, stimuleerde haar enorm. Terugblikkend op deze
tijd, zegt Marjolein dat ze veel heeft geleerd van de referaten:
eigen interesses serieus nemen, initiatieven nemen, eigen
paden banen. Met elk geslaagd referaat is haar zelfvertrou
wen toegenomen.
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Marjoletn Nieboer

Slingerpad
Tijdens haar studie had Marjolein meegedaan aan een work
shop loopbaanplanning voor studentes. Daar was ze op het
idee gekomen om haar interesse voor het bibliotheekwezen
en geschiedenis te combineren en vakreferent te worden. Het
plan kreeg vastere contouren na een aantal gesprekken met
vakreferenten van de UB. Op het eind van de studie ver
bleekte dit perspectief, en vroeg ze zich af ze toch niet liever
wetenschappelijk onderzoeker wilde worden.
Dat ze toch als bibliothecaris en documentalist aan de slag
ging, kwam door haar contacten in de bibliotheekwereld.
Tijdens haar studie geschiedenis had ze haar inkomen aange
vuld met baantjes in die sfeer. Aanvankelijk was ze werkzaam
geweest bij een academische boekhandel, later was ze aan de
slag gegaan bij een consultancy bureau op het gebied van
informatievoorziening, documentatie en archivering en nog
weer later, vanaf 1990, werkte ze part-time op het
Documentatiecentrum voor Politieke Partijen, een afdeling
van de Groninger UB. Een verzoek aan deze werkgever om
een post-doctorale opleiding documentaire informatiekunde te
volgen aan de Universiteit van Amsterdam werd gehonoreerd.
Van het documentatiecentrum naar haar huidige functie bij de
UB was geen rechte weg: na het documentatiecentrum volg
de nog een baan bij de christelijke Hogeschool Windesheim
in Zwolle, waar ze documentatie en research doceerde aan
studenten journalistiek. Dit werk combineerde ze met een
baan bij de Hanzehogeschool in Groningen, waar zij belast
was met de automatisering van de mediatheken. Volgens
Marjolein waren haar contacten in de bibliotheekwereld van
groot belang voor haar loopbaan: door haar netwerk werd ze
geattendeerd op nieuwe functies. Van vijf, tien mensen hoor
de ze dat er een vacature voor een adjunct-directeur in tijde
lijke dienst bij de UB zou komen. Dat zoveel vrienden en
kennissen in haar een potentiële adjunct zagen, sterkte haar
zelfvertrouwen.

Alert blijven
Op de vraag wat ze jonge historicae, die aan het begin van
hun loopbaan staan, zou willen adviseren geeft Marjolein
resoluut antwoord: "een netwerk opbouwen in de sfeer waar
in je wilt gaan werken". En meteen daarop zegt ze: "een cur
sus loopbaanplanning volgen, zodat je erachter komt wat je
wilt".
Zelf heeft ze veel aan zo'n cursus gehad: het bracht haar ertoe
een functie bij een Universiteitsbibliotheek te overwegen. De
cursusleidster stimuleerde haar met vakreferenten van de UB

te gaan praten. Die gesprekken ver
grootten niet alleen haar inzicht in het
werk van vakreferent, maar de vakre
ferenten die ze sprak bleken ook een
waardevolle uitbreiding van haar con
tacten in de bibliotheekwereld. Onder
degenen die haar tipten over de vaca
ture van adjunct, waren ook referen
ten met wie ze destijds gesproken had
over hun werk. Ze adviseert elke
jonge historica mensen op te zoeken,
die werk doen dat jij ook zou willen
doen. En daarmee al te beginnen tij
dens of meteen na je studie, als je nog
geen baan hebt: "je leert veel over het
werk dat je zou willen doen. Dat komt
van pas bij sollicitaties. Bovendien
doe je waardevolle contacten op".
Voor Marjolein is het belangrijk dat
ze zich prettig voelt in haar werk. Dat
hanteert ze als criterium bij het selec
teren van functies. Op basis daarvan
besluit ze ook functies te verlaten.
Windesheim heeft ze om die reden
vaarwel gezegd: de dubbele belasting

van twee parttime banen van elk twintig uur in twee verschil
lende steden, gecombineerd met het drie maal per week op en
naar Zwolle reizen, viel haar zwaar. Begeleiding van een
supervisor zorgde ervoor dat ze in die drukke periode goede
beslissingen nam. Uit deze ervaring leerde ze dat het belang
rijk is dat je werk, qua inhoud èn zwaarte, je past.
Op de vraag of ze vindt dat haar loopbaan haar ver weg heeft
gevoerd van haar discipline, vrouwengeschiedenis, kijkt ze
verbaasd op. Ze vindt juist dat haar studie haar gevormd heeft
en dat ze als feministisch historica in haar werk staat: in
Zwolle richtte ze meteen een vrouwennetwerk op en organi
seerde ze studiemiddagen over genderstudies; op de hoge
school van Groningen zorgde ze ervoor dat ze een vrouwelij
ke supervisor kreeg. In haar huidige functie, waarin ze ver
antwoordelijk is voor het personeelsbeleid, heeft ze een
scherp oog voor de taakverdeling tussen de seksen. Ze streeft
ernaar de helft van de hogere functies door vrouwen te laten
verzorgen. Haar in de studie vergaarde inzichten over vrou
wen op de arbeidsmarkt helpen haar daarbij: om stereotypen
te doorbreken maakt ze gebruik van haar kennis van gender
studies. Bovenal wil ze de masculiene cultuur in de weten
schappelijke bibliotheken veranderen. Zij wijst erop dat er
nog nooit een vrouw aan het hoofd heeft gestaan van een uni
versiteitsbibliotheek. Dat moet veranderen, vindt ze, ook al
heeft ze op dit moment geen ambities in die richting.
Ook de algemene kanten van de studie geschiedenis hebben
haar gevormd. Zo heeft ze geleerd informatie te verzamelen
en te verwerken. Doordat ze veel literatuur heeft moeten
lezen, kan ze snel de essentie halen uit een dik ambtelijk rap
port. Door de vele referaten die ze heeft geschreven, kan ze
tegenstrijdige standpunten in vergaderingen situeren en ana
lyseren. Met de aandacht voor het lezen en schrijven van tek
sten doet ze nog elke dag haar voordeel: het heeft haar uit
drukkingsvaardigheid vergroot. Achteraf gezien is haar studie
een uitstekende voorbereiding geweest voor haar huidige
taken: voor het afbakenen van de context van een probleem,
voor het analytisch vermogen. Ze prijst met name de kritische
basishouding die je je bij geschiedenis eigen maakt. Die
bepaalt voor een groot deel haar houding op het werk: niet
gauw tevreden zijn, nog betere oplossingen zoeken en alert
blijven.

Marja van Tilburg is verbonden aan de Vakgroep geschiede
nis van de Rijksuniversiteit Groningen.
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Ge schiedenis als fict ie

H e t gero mantiseerde le v e n van Etta Pal m

Judith Vega

Etta Palm (1743-1799) kan beschouwd worden als een vroege femi
niste. Een feministe over wie maar weinig bekend is, maar over wie
onlangs een roman is verschenen. Judith Vega las Het zesde bedrijf
van P.F.Thomése en raakte ontluisterd: wat een voor de Neder
landse literatuur unieke biografische roman had kunnen zijn van een
vroege feministe is het verhaal geworden van een te vette SO-jarige
vrouw die in anachronistische bakvissentaal haar wereldbeeld krijgt
neergezet.

"(E)en vrouw die uit de wereld der galanterie overgegaan
schijnt te zijn in de zeer nabij gelegene der politieke intrigues .
.. Zij leefde te Parijs in den kring der oppositie tegen de
regeering en was, orangiste met betrekking tot haar vader
land, tegelijk revolutionnair in Frankrijk, ultra-revolutionnair
zelfs voorzover het de maatschappelijke positie der vrouw
betrof." Zo portretteert Colenbrander in 1905 de Nederlandse
Etta Palm die tussen schijnbaar onverenigbare politieke idio
men bemiddelde, en bewegend door ongelijksoortige open
baarheden van Parijs na 1790 feministisch publiciste en acti
viste werd.
Het verdichte leven. In de roman Het zesde bedrijf van
Thomése is Etta Palm een aan haar overvloedige vetplooien
lijdende Madame. Ze roert zich tussen bad, kapper, korset,
en dienstpersoneel, besteedt veel tijd en gedachten aan het
Dame-zijn, laat in dit verband eens de woorden gelijkheid en
vrijheid vallen, en houdt niet geheim dat haar interesse in de
Revolutie toch vooral de verlokkingen van macht en intrige
geldt. Ze heeft een vergadering van haar vrouwenclub
'Société patriotique et de bienfaisance des Amies de la
Vérité', een klucht voor enkele dames die door leeghoofdig
heid of rechtlijnige ambitie niet tot zaken komen, door haar
met argusogen en beducht om haar positie voorgezeten. Ze
stapt monter en calculerend door het boek voort, verlangend
naar en meestal vergeefs wachtend op haar veel jongere min
naar Claude Basire, de kleffe libertijnse abbé Chabot op
afstand houdend, hier een "vies mondje", daar een "vies
neusje" trekkend.
Ze denkt in een stijl die een recensent aan Céline, een andere
aan Couperus' heldinnen herinnerde, en mij aan Joop ter
Heul: de zinshaperingen met puntjes, de aanstellerige uit
roeptekens, de steeds weer beklemtoonde uitroepen in
gedachten ("Héérlijk, ze voelde zich héérlijk."; "Hoe kon hij
zo ... geméén zijn?"). Natuurlijk, dit is de zinnelijke achttien
de eeuw, het lichamelijke mogen we niet vergeten.
Tweehonderd jaar later ontvalt een recensent als vanzelf de
term 'losbandige vrouw'.

Etta Palm-Aelders en haar man.
Bron: WJ. Koppius, Etta Palm. Nederland's eerste féministe

(Zeist, 1929).

Representaties
In de historiografische representatie bestaat Etta Palm
Aelders tot in de twintigste eeuw alleen en spaarzaam in de
Nederlandse diplomatieke en politieke geschiedschrijving.
Ze wordt plichtmatig genoemd als Parijse informante van
raadpensionaris Van de Spiegel, en in die rol als de immer wat
verdachte ideologische pendelaarster tussen Nederlandse
semi-monarchie en Franse revolutie.
In 1929 en 1962 verschijnen de twee enige beschikbare bio-
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grafieën die tevens haar feministische activiteiten behande
len, van W.J . Koppius en H. Hardenberg . De eerste staat sym
pathiek tegenover haar persoon en activiteiten, en heeft als
titel Etta Palm. Nederland's eerste feministe. De tweede is
langer, completer en gedetailleerder in het opzicht van het
gebruikte bronnenmateriaal, maar tegelijk veelal denigrerend
en suggestief van toonzetting. De titel is Etta Palm. Een
Hollandse Parisienne. Uit die laatste verschijnt het beeld van
de politieke intrigante en berekenende kokette dat wederkeert
in Thoméses historische roman Het zesde bedrijf, die speelt
in het jaar 1792 en een Etta Palm als hoofdpersoon heeft.
Een beeld van de historische persoon Etta Palm op grond van
wat geselecteerde feiten: Etta Palm werd in 1743 geboren in
de Groningse Poelestraat (op het adres waar nu het filmcen
trum is gehuisvest). Ze kreeg een kind dat na enkele maanden
overleed. Ze woonde na 1773 in Parijs, en was vanaf 1790 lid
van de Cercle Social, een discussiegezelschap waartoe bij
voorbeeld ook Condoreet behoorde en dat verschillende
vrouwelijke leden had. In 1791, het jaar voorafgaand aan het
romanjaar, was een bundel van haar feministische lezingen
aldaar gepubliceerd, en in januari 1792 een vertaling door
haar van Condorcet. In 1792 trad Etta Palm op als vertegen
woordigster van een deputatie vrouwen in de Assemblée
Legislative om gelijk onderwijs en politieke en burgerlijke
gelijkheid voor vrouwen te eisen, hun wettelijke volwassen
heid met 18 of 21 jaar, en de mogelijkheid ook voor vrouwen
om echtscheiding te vragen. Sinds 1778 was ze diplomatiek
actief geweest voor de Nederlandse en Franse regeringen, en
misschien de Oostenrijkse. Ze werkte voor de Franse minis
ters De Maurepas en Lebrun; met de laatste evenals met Van
de Spiegel onderhield ze een regelmatige correspondentie. In
Parijs keert ze zich expliciet tegen de daarheen gevluchte aris
tocratische vleugel van de Nederlandse 'Patriotten'-beweging .
Een literair beeld - uit Thoméses roman - van iemand die het
politieke spel net ontdekt. "Het enige wat haar speet, was dat
ze zo laat in haar leven de nabijheid van werkelijke macht
begon te voelen". "Ondanks het ontzagwekkende vertoon dat
de Assemblée was, behield ze de indruk dat de ware politiek
elders werd bedreven, achter gesloten deuren. In schemerige
kabinetten en rokerige herensalons. En achterdochtig bedacht
ze dat wat hier vertoond werd, slechts theater was, retorisch
vertoon om het publiek in grandioze misleiding te behagen ...
Ze was hier veeleer als het Groningse kind van vroeger, dat
God zocht in de kerk en intuïtief begreep dat het indrukwek
kende spreekgestoelte slechts bijzaak was, dat de waarlijke
aanwezigheid zich vast niet zo gemakkelijk kenbaar maakte."

Lit:erair korset:
Feiten. Ficties. Keuzes. Thomése heeft feitjes gesprokkeld uit
een historisch leven, en ze verheugd op reis gestuurd langs
een serie stedelijke lokaties in het Parijs van 1792. De mooi
ste observaties vinden we waar Thomése de lezers van zijn
roman even verlost van het brokkelige taaltje waarin hij Etta
laat denken . Zoals wanneer ze voor een diplomatieke ont
moeting het wassenbeeldenmuseum in het Panopticum
bezoekt, waar nu haast geen bezoekers meer komen: "Men
wilde geen beelden meer, men snakte naar de directe ervaring
- geen geboetseerde bijenwas, maar vlees en bloed. Vorm
werd niet langer beschouwd als omhulsel van de Waarheid,
het werd gezien als verhulsel. De decors werden gesloopt, de
maskers afgerukt, de kostuums werden aan stukken
gescheurd. De Waarheid diende tegenwoordig naakt te gaan.
.. In een volgend kabinet stonden de philosophen, ooit
almachtig heersend over Verleden en Toekomst, nu als was in
de handen van de Eeuwigheid. Rousseau, Diderot, Voltaire,
het heilig driespan van het nieuwe denken. Wilden elk een
andere kant op, werden thans zonder tegenspraak tot zwij
gende eensgezindheid geforceerd." Of wanneer het volk de
Opera kraakt en de elite in de loges in paniek raakt: "Gelaten
gaf ze zich over aan de Algemene Wil, die volgens Rousseau

automatisch tot het Goede leidde. Jammer was alleen dat die
opruiers in de zaal geen philosophen lazen, zodat de praktijk
weer eens niet kon tippen aan de theorie. Het enige wat het
Algemene haar op dit moment leerde, was dat het
Persoonlijke verviel. Zij had tenminste niet de indruk dat zij
zelf nog iets te maken had met wat hier aan het gebeuren
was."
Maar Thomése staat zijn hoofdpersoon niet vaak toe zich uit
het door hem aangeregen korset te bevrijden, en haar kennis
en ervaring een rol te laten spelen in haar observaties. Haar
optreden in de Assemblée wordt bij hem een door Etta ner
veus, verward gebabbeld en vrijwel mislukt, in de algemene
oorlogszucht verloren gegaan pleidooi. Thomése is vinding
rijk waar hij een verhaallijn construeert uit een zaakje rond
een depot van 60.000 wapens tegengehouden in het Zeeuwse
Veere, waar de toneelschrijver Beaumarchais bij betrokken is
die er politieke munt uit dreigt te gaan slaan. Bij de - in de
correspondentie van Etta Palm aan Lebrun genoemde - kwes
tie fantaseert Thomése lustig extra schimmigheid en een
dubieuze rol voor haarzelf. Het is een voor de lezer niet te
volgen intrige, maar moet ook alleen Etta's bestaan onder
bouwen als wat louche, geldjagende intrigante die voor enig
dubbelspel niet terugschrikt. Het levert de roman wel een
inventieve ontmoeting op tussen Etta en Restif de la
Bretonne.
Algemene culturele feiten bezetten luchtigjes het individuele
verhaal. De vijandige opmerkingen over joden die Thomése
haar toeschrijft, liggen niet direct voor de hand. Palms bio
graaf Koppius vermeldt dat haar moeder, een Groningse
zakenvrouw, voor haar Bank van Lening met een jood geas
socieerd was, en haar tegenslag wellicht aan anti-semitisme te
danken had. Het aan Etta toegeschreven racisme is evenmin
te funderen in bronnen. Beide gegevens activeren evenwel
het beeld van een feminisme als kortzichtige belangenpolitiek
van gearriveerde dames. De nooit aflatende nadruk op haar
berekendheid ("Politiek was de kunst van het bedrog en het
verraad, en wat lag haar beter?") roept de lichtzinnige over
leefster op, de tegelijk gewiekste als wat tragische ventster
van lucratieve politiekjes en feministische verzuchtinkjes.
Het wordt zelfs stuitend als Etta even strategisch als in ande
re beschreven voorvallen reageert op de verkrachting van
haar dienstbode door een groep soldaten. Hoe deze "perfecte
casus" voor haar feministische politiek aan te wenden gaat,
hoewel wat schuldbewust, karaktergetrouw voor op haar
empathie met het meisje.

Jongensdroom
Een roman die zich niet als pure fictie maar als historisch-bio
grafisch voordoet, suggereert de dartele autoriteit van de lite
raire verbeelding weer tot verantwoording te hebben willen
roepen. Juist waar de historische bronnen voor een biografie
relatief schaars zijn, wordt de spanning tussen literaire en
vakhistorische representatie optimaal zichtbaar . De ru imte
tussen feit en fictie wordt zozeer bezet door geïnterpreteerde
feiten en fictieve gegevens dat de twee grenzen zelf opgegaan
lijken in de ruimte die ze hadden moeten afbakenen. De his
torische en literaire verbeelding gaan elkaars realiteiten en
dromen delen; ze treffen in hun spiegel telkens elkaar aan.
Tegelijkertijd wordt het perspectief van de vakhistorische of
literaire auteur, zijn of haar vorm van identificatie met het
onderwerp, zo sturend dat de ruimte tussen lezer en tekst juist
ingekrompen wordt. Er is weinig van de histor ische figuur
om tegen te stribbelen, en de lezer gaat met name met de
auteur een band aan. Heeft de auteur hier niet een enorme ver
antwoordelijkheid tegenover zijn personage, haar recht te
doen in wat en wie ze had kunnen zijn, zich in te leven in taal
en gedachten die haar van hem onderscheiden houden, als
deelneemster aan debatten en stijlen in haar, in plaats van
zijn, tijd en ruimte?
De literaire verbeelding brengt ter protectie van de zelfbeel-
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den van de autonome literator en de gedistantieerde ironicus
graag het principe van de esthetische onschendbaarheid in
stelling. Maar de ethiek neemt hier via een omweg dwingend
wraak: Meulenbelt of Voskuil kunnen ten behoeve van hun
eigen verdichte levens roddelen dat het een lust is; waar het
het toegeëigende levensverhaal van een historisch individu
betreft, is de literaire representatie haarsondanks medebewo
ner in de historiografische representatie. De modernistische
jongensdroom van de esthetische almacht, waarin verant
woording en recht doen geneuzel van een moralistische dic
tator zijn, vindt hier zijn Waterloo in de esthetische afhanke
lijkheid van dominante representaties in een ander taal spel.
Het is eigenlijk een raadsel waarom de naam Etta Palm in het
boek figureert. Hij dient een verhaal zoals Thomése graag
schrijft, over de uiteindelijke belachelijkheid van individueel

Etta Palm.
Bron:WJ. Koppius, Etta Palm. Nederland's eerste féministe

(Zeist, 1929 J.

streven die we het beste met spotzuchtige distantie kunnen
beschrijven. Zeker, niet alleen Etta, ook de andere personages
in het boek worden tot clowns van de politieke geschiedenis.
De ideeën zijn van het Pantheon naar het Pandemonium ver
huisd, en de Franse Revolutie is het podium van de verwarde
idealen en kluchtige ambities van de weinig verheven ver
heffers van het volk. Arjan Peters prees in de Volkskrant hoe
"onder Thoméses handen" deze "vrouw uit poeder en wind
samengesteld .. geen schijn van kans heeft".
Inderdaad. Thomése illustreert niet Etta Palm, zij illustreert
de ambitie van de schrijver. Niet Etta Palm is de heldin van
Thoméses boek, het is Thomése die zich "met onmiskenbaar
plezier" (Peters) haar leven toeëigent en zich vermaakt ten
koste van zijn onderwerp.
We lezen niet Thomése over Palm, we lezen Thomése over
Hardenberg. Niet de geschiedenis krijgt hier een literaire
representatie, maar de geschiedschrijving - één heel specifie-

ke geschiedschrijving. Beide heren fantaseren onbelemmerd
over hun intrigerende curiositeit die daarmee steeds verder
van ons af komt te staan. Wat een voor de Nederlandse litera
tuur unieke biografische roman had kunnen zijn van een vroe
ge feministe is het verhaal geworden van een te vette SO-jari
ge vrouw die in anachronistische bakvissentaal haar wereld
beeld krijgt neergezet, ongearticuleerd stamelt in het parle
ment, en op komieke wijze in politieke en feministische
zaken gaat, meer ondanks dan met andere vrouwen. Getuige
de lovende onthaal heeft de Nederlandse Republiek der
Letteren gesmuld.

Droste-geschiedenis
De eeuwig knagende angst van de geesteswetenschapper dat
de literatuur toch het laatste woord heeft, is althans voor
eventjes gesust. Het was een onverwachte sensatie die de
roman me opleverde - als academica betreuren dat een litera
tor je ideeënhistorische werk niet gelezen heeft.'
Etta Palm-Aelders bevond zich op verschillende kruispunten
in de politieke geschiedenis. Haar idiomatische en praktische
bemiddelingen tussen monarchie en revolutie zijn geen
symptomen van een inconsistente of zelfs zwendelende geest.
Ze illustreren het al te reëel bestaande contemporaine conflict
tussen een republikeinse vrijheidsconceptie waarin de vrij
heid en gelijkheid van de burger of zelfs 'het volk' de motie
ven zijn voor veranderingen van de politieke orde, en de
Orangistische optie op een politiek machtsevenwicht in ter
men van de constitutionele monarchie.
Vanuit Etta's Franse basis konden de contouren van het
Nederlandse conflict alleen maar scherper in zicht komen: de
Nederlandse constitutie moest haars inziens echt meer reke
ning houden met het volk dan de Orangisten zagen zitten.
Etta's pogingen in haar brieven hierover met Van de Spiegel
in debat te raken, en de reis die ze in 1792 naar Nederland
ondernam om diplomatiek overleg tussen Nederland en
Frankrijk op gang te brengen over deze zaken - onderwerp
van het tweede deel van de roman - zijn geenszins onnozel:
ze passen in dit conceptuele spanningsveld.
Voorts illustreert haar leven hoe de aanwezigheid van vrou
wen in de publieke sfeer onder regie stond van de niet altijd
compatibele stijlen van de cultuur van sociabiliteit en een
republikeins feminisme. Het is een tegenstelling die in de
revolutietijd op de spits wordt gedreven, en een conflict ople
vert in Etta Palms eigen optreden - zowel in de perceptie
ervan als in haar eigen beleving ervan. Bij Thomése gaat ze
naar de Opera, "niet zozeer om het zien, als wel om het
gezien wórden." Alweer projecteert Thomése een clichébeeld
uit de geschiedschrijving op een vrouwenleven: dat van een
openbaarheid van observerende, mannelijke flaneurs, waarin
de flaneuse een onzichtbaar personage blijft. Evenals Etta
Palm-Aelders in de Droste-geschiedenis van zich herhalende
mannelijke representaties van haar personage.

Judith Vega is universitair docent politieke en sociale filoso
fie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

P.F. Thomése, Het Zesde Bedrijf, Querido: Amsterdam, 1999 .
ISBN 90-214-84-323. f 39,90.

L Zie onder andere mijn 'Feminist Republicanism. Etta Palm
Aelders on justice, virtue and men'. In: History of European
ldeas 10(1989)3, pp. 333-351.
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N a a m onbeke nd

Het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwen
beweging (IIAV) verzamelt en bewaart het culturele erfgoed van en
over vrouwen. Het beeltlarchief 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.

Hierbij zijn twee portretten van vrouwen afgedrukt. Het is
onbekend wie deze vrouwen zijn, of wanneer de opnamen
zijn gemaakt.

Weet u wie deze vrouwen zijn, laat het ons dan weten. Schrijf
of mail naar het IIAV, t.a.v. Heleen Massee, Obiplein 4,1094
Amsterdam, e-mail: info@iiav.nl. Samenstelling: Heleen Massee en Marijke Huisman.
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Vo e d e n en opvoeden

Lidewij Hesselink

Het thema van het negentiende Jaarboek voor
Vrouwengeschiedenis is om meerdere redenen goed geko
zen. Voeding is een onderwerp met veel verschillende kan
ten, op allerlei manieren verweven met vrouwengeschie
denis, waarvoor bij een breder publiek belangstelling zal
bestaan. Bovendien is er in Nederland in vergelijking met
andere Westeuropese landen en de Verenigde Staten nog
niet veel onderzoek gedaan naar de geschiedenis van voe
ding en eten . Het Jaarboek biedt een eerste aanzet, die
zeker zal uitnodigen tot verder onderzoek.

In haar inleiding op het thema geeft gastredactrice Anneke
van Otterloo, een van de weinigen in Nederland die zich met
de geschiedenis van eten heeft beziggehouden, de breedte van
het onderwerp duidelijk aan. Voeding en eten spelen door alle
geboden en verboden eromheen een belangrijke rol bij het
structureren van een samenleving. Daarnaast biedt voeding
door eetgewoonten , smaakvoorkeuren en voedseltaboes tal
van mogelijkheden voor identificaties en groepsbindingen.
Vrouwen spelen hierin een cruciale rol, omdat zij in vrijwel
alle culturen de zorg voor de dagelijkse maaltijd hebben en
hadden. Voeding heeft ook morele connotaties. Matigheid en
zelfbeheersing zijn hierbij, vooral voor vrouwen, altijd
belangrijk geweest. Eten en drinken dragen bovendien bij aan
een goede gezondheid. Een verantwoordelijke huisvrouw
past de nieuwe inzichten van de voedingsleer toe bij het
samenstellen van de maaltijden. In de tweede helft van de
vorige eeuw ontstond het idee dat goed en gezond eten niet
alleen bijdroeg aan het lichamelijk maar ook aan het geeste
lijk welzijn van de gezinsleden, en aan een goede sfeer in
huis. Sommige vrouwen voelden de verantwoordelijkheid
hiervoor ook buiten het gezin. In het kader van wat nu het
beschavingsoffensief genoemd wordt probeerden zij zorg en
orde te bevorderen door kennis over voeding te verspreiden.
Het verband tussen voeding en opvoeding is nergens zo direct
als bij de zuigelingenvoeding, waar Annemarie de Knecht
van Eekelen over schrijft. Al vanaf de Oudheid bestond het
idee dat de zuigeling met de moedermelk niet alleen voe
dingsstoffen, maar ook immateriële waarden zoals karakter
en liefde binnenkreeg. Rond de eeuwwisseling medicaliseer
de de zuigelingenzorg in Nederland, waarbij veel aandacht
was voor voeding. Overal werden consultatiebureaus opge
richt waar jonge moeders terecht konden voor advies en
hygiënisch bereide kunstvoeding. De artsen van consultatie
bureaus moedigden borstvoeding echter vanwege de unieke
samenstelling aan. De medicalisatie ging in Nederland daar
door niet samen met een afname van borstvoeding, zoals bij
voorbeeld in de Verenigde Staten. De verbeterde kunstmatige
voeding die op de markt kwam verving hier alleen de bijvoe
ding. Samen met betere hygiëne, verzorging, woonomstan
digheden en medische zorg leverde het handhaven van borst
voeding en de verbeterde flesvoeding een spectaculaire
daling van de zuigelingensterfte op tussen 1870 en 1939.
Evenals de bijdrage van De Knecht-van Eekelen is die van
Peter Scholliers als sociaal-historisch te kenmerken.
Scholliers beschrijft hoe ideologie en praktijk van de huis
vrouw in Belgische arbeidersgezinnen veranderde tussen

1840 en 1940. Industrialisatie, sociale kwestie, bezetting,
wederopbouw en crisis beïnvloedden het ideaal dat de over
heid propageerde en de praktische mogelijkheden voor
gehuwde arbeidersvrouwen. Met name in de keuken kon de
huisvrouw haar invloed op het gezinsgeluk doen gelden: door
lekker, gezond en zuinig te koken kon zij haar man uit de
kroeg houden, haar kinderen gezond doen opgroeien, en het
gezinsbudget op peil houden.
De artikelen van Yvonne Bleyerveld, Pieter Stokvis en
Marlou Schrover in dit Jaarboek zijn meer cultuur-historisch
georiënteerd. Bleyerveld gebruikt voor haar artikel 'Tevreden
met een luttel' zestiende- en zeventiende-eeuwse teksten en
beeldmateriaal uit die periode om aan te tonen dat soberheid
en matigheid in eten en drinken gewenste eigenschappen
waren, vooral voor vrouwen . Natuurlijk, ook voor mannen
was matigheid geen slechte karaktertrek. Voor vrouwen stond
echter meer op het spel, omdat hun drank- en vraatzucht geas 
socieerd werd met wispelturigheid, lust, gierigheid, hebzucht,
afgunst en geslepenheid. Men was ervan overtuigd dat matig
heid de vrouwelijke kuisheid en eerbaarheid zou bevorderen
en beschermen. Vrouwen die zich toch te buiten gingen aan
voedsel en drank brachten meteen hun hele reputatie in
gevaar, terwijl mannen alleen op die ene misstap werden aan
gekeken.
Haagse burgerdames maakten rond 1900 kennis met de door
Stokvis beschreven nieuwe openbare gelegenheden - melksa
lons en conditoreien - waar zij zonder aanstoot te geven
terecht konden voor een versnapering. Deze horecagelegen
heden ontstonden in samenhang met de langere tijdspanne
tussen lunch en diner, de vergroting van de stad, en de
opkomst van recreatief winkelen.
Schrover tot slot laat aan de hand van veel internationale
voorbeelden zien hoe belangrijk voeding is voor etniciteit en
identiteit. Etnisch eten is voor migranten een manier om her
inneringen te bewaren, gevoel van ontheemding te verminde
ren, identiteit te behouden en uit te drukken, en etnisch te
socialiseren. Zowel de ingrediënten als de opbouw van de
maaltijd zijn hierbij belangrijk. Aangezien vrouwen meestal
het eten verzorgen en zij bovendien weinig andere manieren
hebben om hun etniciteit vorm te geven, lijken eetgewoonten
de aangewezen methode om het tot op heden vaak verwaar
loosde genderelement van etniciteit te onderzoeken.
Voeden en opvoeden geeft een goede indruk van de vele
mogelijkheden voor historisch onderzoek naar voeding en
eten. De artikelen verschillen enorm qua brongebruik, invals
hoek en vraagstelling, maar vrijwel alle artikelen ontstijgen
ruimschoots het niveau van de petite histoire. Hopelijk inspi
reert deze bundel daarom zowel sociaal- als cultuurhistorici
om met dit thema verder te gaan.

Lidewij Hesselink is als promovendus in de sociaal-economi
sche geschiedenis verbonden aan de Vakgroep geschiedenis
van de Universiteit Utrecht.

Barbara Henkes e.a, (red.), Jaarboek voor vrouwenge
schiedenis 19: Voeden en opvoeden, Stichting Beheer nSG,
1999,208 p. ISBN 9068611712, f38,50.
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Vers van de pers

B o el<e n in It: I<ort:

Laura Adler
Marguerite Duras
De Geus. 1999. J69.90.
Biografie van een van de grootste Frans
schrijfsters van deze eeuw. Door Hiroshima
mon Amour werd Marguerite Duras boven
dien een van de meest invloedrijke scenaris
ten. Adler laat zien hoezeer Duras jarenlang

een kunstmatig beeld van haar eigen verle
den koesterde. Zij toont onder meer aan dat
de romantische amant uit Duras' gelijkna
mige boek in werkelijkheid met harde munt
betaalde voor zijn bezoekjes aan de jonge
Marguerite . Ook Duras' oorlogsverleden
blijkt minder fraai dan men dacht. Dit boek
geeft een beeld van haar jeugd in Indochina
in de jaren twintig, haar kolonialistische
propagandawerk, de oorlogstijd, haar intre
de in de verzetsgroep van Mitterand, haar
duurzame driehoeksverhouding en haar
hardnekkige flirt met het communisme en
de alcohol.

Willem de Blécourt
Het amazonenleger. Irreguliere geneze
ressen in Nederland, 1850-1930
Amsterdam University Press, 1999. J39.50.
Dit boek beschrijft de geschiedenis van de
voorloopsters van Jomanda, Mellie Uyldert
en Klazien uit Zalk. Volgens de gangbare
voorstellingen woonde de typische geneze
res op het platteland en was zij van alle
markten thuis. De werkelijkheid blijkt
anders. Voor waarzegsters en afdrijfsters
was men aangewezen op marktplaatsen in
het algemeen, en op de grote steden in het
bijzonder. De Blécourt besteedt ook aan
dacht aan de symboliek die de genezeressen
omgaf.

Annemiek van Drenth & Francisca de
Haan
The rise of caring power. Elisabeth Fry
and Josephine Butler in Britain and the
Netherlands
Amsterdam University Press, 1999. J49,50.
Deze studie bespreekt de rol van de vrouw
in de ontwikkeling en verspreiding van
'caring power', en omgekeerd de invloed
hiervan op de vorming van de 'moderne
vrouw'.

Marjet Derks & Rob Wolf
Wetenschap in dienstbaarheid:
Dr Ida Frye (1909), hei/pedagoge
Vantilt, 1999. JI7 ,50 .
Biografie over een gedreven vrouw die het
autisme bij kinderen ontdekte.

Valerie Grosvenor Myer
Jane Austen
De Prom, 1999. J39,90.
Jane Austen (1775-1817) is de auteur van 
inmiddels verfilmde - boeken als El17l17a,
Pride and Prejudice en Sense and
Sensebility. Wie was de vrouw die zo
treffend over onmogelijke liefdes kon
schrijven? Haar biografe portretteert Jane
Austen als een vrouw van eenvoudige
komaf, die was gezegend met verteltalent,
gevoel voor humor en een diep psycholo
gisch inzicht.

J. de Bruin
Helpende handen. VU-plan 1937 en
Vrouwen VU-hulp in de jaren 1932-1997
Uitgeverij Meinema , 1999. J25,-.
De Amsterdamse Vrije Universiteit viert in
2005 haar 12s-jarig bestaan. Als eerste deel
in een historische reeks is nu een gedenk
boek verschenen over Vrouwen VU-Hulp.
Deze - nog steeds bestaande - organisatie
werd in 1932 opgericht om geld in te zame
len voor uitbreiding van de Universiteit. De
auteur schetst in dit boek de ontwikkeling
van deze vrouwenorganisatie tegen de ach
tergrond van verzuiling en ontzuiling.

Ans Herenius-Kamstra
Luliana, mens en majesteit. Vorstelijke
biografie van een dienstbaar leven.
Den Hertog, 1999. J39,90.
Een terugblik op het leven van prinses,
koningin en vervolgens weer prinses
Juliana . Met talloze foto's van de belang
rijkste momenten uit haar leven.

Klazien Kruisheer
De dokter, dat ben ik!
Walburgpers, 1998. J49,50.
Ter gelegenheid van het 6s-jarig bestaan
van de Vereniging van Nederlandse
Vrouwelijke Artsen verscheen dit jubileum
boek over de geschiedenis van vrouwelijke
artsen in Nederland.

Maria Antonietta Macciocchi
Dierbare Eleonora. Een gepassioneerd
vrouwenleven ten tijde van de
Napolitaanse revolutie
Wereldbibliotheek, 1999. J59,50.
Tijdens de Napolitaanse revolutie stierf
Eleonora Fonseca Pimentel op het schavot,
omdat zij zich met hart en ziel had ingezet
voor vrijheid, gelijkheid en broederschap.
Behalve het verhaal van Eleonora, is dit
boek een verslag van de zoektocht die de
auteur ondernam naar de wortels van haar
eigen engagement. Tegen de achtergrond
van de ontwikkelingen in Italië beschrijft
Macciocchi haar levenslange strijd tegen
onrecht en achterstelling.

Remco Meijel'
Aan het hof De monarchie onder
koningin Beatrix.
Bert Bakker, 1999. J34,90.
Via de inrichting van het hof heeft Remco
Meijel' geprobeerd een portret te schetsen
van koningin Beatrix zelf. De hofhouding
opereert immers als een klein ministerie, dat
direct onder leiding staat van de vorstin die
zo op haar privacy gesteld is.

Ruth Ol den ziel
Making technology masculine. Men,
women, and modern machines in America,
1870-1945
Amsterdam University Press, 1999. J49.50.
Oldenziel brengt in kaart op welke wijze
mannen beslag legden op de technologie als
hun exclusieve domein. Zij onderzocht
tevens hoe vrouwen dit mannelijke over
wicht probeerden te ondermijnen . Het
strijdtoneel waarop vrouwelijke ingenieurs,
uitvinders en sociale wetenschappers , acti
vistes en schrijfsters zich verzetten tegen
technologie als de moderne mannelijke
mythe, strekt zich uit van de werkvloer tot
de wereldtentoonstellingen.

Verzet in Nederlands-Indië.
Het levensverhaal van Bep Stenger
Opgetekend door Nadet Somers
WalburpersNerzetsmuseum, 1999. J29,50.
Het levensverhaal van Bep Stengel' gaat
over de bijdragen van gewone mensen aan
het verzet in Nederlands-Indië tegen de
Japanse bezetters. Zij vertelt over haar
jeugd in Indië, over de hulpacties voor bezet
Nederland en over de Japanse inval in Indië.
Over hoe zij bij toeval betrokken raakte bij
verzetsactiviteiten. Activiteiten die zij met
een lange gevangenisstraf moest bekopen.
Haar verhaal gaat ook over de strijdbare
vrouwen in de gevangenis en de steun die
zij elkaar gaven.

Samenstelling: Zonneke Matthée
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IFRVVH -News

Deze rubriek bevat een selectie uit de
meest recente nieuwsbrieven van de
International Federation of Researchers
in Women's History (IFRWH). Wie direct
contact met de IFRWH wil opnemen, kan
een e-mail versturen naar Lynn Abrams
(L.Abrams@modhist.arts.gla.ac.uk), of
naar de Nederlandse vertegenwoordigster
van de IFRWH, Berteke Waaldijk
(Berteke, Waaldijk @Iet.uu.nl).
Geïnteresseerden kunnen ook terecht op
het Internet:
hUp:/ /www.arts.unimelb.edu.aulDeptlHist
ory/ifrwh.htmI.

Congres

Oslo 2000
De voorbereidingen voor het IFRWH-con
gres tijdens het grotere CISH-congres
(Internationaal Comité voor de Historische
Wetenschappen) in Oslo (10-12 augustus)
zijn in volle gang. Het thema is 'Conflict and
co-operation in sites of cultural coexistence:
perspectives from women's history'. Het
voorlopige programma is hieronder afge
drukt. De aanmeldingsprocedure startte in
september 1999. Voor meer informatie kunt
u terecht op Internet:
www.hf.uio.no/oslozûûû,

Donderdag 10 augustus
17:00-18:30 1FRWH Business Meeting

18:30-20:00 Opening session
Berteke Waaldijk and Maria Grever (The
Netherlands), 'Mul ti-media Presentation:
Visualizi ng and Digitalizing Women's
History: The 1898 Dutch National
Exhibition on Women's Labour'.

Vrijdag 11 augustus
9:30-10:15 Session 1:
Keynote Speaker: Rhoda Reddoek
(Trinidad- Tobago)

10:30-12:30 Session IJ: Colonial Encounters
Gunlog Fur (Sweden), 'Women on the
Margins: Colonial encounters in Sapmi and
Lenapehoking in the 17th and 18th
Centuries; Maria Beatriz Nizza da Silva j

(Brazil), 'Indian, Black and White Women in
Colonial Brazil : Cooperation through
Witchery'; Tanja Christiansen (England),
'Friends and Foes: Relations among Women
in 19th century Cajamarca, Peru'; Ann
Paronson (New Zealand), 'Community
Relations: Maori and Pakeha (western)
Women in 19th-century Aotearoa-New
Zealand'; Joy Lintelman and Barbara
Bergland (USA), 'Scandinavian Immigrants
and Indigenous Peoples: Interethnic
Relations in the Midwestern U.S., 1850
1903; Shen Jie and Noriyo Hayakawa
(Japan), 'Contesting Worneri's Identities in
Imperial Japan and Colonised Manchuria'.

13:30-15:30 Session1l1: Women:ç
Missions: Home, School,
and Churcli

Bharati Ray (India), "The Education of
Women: Conflict and Cooperation in Two
Colleges in Colonial Bengal' ; Aileen
Moreton-Robinson (Australia), 'Women's
Sites of Fire and Water: Feminising and
Racialising History in the Australian
Borderlands' ; Monica Tetzlaff (USA),
'Between Black and White: Women's
Interaction on the Sea Is1ands of South
Carolina, 1915-1939'; Deborah Gaitskell
(UK), 'Othering and Mothering: Christian
Women Crossing South Africa's Racial
Divide in the 20th Century'; Helen Harper
(Canada), 'Lessons North of the 60th:
Aboriginal and White Women Teaching in
the Canadian Arctic ' .

15:45-17:45 Session1V: War, Refugees
and Exile

Leslie Schwalm (USA), 'Confronting
Freedom: Gender, Race and the Politics of
Emancipation in the American CiviJ War';
Brigetta Studer and Bertho1d Unfried
(Switzerland), 'Western European
Communist Exiles and Emigrants in Stalinist
Russia: Competing Cultures in the
Multinational Milieu of the 1930s'; Mariene
Epps (Canada), 'Negotiating Gender and
Ethnic Identities: Mennonite Refugees of the
Second World War'; Margaret L. Myers
(USA), 'Sexuality, Mothering and
Motherhood aftel' Auschwitz: Jewish Women
as Displaced Persons in Occupied Germany,
1945-48'; Shirin Akhtar and Shanaara
Husaain (Bangladesh), 'Rohingya Women
Refugees' Experience in Bangladesh/
Bangladesh Women Refugees' Experience in
India'; Jane Kani Edwards (Sudan/Canada),
'Southern Sudanese Refugee Women:
Questioning the Past, Imagining the Future' .

Zaterdag 12 augustus
9:15-11:15 Session V' Creating and

Contesting Nationalism
and National Identities

Rebecca McCoy (USA), 'Women and
National Identity in France: Protestant and
Catholic Women in 19th-century Alsace';
Ann-Catrin Ostman (Finland), 'Finnish
Citizens on Swedish Soil: Yeornanry,
Gender, and the Position of a Minority in a
New State'; Kassimira Daskalova
(Bulgaria), 'Woman and Nationalism, Old
and New, in Bulgaria' ; Anne Cova and
Antonia Costa Pinto (Portugal), 'Women and
Fascism in Salazarist Portugal'; Elena
Gapova (Belarus), 'One Nation, Two
Ideologies: Engineering Women in Soviet
and Western Belarus"; Inger Marie
Okkenhaug (Norway, "Io Nourish a sense of
common Palestinian Citizenship: Jerusalem
and East Mission, Women's Education and
the Arab-Jewish Conflict, 1918-48'.

11.30-13.30 Session V1: Sisterhood
and Sibling Rivalry:
Women 's Movements and
Feminist Movements

Susan Zimmerman (Hungary), 'Conflict in
Feminist Social Policy: The Hungarian
Women's Movement in National and
International Settings, 1890-1918'; Gabriela
Cano (Mexico), 'A Story of Love and Hate:
Mexican Women Intellectuals and Activists
look at American Wo men Activists, 1920s
and 1930s'; Aparna Basu and Karin Deutsch
(India and England), 'Cooperation and
Conflict between Hindu and Moslem Wo men
in the Indian Womeri's Movement, 1927
1947'; Naziema Jappie (South Africa),
'Women Building the New South Africa:
Conflict and Cooperation'; Judith Zins ser
(USA), 'Programmes of Action: The Official
and Unofficial Results of the United
Nations' Decade for Women, 1975- 1985'.

Varia

Terugblik
Eind mei van dit jaar werd in Sofia
(Bulgarije) de conferentie "The Limits of
Citizenship: European Women between
Tradition and Modernity' gehouden. Het
doel van de conferentie was vrouwen- en
genderhistorische thema's op de academi
sche agenda van de Universiteit van Sofia te
zetten . Tijdens de conferentie werd onder
andere gediscussieerd over de status en
geschiedenis van vrouwen in het vroeg
moderne Ottomaanse Rijk, tot de twintigste
eeuw. In de ronde-tafeldiscussie op de laatste
dag van de conferentie werd door de referen
ten, de studenten en de academische staf van
de Universiteit gepraat over de vraag hoe
genderstudies in het universiteitscurriculum
kan worden ingepast, en hoe studenten daar
voor geïnteresseerd kunnen worden.
De resultaten van de conferentie zijn volgens
verslaggeefsters Krassimira Daskalova en
Raina Gavrilova niet direct meetbaar, maar
er is in ieder geval een aantal positieve stap
pen gezet. Er is een algemene discussie op
gang gekomen over de relevantie van vrou
wen- en genderstudies in Bulgarije, er zijn
ervaringen uitgewisseld, er is een (internatio
naal) netwerk opgebouwd en er zijn gemeen
schappelijke doelen vastgesteld voor de ver
dere implementatie van vrouwen- en gender
studies binnen het curriculum aan de
Universiteit van Sofia. Er zal bovendien van
alle papers en de discussies een boek
gemaakt worden, dat voor de studenten en
docenten kan dienen als een handboek.

Bestuur
Op 5 juni vergaderde het bestuur van de
IFRWH, samen met een aantal afgevaardig
den van de verschillende nationale afdelin
gen in New York. Het bestuur keek terug op
een succesvolle conferentie in Melbourne,
maar het gaat slecht met de financiën van de
IFRWH. Er werd gesuggereerd een 'Adopt a
Sister' -systeem op te zetten, waardoor de rij-
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Titelprent en begeleidend gedicht uit het eerste deel van de Verhandelingen,

die in 1754 werden uitgegeven door de Hollandsche Maatschappije der Wetenschappen te Haarlem.

Dae eedleMaagdverbeeldthe'hliJvan 't afgemun,
Gaeten op een Troon vangoud en elpenbeen.
Haarbandruftop 't Altaar, waarnaaû 7.y'l.itbeveiligd;
Doordienhul' offer, Godl til" v"J"J02ndgthtWgtl,
Haarruftverzekert; daarde Hemelhaarverhoort.
En allenlafterftnft die de offerhandverûoort,
Zo ah dnor keU:el'flang te kennenword gegeeven,
Op Cczu Probusmunt, door Occoos pen befchreesen,
Dw ftrckt'loCeenZinnebeeldvoorHOLLAND' MAATSCH/r,PP\"

DER.WU1NSCIIAPPIN. dieJ al 't geenbetreklyk7.1
Op Kunfi:,Bevindingen Geleerthcid• na wil fpooreu,
Mitsdatbet n~ttig 2:Y,~I dUillcrwas te vooren.

Zy lokt geleerdenen vernuftelingenuit,
-Omdeelte Deernenin haatlolfelyk.benuit:
WaaromJ. Lj,/d, 'DIhu Va4erJ"rJd(te kennen
Aan Z",kran/erJ, daar7.yjuichtop vluggepennen)
De Wu,m/,h"NerJna denZ,tel heeftgeleidI

Die[cbrilten ,({'rm .. dur hunn' roemdoorwerdverbreid;
DI Yri; K,np",zietmenbeaig in haar' zaakcD;

Nu MECINATEN in een VUIU van yver blaakenI

Omzulk een grootontwerpte brengenin ayn' Iland,
Tot 's Hemelseer, en nut van 't vr.yeVaderland.

'I St"dl wa},,. Ûtrt d,,. Ir"" ; omdatinHAERLEl't11imuuren
DE MAATSCHAPPY begon; die eeuwenJangmoetduuren,
.MIIH,lldndl ZeMl"4rJ'11de Zenuwvanden St.1at,
,Wieraanwasen gelukhaardicpftterhartegaat.

PR, LANGENDVJe.
>r

IN HAERLEM 17-S' .....
]uly

Studiemiddag van de Stichting
Vrouwengeschiedenis Vroegmoderne
tijd op 19 november a.s,

De muzen op
afst:and: vrouwen en
genoot:schappen in de
18e eeuw

Zowel in kringen van wetenschap als
in die van literatuur en muziek wer
den in de tweede helft van de acht
tiende eeuw genootschappen opge
richt met de bedoeling om de beoefe
ning van de betreffende kunst of
wetenschap te bevorderen. De leden
van deze genootschappen discussieer
den onderling over hun vak, bekriti
seerden elkaars werk en werkten
soms samen aan groepsprojecten.
Door middel van het uitschrijven van
prijsvragen en het publiceren van
verhandelingen op het eigen vakge
bied droegen de genootschappen ook
bij aan de bevordering van weten
schap en kunst buiten het eigen
genootschap.

De achttiende -eeuwse genootschappen
waren overwegend mannenbolwerken ;
aanvankelijk konden vrouwen geen lid
worden en toen het lidmaatschap een
maa l voor hen openstond, werd slechts
een enkele vrouw lid . Gaandeweg kre
gen vrouwen geregelder toegang tot het
genootschappelijk leven. Maar er is nog
weinig bekend over de relatie tussen
vrouwen en genootschappen, omdat
hier pas sinds kort meer onderzoek naar
wordt gedaan . Daarom wordt op de
SVVT -studiem iddag de relatie tussen
vrouwen en genootschappen nader aan
de orde gesteld om te onderzoeken of
het bestaande beeld aangevuld of gedif-

ferentieerd kan worden. Centraal staat
de vraag of vrouwen inderdaad geen of
nauwelijks een rol van betekenis in
genootschappen hebben gespeeld en
omgekeerd of genootschappen inder
daad nauwelijks hebben bijgedragen
aan de wetenschappelijke of kunstzinni
ge ontwikkeling van vrouwen in de
tweede he lft van de achttiende eeuw.

Spreeksters op deze middag zijn:
Claudette Baar (vrouwen en genoot
schappen in het algemeen), Marleen de
Vries (vrouwen en literaire genoot
schappen) en Nicolle Klinkeberg (vrou
wen en muzikale genootschappen) .

Tijd: 14.00-17.00
Plaats : Utrecht
Nadere inlichtingen bij: Willeke Los
(tel.: 030 -2627994) of Simone Veld (e
mail: Simone.l.Veld@lett.uu.nl) of via
onze homepage:
http://www.iisg.nl/~womhist/svvt.html

vervolg van pagina 28

kere nationale comités de contributie van
kleinere nationa le comités gaan betalen. Dat
extra geld zou bijvoorbeeld ook kunnen wor
den ingezet om de re iskosten van bepaalde
sprekers te dekken.
Groot-Br ittannië of Ierland zijn genoemd als
locatie voor de volgende interim-conferen tie
in 2001 of 2002. Een aantal bestuursleden
onderzoekt verder de mogelijkheden om een
IFRWH Book Prize in te stellen .

Database
In Austra lië is Mary Spongberg bezig een
overzicht te maken van het werk van vrou
welijke gesch iedschrijvers uit de afgelopen
tweeduizend jaar. In de Companion to

Women's Histor ica l Wr iting (een database)
moet zo veel mogelijk inform atie samenge
bra cht worden over alle vrouwen die op de
een of andere manier gesch iedeniswerk(en)
hebben geschreven . Voor dit project verza
melt zij zowel biografisch als bibliografisch
mater iaal over hi stor icae. Het is een
Engelstalig project, maar Mary Spongberg
zoekt intern ationaal contact om zowe l
Europese als niet-Europese historiografische
tradities op het spoor te komen .
Voor meer informat ie:
Mary .Spongberg@mq.edu.au.

Wales
In Wales wordt gewerkt aan het Archif
Menywod Cymru - the Women's Archive of
Wales. Het doel van dit project is de geschie
denis van vrouwen in Wales te bewaren en te
promoten . Voor meer informatie: Ursula
Masson, School of Human ities, University of
Glamorgan, Pontypr idd, CF37 lDL, umas
son@glam.ac.uk.

De Clintons
Op 15 maart j.l. hebben Nancy Cott (Yale
University) en Alice Kessler-Harris
(Columb ia University) over vrouwenge
schiedenis gesproken in het Amerikaanse
Witte Huis . Hillary en Bill Clinton hebben
zich beiden positief uitge laten over het
belang van vrouwengeschiedenis.
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Va ria

Europese onderzoeksgelden
De Europese commissie wil het aantal
vrouwen dat betrokken is bij Europees
onderzoek vergroten. Dat het menens is
bleek tijdens een expertmeeting in juli
j.l. waarvoor de Europese beroepsver
eniging WISE was uitgenodigd. Brussel
nodigt vrouwelijke wetenschappers en
genderspecialisten uitdrukkelijk uit om
zich kandidaat te stellen voor panels die
aanvragen beoordelen en om zelf aan
vragen in te dienen.

NOV-Belle van Zuylencursus
Het Belle van Zuylen Instituut is een
samenwerking aangegaan met de
Praemium Erasmianum. Hierdoor wor
den er aan de NOV-Belle van
Zuylencursus vrouwengeschiedenis
voor promovendaeli in het najaar, twee
openbare lezingen toegevoegd.
Spreeksters: Linda Gordon (University
of Wisconsin-Madison) en Olwen
Hufton (Oxford)
Datum: 12 november
Informatie: Dr. Patricia S. Lulof, tel.
020-5252119
E-mail: luloftiüpscw.uva.nl

Gender and Technology
De derde European Social History
Conference vindt volgend jaar in
Amsterdam plaats.
Datum: 12-15 april 2000
Informatie: Belle van Zuylen Instituut,
tel. 020-525312
E-mail: Hofman@pscw.uva.nl

600 jaar Vrouwenklooster
Diepenveen
Samen met ruim honderd andere kloos
ters was het Vrouwenklooster
Diepenveen een van de dragers van de
Moderne Devotie in Noordwest Europa.
De Stichting IJsselacademie te Kampen
organiseert in samenwerking met de
gemeente Deventer en het Titus
Brandsma Instituut van de KUN in
Diepenveen een symposium '600 jaar
Vrouwenklooster Diepenveen'.
Datum: vrijdag 19 mei 2000, 10.00-16.30
Deelnamekosten: f 40,00, incl. lunch
Informatie: mw. drs. H.l. van de Streek,
tel 038-3315235

Ten to on st ell in g

Elk zijn waerom
Een tentoonstelling van vrouwelijke
kunstenaars in België en Nederland,
1500-1950.
Datum: 17 oktober 1999 -16januari 2000
Plaats: Koninklijk Museum voor de
Schone Kunsten in Antwerpen
Informatie:e-mail: n.schrijvers@kmsa.be
Zie ALV in Arnhem p. 31.

Leven na de dood
In het Catharijneconvent geeft men
rond het jaar 2000 samen met de
Middeleeuwers antwoord op de vraag:
is er leven na de dood? De tentoonstel
ling toont aan de hand van prachtige
middeleeuwse voorwerpen (o.a. schil
derijen, beeldhouwwerken en hand
schriften), hoe onze voorouders zich
voorbereidden op de dood. Welke
begrafenispraktijken bestonden er,
welke rol speelden vrouwen hierbij, hoe
dacht men over het hiernamaals, hoe
bleven de overledenen in gedachten?
Kern van de expositie is de behoefte om
te herdenken en herdacht te worden.
Datum: 11 december 1999 - 26 maart 2000
Plaats: Museum Catharijneconvent,
Nieuwegracht 63/Lange Nieuwstraat
38, Utrecht
E-mail: /lwww.catharijneconvent.nl

Freules, dames en vrouwen
In het Ryksargyf te Leeuwarden is een
tentoonstelling te bezichtigen over vrou
wen in Friesland. Er wordt onder ande
ren aandacht besteed aan dames als Anna
Adriana Cornelia Lycklama à Nijeholt 
Sixma barones van Heemstra, en aan
niet-adellijke vrouwen zoals de bekende
vakbondsvrouw Anke Weidema. Bij de
tentoonstelling hoort een boek waarin de
levensbeschrijvingen van de uitgekozen
vrouwen worden gepubliceerd. De ten
toonstelling is tevens aanleiding voor een
serie lezingen over burgerlijk leven in
Friesland (Heen Montijn en Yme
Kuiper), dienstpersoneel (Jannie Poelstra
en Greddy Huisman), arbeidersvrouwen
(Ali de Regt en Corine Rattink) en vrou
wen op het platteland (Liskje Flapper en
Kees Slager).
Datum: 1 oktober 1999 - 28januari 2000
Plaats: Ryksargyf, Boterhoek 3,
Leeuwarden.
E-mail: info@ryksargyforg

Pe r s onal ia

Dr. Judit Gera is op 29 april 1999,
voorafgaande aan koninginnedag,
benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau. Dr. Gera is hoofd van de
vakgroep Nederlands van de Eötvös
Universiteit (ELTE), de oudste universi
teit van Boedapest, Hongarije. In de
koninklijke motivering wordt zij gepre
zen vanwege haar inspanningen tot ver
spreiding van de Nederlandse taal en
cultuur in Hongarije.
Zij organiseert op 14 oktober een con
gres onder de titel 'Moedertaal is man
nenwerk. Genderbenaderingen van taal
en literatuur'. Hieraan zullen ook
docenten en studenten van de vakgroe
pen Nederlands van de Károli Gáspár
Universiteit te Boedapest en de KLTE,
de universiteit van Debrecen, deelne
men. Vanuit Nederland zullen dr. Agnes
Verbiest en dr. A. Agnes Sneller hun
medewerking aan het congres verlenen.

Prof. dr. Mineke van Essen zal haar
inaugurele rede houden op 14 december
1999, 16.30 uur, in de aula van het
Academiegebouw van de Rijksuniver
siteit Groningen. Zij is bijzonder hoog
leraar genderstudies, in het bijzonder
met betrekking tot opvoeding en onder
wijs.

Rectificatie
Het in de vorige Historica aangekon
digde symposium genderlinguïstiek, ter
gelegenheid van het afscheid van dr,
Agnes Verbiest, vindt niet plaats op 29
oktober, maar op 5 november.
Informatie: groos@ rullet.Leiden Univ. nl

Samenstelling: Zonneke Matthée

Homepage VVG Homepage VVG Homepage VVG

Raadpleeg de fraaie homepage van de VVG, dan leest u alle laatste berich
ten over vrouwengeschiedenis in het algemeen en de VVG in het bijzonder!
http://www.let.uu.nl/h ist/i nfo/VVGI
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VVG-nieuW's - - bericht:en .....

M ed ed elin gen
VVG-b e stuur
1-9-1999

Opro ep

Op 27 maart 1999 vond de studiemid
dag historicae op de arbeidsmarkt
plaats. Dankzij het onderzoek van Ellen
de Dreu, dat op deze middag werd
gepresenteerd is er iets bekend gewor
den over de positie van een aantal
VVG-leden op de arbeidsmarkt. De
forumdiscussie waarmee deze middag
werd afgesloten bleek aan een verwach
ting te voldoen: het werd een levendige
discussie. Daardoor raakte het - ons
inziens - centrale thema wat de VVG
kan doen voor historicae op de arbeids
markt 'ondergesneeuwd'. Deze middag
verdient een vervolg en onafhankelijk
van elkaar benaderden we het VVG
bestuur met onze ideeën. Het bestuur
bracht ons samen met het voorstel een
werkgroep 'Historicae op de arbeids
markt' op te richten.
Een stationsrestauratie lijkt een niet al
te rustige omgeving om te brainstor
men. Die van Ede kunnen we echter
aanraden. Een goed kopje koffie, wei
nig reizigers en op de achtergrond het
vertrouwde geluid van treinen bleken
goede ingrediënten voor de geest.

*

*

*

*

ALVen studiemiddag van de VVG
in 2000 te ARNHEM !!
Datum: de Algemene Ledenverga
dering van de VVG in 2000 wordt
gehouden op zaterdag 1 april.
Plaats: Het Museum voor Moderne
Kunsten te Arnhem, in de educatie
ve ruimte.
Aansluitend vindt een studiemid
dag plaats over de dan lopende ten
toonstelling 'Elck zijn waerom. Vijf
eeuwen kunst van vrouwen in
Arnhem' (opening 26-2-2000).
Deze tentoonstelling laat het werk
van 180 vrouwelijke kunstenaars
zien die in de periode 1500-1950 in
Nederland en België werkten. Het
museum krijgt werken in bruikleen
van particulieren en van meer dan
12 toonaangevende musea, waaron
der het Prado in Madrid, de
Hermitage in Sint Petersburg en het
Uffizi in Florence.
De preciese agenda van de ALVen
het programma van de studiemid
dag (met een bezichting van de ten
toonstelling) worden in de volgen
de Historica nader bekend gemaakt.

In april/mei dit jaar hebben Ulla
Jansz, Geertje Mak en Berteke
Waaldijk i.s.m. het VVG-bestuur de
werkgroep Gender en diversiteit
opgericht. Deze werkgroep wil
voortborduren op de VVG-studie
middagen over 'vrouwengeschie
denis in kleur' en zoekt aansluiting
bij het Landelijk Colloquium
Vrouwengeschiedenis o.l.v. prof. dr.
Marjan Schwegman. Informatie:
m.grever@let.kun.nl

De VVG-leden Suzanne Hautvast
(Utrecht) en Liesbeth Kortbeek
(Arnhem) hebben het initiatief
genomen om een VVG-werkgroep
in het leven te roepen 'Historica op
de arbeidsmarkt'. Zij willen de
werkgelegenheid en de loopbaan
perspectieven van historicae verbe
teren onder meer d.m.v. voorlich
ting en bemiddeling. Op de ALVen
in de komende nummers van
Historica zullen zij nog uitgebreid
van zich laten horen. Informatie:
suzannehautvast@hotmail.com of
lkortbeek@wxs.nl

In november 2000 zal deel 12 van
de VVG-reeks 'Een tipje van de
sluier' worden uitgebracht onder de
(voorlopige) titel Trefpunt

*

1ndonesië. Vrouwen-mannen
geschiedenis 1870-1962. De redac
tie is in handen van Esther Captain,
Marieke Hellevoort en Marian van
der Klein. Het boek zal door uitge
verij Verloren te Hilversum worden
uitgebracht. Met het KNHG en de
VGN wordt overlegd om de feeste
lijke presentatie te doen plaatsvin
den op de Geschiedenisdagen 17 en
18 november 2000 in het
Koninklijk Nederlands Instituut
voor de Tropen. Daar zal een veel
vormige manifestatie plaatsvinden
rond het thema 'Nederland in de
koloniën, de koloniën in
Nederland'. Informatie: esther.cap
tain@let.uu.nl

Vijf vertegenwoordigers van de
VVG en de Stichting Vrouwenge
schiedenis Vroeg-Moderne Tijd
voeren momenteel voorbereidende
besprekingen over een grote inter
nationale conferentie over gender
en vrouwengeschiedenis in het
najaar van 2001. Deze werkgroep
heeft besloten om een academische
conferentie te organiseren onder de
titel GENDER AND HISTORICAL
REMEMBRANCE IN WESTERN
SOCIETY met spreeksters en spre
kers uit binnen- en buitenland.

Centraal stonden onder meer de vragen:
wat kunnen de individuele leden van de
VVG voor elkaar betekenen en wat kan
de werkgroep in haar functie - en dit is
toekomstmuziek - concreet aan de posi
tie verbetering van historicae op de
arbeidsmarkt doen?
Beiden vinden we dat er binnen de
VVG naast, en zeker niet in plaats van,
inhoudelijke informatie-uitwisseling
ruimte gemaakt kan worden voor een
netwerkfunctie. Een netwerk kan pas
functioneren als de leden van dat net
werk elkaar kennen. Er zijn verschillen
de manieren waarop VVG-leden meer
over elkaar te weten kunnen komen.
Uiteraard zijn studiemiddagen daar een
voorbeeld van. Een ander idee is het
samenstellen van een wie-is-wie-boek
je. Hierin zouden korte cv's van de
leden opgenomen kunnen worden. Het
boekje zou gebruikt kunnen worden om
vragen door te spelen over bijvoorbeeld
het schrijven van een artikel, recensie,
het houden van een interview, het mee
werken aan een bundel, tentoonstelling,
het geven van lessen, een lezing etc. De
VVG web-site zou ook als communica
tiekanaal eu/of infodesk voor individu
ele leden kunnen gaan functioneren.
Een infodesk zou op den duur als inter
mediair tussen leden (starters/herstar
ters) en de arbeidsmarkt kunnen func
tioneren. Vooruitlopend op al deze plan
nen is de 'werkgroep in oprichting'
gestart met een inventarisatie van
instanties die als intermediair tussen
musea en werkzoekende historici(ae)
optreden. Als voorbeeld noemen we
hier een project van de Federatie
Cultuur Erfgoed Zuid-Holland, 'De
Vliegende Brigade'. Alhoewel het hier
om vrijwilligersprojecten gaat, kan het
gezien worden als een eventuele opstap
naar een functie bij een museum.
De op te zetten werkgroep 'Historicae
op de arbeidsmarkt' zou geïnteresseerde
leden graag oproepen met hen mee te
denken over de verbetering van de
arbeidsmarktcommunicatie van en voor
onze beroepsgroep.
Belangstellenden kunnen contact opne
men met: Liesbeth Kortbeek 026
3342476 email: lkortbeek@wxs.nl en
Suzanne Hautvast 030-2967200 email:
suzannehautvast@hotmail.com
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