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Netwerken

POLITIE
•

Wee r zie ik de af weerrefl ex . Netwerke n
is fout , ro ept we erzin op en veroorza akt
bots ingen. Ik ben aan w ezig op een stu diemid dag over vrouwenhistoricae
en
de arbeidsmarkt . Allen welbe spraakt ,
ma ar met zuinig e mondjes a ls het om
netwerken gaat. Het had ook ee n s tudiemiddag van ande re vrouwelijke professionals op de arbeid smarkt kunnen zijn.
De afweerr ef lex was waar schijnlijk niet
anders gewe est.
Ik begrijp het echt niet. We kennen
elk aar, we zijn meesta l j arenlang lid van
dezelf de vereniging en we willen toch
op de ho ogte blijven va n elkaars on derzoek ? Altijd w eten we elkaar te vinden
op iede rs specifieke deskundigh eid: voor
het schrijven van een artikel o f het houden van ee n lezin g . Daarme e zij n we
ee n netwerk, en we netwerken allemaal.
Of je er nu vóór of tegen bent.
M aar netwerken riekt naar vriendjespolitiek , iets oneigenlijks dat niet zuiver is
en niet bij on s soort vrouwen p ast. Wel
bij nie t-politiek-correcte m annen natuur lijk, die al zo lang het oldbo ys-netwe rk
in sta nd houden. Maar daar trekken wij
ons we lgevormde neusj e voor op. Of dat
zo verstandi g is? Kijk eens naar de positie van vrouw en in de top van de
Nederland se wetenschap . Tel hoeveel
eerstek la sban en door vrouwen bezet
zijn . Precie s: daar is iets mi s gegaa n. Aan
de instroom van studenten ligt het niet.
Na een lange inhaalmanoeuvre bestaat
die voor me er dan de helft u it vrouwen .
De eers te sporten van de carrière nemen
ze entho usiast, maar hogero p raken ze
uit be eld, Er verschij nen vuistdikke rapporten over de oorzak en . Het g lazen pl afond of de andere ke uzes die vrouwen nu
eenmaa l maken , of nou ja , vul maar wat
in . Allemaal wa ar.
Wat zo u ik gr aag eens een ander rapport
willen lezen, w aarin het hoe en w aarom
van netwerken op weg naar de top
wordt uitgelegd . Met een mooi ge schreven inleidin g die vertelt dat netwerken
niets met profit eren van doen heeft ,
maar alles met uitwisse len en de len.
Gezie n on ze socia lisa tie tot vrouw zou
dat toc h bij uitstek ge schikt voor vro uwen moeten z ij n ! Ach, wat zo u ik he t
toej uichen al di e zuinige mondje s vrijuit
te zien spr ek en over kwaliteit en en
capaciteiten . En dan niet alle en op een
studiem iddag , maar ook in de wandelgangen, tijden s een zakelijke lun ch , via
ee n e-mail of een vriendelijk tel efoon tje . Jezelf willen laten kennen en jezelf
via je netw erk kenbaar willen maken,
dat is niet all een op weg naar de top,
maar op iedere pla ats in het leven
bela ngrij k. Zo onders teu nen wij elk aar
en ons zelf. En wat kan daar mis mee
zij n ?

La y-o ut: E. van Du ssetd orp
Druk: Ze t & Print, Naa rden
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'C o m it é voor

vrouW'enzaak!
Politievrouwen

(1926-1935)

Liesbeth Kortbeek

Agentes
in uniform zrjn niet meer uit het moderne
straatbeeld
weg
te denken. Tot de jaren vijftig bestond
er echter grote weerstand
tegen politievrouwen,
met name tegen politievrouwen
in uniform.
Om een positie voor vrouwen
bij de politie te bevechten,
en om
hun positie te versterken
werd in 1926 het Int e r n at io naa l Comité
voor Politievrouwen
van de Wereldbond
van Vrouwen
voor
Kiesrecht
en Gelijk Staatsburgerschap
opgericht.
Liesbeth Kortbeek
verdiepte
zich in de doelstellingen
van het Comité
en de discussies
die er gevoerd werden
over en door de politievrouwen.
Want was
het nu wel of niet noodzakelijk
dat politievrouwen
een uniform
kregen? En wat zouden
polit ievrouwen
eigenlijk moeten
doen?

Wat is het nut en de noodzaak van vrouwelijke politie? Over
deze vraag werd in 1926 in Parijs gediscussieerd door de
deelnemers aan het congres van de Wer eldbond van Vrouwen
voor Kiesrecht
en Gelijk Staatsburgerschap
(verder:
Wereldbond). Het agendapunt was ingebracht door Duitsland,
het eerste land 8111' vanaf 190 met nige o nt inuït e it vrouwen bij de steel liJke politi e werden b n e m d . t No g tijdens
het congres zou de discussie leiden tot de oprichting van het
Int ernationaal Comité voor Politievrouwen.
Aan het begin van deze eeuw lag het initiatief tot benoeming
van politievr ouwen in zowel Europa a ls Noord-Amerika bij
buiten st aanders , met name bij vro uweno rg anisati es . Als
gevol g van groeiende overheid sbemoeieni s en wetgeving,
zo al s de kinderwetten, moest de politie (de sterke arm der
wet) zich in die tijd ook op het nieuw e terrein van de zorg
voor burger s begeven. Deze zorg , de zachte kant naast het
overigen s 'h arde ' politiewerk , kon volgen s vrouwenorganisaties het be st e door vrouwen worden ingevuld . Zij eisten daarom erkenning van het recht voor vrouwen om binnen de politiemacht met vrouwen en kinderen te werk en .
De Wereldb ond was niet uniek in haar aand ach t voor politievrouwen. De Internationale Vrouwenraad startte tijdens het
wereldcongres in 1925 te Washington een krachtig propagand a-offen sief. Aanleiding
was het dreigend ontslag van
Amerikaanse en Britse politievrouwen . Politiebelangenorganisaties stelden zich, in die tijd van bezuinigen behoudend op.
Zij waren van mening dat het werk van politievrouwen bij
liefdadigheidsverenigingen
of and ere maatschappelijke
instellingen thuishoorde. Bovendien zouden de politiebanen
voor hun mannelijke leden behouden moeten blijven. Aletta
Jacob s zag nog een andere reden: "meer en meer heren autoriteit en bleken het erg bedenkelijk te vinden dat de vrouwenpolitie 's avonds en 's nachts zove el zag , wat de heren liever

ong ezien lieten."z Ook bij de Volkenbond bestond belangstelling voor politievrouwen. In 1924 nam de Adviescommissie inzake de handel in vrouwen en kinderen een resolutie
aan waarin de lidstaten werden opgeroepen politievrouw en in
di enst te nemen. De oproep werd onderbouwd met de const atering dat in landen waar
re eds politievrouwen
werkXW ' CO" ' lit S sur fRA GlSH
za am waren, de handel in
'ft Tl wr ,<NtA1!':. TA N llU ~ ' 'H ~
vrouwen in kinderen afnam .
In de wereldwijde beweging
voor aan stelling van politievrouwen
nam
het
Intern ationaal Comité voor
Politievrouwen
van
de
Wereldbond dus geen unieke
pl aats in, maar wel een bij zondere. Voor het eerst was
er sprake van een bre ed
internationaal
samenwerking sverband tussen feministi sch e burger- en politievrouwen en tussen politi evrouwen onderling . De internationaal zeer gewaardeerde
feministe Rosa Manus werd
in 1927 voorzitter van het
Comité. Mary Allen, commandant
van een Engels
politiekorps van vrijwilligsters (de 'Women's Auxiliary
A viatric e M rs. Batt y e-A g en te de
Service '), werd secretaris.
po lice Mar)' S. Allen Commandant e,
De inzet van het Comité was
P rom otief older lJA V.
duid elijk: politiewerk
was
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B
ook ee n vr ouw en za ak. Zo wel het publi ek als de (p olitie)a utoriteit en di end en van het nut en de nood zakelijkheid van het
we rk va n politie vrouw en te wo rde n doord ron gen . No g tijd en s
het we re ldco ng res te Parij s (192 6) w erd en doelstellin gen
gefor mulee rd ove r de inzet en positi on erin g van politie vrou we n. D eze wa re n in de ja ren daarn a richti ngg ev end vo or de
we re ldw ij de we rk zaamheden en ca mpag nes van het Comit é
ter ve rbeter ing van de po siti e va n poli tie vrou wen en hun aa nstelli ng . Naast alge mene kwesti es, zoals het strev en naar
ge lijke arbe idsvo orw aarde n en ge lijkwaa rdige positie s had
het Co mité oo k aa ndac ht vo or specifieke politiekwe sti es,
zoa ls de ge we nste org anisati ev orm va n de politievrou wen,
het takenp akket en de uni for m ering . W at w as de uitgangs situ ati e en wat wenste het Com ité in zake deze drie kwesties te
veranderen ? Die vragen vorm en de ro de dr aad van het hiern a
volgend e betoog.

orga nisa tiev orm w erke lij khe id gewo rde n. De d ivisi e trok
were ldw ij d de aanda cht va n pol iti eaut oriteiten.

Bescherming
Pi on ierster s in het politi e werk wa re n in het be gin va n de
ee uw voor de afb akenin g va n hun taa k afha nk elij k va n de
goodw ill en voo ru itstrev e ndheid va n de leidin g. Ze legd en al
dan niet de ambtseed af , mochten al dan niet str afrecht elijk
o nde rzoe k doen , vro uwe n en ki ndere n aa nho uden (arres tere n)
e n ve rho re n . Door g aans bl e ven de take n bepe rkt tot bewaking, beschermin g en bege le iding va n en hulpverlenin g aa n
k inde ren , mei sje s en (geva lle n) vr ou wen . Vaak ook hi eld en
agen tes in burger toezich t bij d an slok alen en gevaarlijk e lok aties , waar het zedelijk ge drag va n m annen en vrou w en te
w en sen overliet. De al eerd er geno emde Engelse vrijwilli ge
politi ekorpsen hadden een wat ruim er e taak dan meestal het
ge va l w as in die tijd: van af 1914 sur ve ill eerden de pol itievro uwe n van dit korps zo we l in bu rg er als in uniform op
straa t ten dienste van vr ouw en en kind eren .
De formulering van de taakstellin g van politievrouwen in de
doe lste lling en van de We reld bond was vaag: politievr ou wen
die nde n aa ng es teld en ingezet te wor de n voo r zaken die vro uwe n, jonge mensen en k ind er en betroffen en moe sten zowel
ge trai nd wo rde n vo or het d agelij kse poli tiewerk al s voor
sociaa l we rk. A an het C omit é was de opdracht hie raan co ncre te in vullin g te gev en . H et besloot vrage nlijs ten ro nd te sture n aa n alle lid staten en deze op zij n eers te studieco nfe re nt ie
in november 192 7 in A ms terdam te beh andelen . Op de co nfere ntie k wam het Comit é tot de co nc lus ie dat de taak stell ing
va n vro uwe n bij de politi e ze er uit eenl op end w as. In de pr aktijk verr ic htten politiev rou wen in de aa ng es loten land en ec hte r hoofd zakelijk pre venti ef we rk bij de kinder- en zede npo litie , beh alve in En gel and en Duit sl and . D aar verv ulde n vro uwe n met succ es ook ande re taken , w aar onde r straats urvei llan ce in unifo rm. "
Ee n ande r geg ev en dat uit de ingev ulde vragenlij sten blee k ,
w as het soms lage opleidin gsn iv eau v an politievrouw en . Het
Comit é be sloot daarom da t vro uwe n, die minimaal 25 j aar

Isolement
Beh oud en s een enkele vooruit str evend e p olitiecommissari s
sto nd de p olitiemacht niet te spri nge n om vrouwen in hun
sys teem op te nemen . Bu iten staand ers hadd en gezor gd vo or
de benoe m ing va n hoo g ge kwa lificee rde vro uwe n met een
soc iale , me disc he of juridi sch e oplei di ng bij de politiemacht ,
maar in de o rga nisa tie nam en deze pi on ierster s ee n bijz ond ere è n geïso lee rd e positi e in. Di t kwa m bijv oorbeeld tot uit drukkin g in de aan spreektit el va n 'politiezu ster ' of ass is te nte.
In 19 18 we rd ee n voor die tijd m od ern e orga n isa tiev or m in de
Verenig de St aten gerealisee rd met de opr ichting van het eer ste vro uwe npo litieb ur eau te Was hing to n D.e. : op een afzonderlijk e afde ling van de stede lij ke po litie beh andelden poli tievrou w en o nder vro uwe lij ke leidin g vro uwe n- en kinder zaken. In 191 9 vo lgde Lond en met de 'Wo men P olice P atr ol s '.
D eze Lond en se ge ünifor meer de vro uwe npo litied ivisie was
ontstaan uit de vr ij w illige pol itiekor psen , die vanaf het be gin
va n de Ee rs te Wereldo orl og in G root-B ritt annië he t straa tbeeld k leur de n.
De Enge lse organisatievorm diend e in 1923 als voorbe eld
voor de oprichting van een En gel s-Duit s vrouwenpolitiekorp s
in Keul en. Dit korps was het result aat
van ee n uni eke samenwerkin g tu ssen
de Wereldbond en Keu lse vrouwenor g ani sati e s . Het onzacht zinn ige
optre de n van de Britse militaire politie tege n Duits e meisjes die zi ch in de
buurt van de Britse bezetting sm acht
o ph ie lde n , v ormde de aanle idin g
voor de opric hti ng van dit korp s. De
ge ün ifor mee rde 'F rau en wohl -fahr tspolizei ' nam de ta ak va n de Br itse
p oliti e ove r, wa arbij de besch ermin g
va n mei sj es en het vroeg tij dig ingrij pen bij dr ei gende pro stituti e ce ntraa l
sto nde n .
Sind sdien zag de Wereldb ond ee n
ce ntra le afde ling onder leidin g va n
een vro uw als ide ale org ani sati evo rm . Ee n go ed voo rb eeld van zo ' n
organisa tie vor m we rd ge vond en in de
Ha mb urgse
vro uw e npo li tie div isie
(We iblic he Krimin al Polizei ) , die wa s
opgez et door het Comit élid Josephine
E rke ns in 1927 . Erkens ' di vi si e
bestond uit ee n rechercheafd elin g en
ee n zorgaf de ling voor men sen in
nood . Van af 1930 ve rrichtten de politievrou wen van de le divisie ook ge ürilform e erd e su rveillancedien st .' D e
int egr ati e van algemeen politiew erk
Ee n aa nta l leden van he/ In ternati on a al Comi té 1'00 1' Politi evrou wen tijden s het Wereldcongres
e n be sch erm end en hulpverl en end
(j un i 19 29): M a ry A lle n (m idd en) en Rosa M anu s (recht s). B eeld ar chi ef /IA V.
werk w as in deze 'revo lutionaire'
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_
wa re n, pas na ee n gedege n soc iale op le idi ng e n m aat schap pel ij k e werke rv aring bij de politi e aa nge no me n mochten wor den . Wa nt po litievro uw en m ocht en in op le iding en ment alit eit
ni et op ee n door sne e politi em an lijk en! D eze hoog opgelei de
func tio na risse n zo uden vo lge ns een promo tiefo lder uit 192 8
van h et Co m ité di ver se w erkzaam he de n ku nne n uit voeren . Te
den ken viel aa n straa ts urve illa nce , onde rzoek n aar ontu cht
m et kin de re n, abo rt us en kind erm oord , en o nder zoe k naar en
ver hore n va n kin dere n en vro uwe n in ze de nm isdr ijv en . In de
reeks o ntbrak eve nwel h et ver hoor van mann elij ke ver dac hten in zede nz ake n. Aan gen om en mag wo rde n dat het m er endeel va n de Co m itéleden op h et stand punt sto nd dat politie vro uwe n beschermd moesten worde n tegen de zieke en onr ei n e gees t van ze de ndelinquente n. E nk e le led en maakten hie rtegen bez waa r, onder wie Erken s: ook politi evrouwen waren
in staat ma nnelij ke verdachten te verh oren! In haar divisie
(Ha mb urg) we rden de politievrouw en imm ers bij alle stadia
van crim ineel onder zoek betrok ken .
Uit ein delij k we rd in juni 1929, tijd en s het wereldcongres van
de Wereldb ond in Berlijn het tak enp akket va n p olitievrouwe n
krac htige r gefo rm ulee rd : politi ev rouw en beh oorden in gez et
te wor den bij alle zaken di e vro uwe n en k indere n betro ffen .
D aar toe moeste n zij vo lled ige bevoegdh eid , ge lijkw aar d ige
(rec hts) pos ities en he t re cht o p het d ragen va n ee n uniform
kr ijgen.

Natuurlijk
overwicht?
Ee n ec hte po litiev ro uw dra agt ee n uni form. D at w as altha ns
de m enin g va n de En gel se comm and ant e Mary A llen. M aar
alleen in Du itsland , de U SSR en Groo t-B ritta nnië was dit in
de j ar en tien en twinti g het geva l, in het bij zo nd er bij de
straa ts urve illa nce die ns t. D e Wereldb ond was wat teru gh ou dend er in deze kwes ti e : o m de sta tus naar het publi ek te ve rzekere n en voor eigen besche rmi ng zo uden polit iev ro uwe n
het recht moet en hebb en ee n uni fo rm te d ragen. In dit besluit
lag te ven s het recht o m te survei lle ren bes lot en.
B inn e n het Co m ité liepen de m eni ngen ove r het unifo rm uitee n . E nerz ijds waren status en gezag rede ne n om een uniform
te d ragen . A nderzij ds waren de ni et-h erk enbaarheid, de bijzo nde re status en het natuurlijk ove rwic ht argumenten ervan
af te zien . Daarnaast vormde de m ann elijke verschijning,
ofw el het verli es aan vrouwelijkh eid , door het dragen van een
uni form een belangrij k punt van di scu ssie. Overigens was het
m erend eel van de politieautor ite iten mor dic us tegen politievr ou wen in uni form en het do or hen verric hte n van straatsur ve illances. He t ga f geen p as !
In B erlijn kond en de ve le bel an gstell enden uit politiekrin gen
e n vro uwe nbeweg ing in 1929 voor het eer st zie n waaru it he t
we rk va n de ge ünifo r mee rde politi e vrou wen in surv eilla nce di en st bestond . De prop agand afilm D ie Weibl iche Polizei
to ond e op pr achti ge, m el odr am ati sch e wijze het w erk va n
tw ee ge ünifo rmeer de politie vr ou we n di e lop end en fiet send
surve i lla nce ve rr ic h tten. Z e hi el pen bij voorbeeld on wel
gewo rde n m ense n, pakten een straat ver ko pe r tj e op en bra ch ten hem thui s . Op ee n statio n re dde n de politi evrouwen ee n
vro uw di e we rd lasti g gev alle n door twee lou ch e uitziend e
her en en brach ten ha ar in vei lig hei d . D e rijp osti ge her en
werd n echte r niet o p hun
d rug aa ng es p ," ken De b odsc ha p va n de film was held er : het werk va n de ze polit ievrou we n was esse ntiee l.
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pen om E rke ns van haa r func tie te ontheffe n. Daar bleef het
ec hter niet bij . In het m aatsch app elijk en politi ek onr us tige
Duit sland w erden do or de afzo nde rlijke staten en politi eaut orite ite n di scu ssies in gang geze t ove r de (o n)z in van vro uwe n
bij de politi e . Tegen het m idd en va n de j aren derti g was het
Com ité uit de openb aarh eid ve rdwe ne n. E en po stze gel uit ee n
wa ardevo lle serie over vro uwe n , di e door de Turk se reger ing
wer d uitgegeven ter ge lege nhei d van het Wereldbond con gres
in Is ta nboe l ( 1935) , kan als laatst e pro pagand ad aad wo rde n
gez ie n. O p één van de zegel s wer d Mary A llen, pr-vro uw en
secreta ris va n het Com ité, afge bee ld .
Ee n aa nta l fa ctor en heeft bij gedragen aa n het verdw ij ne n va n
he t Co mi té in de cri sisjar en: het o ntbreke n van continuït eit in
de bij eenkomsten door de slec hte fina nciële positie van de
Wereldb ond, het tekort aa n profe ssionele krachten en de
af ne me nde belangstell ing voor dit spec ifiek e onderdeel ond er
invl oed van het internation aal steeds dreigender word end e
kli maa t. Mary Allen was bov end ien sym p athisant van Hitl er
ge wo rde n. Zij bewonderd e zij n m ilit air e stijl van leidin ggeven e n strij d tegen het commu nism e (bo lsje w ism e) . De j oo dse voo rzitte r, Rosa M anu s , daarent egen was overtui gd pacifiste . Zij ze tte zich in de j aren der tig in voo r de ont wap enin g
en de opva ng van Duit se vl uchte linge n. Tot in de oor logsja re n spande alle en nog de Int ern ation ale Vrou we nraad - en de
aanges lote n Nation al e Vro uwe nra den - zich in voo r poli tievro uwen.
D e co ncr e te res u lta ten va n de in spannin gen va n het
Int ern ation aal Comit é voor P oli tievrou wen zijn slecht m eetbaar. Het aan tal vrou wen in po litiediens t nam eind j aren twintig we l toe, en er was belan gstellin g ontstaa n voor politi evrouwe n in de m ed ia , op (polit ie)co ngresse n en bij aut or iteiten .
Geste ld ka n wo rden dat het Comité stem en (morele) steun gaf
aa n po litiev ro uw en en hen inspireer de tot vo rm ing va n eige n
nation ale en re gio nale bel an gen g roep en . Pas in de j are n vijft ig
vo nd ec hter we reldw ijd een ge leide lijke ac ceptatie van surve illere nde en geünif orm eerde pol itievrou wen pl aats.
Som m ige besluiten va n het Com ité be hiel den nog la nge tij d
ac tua liteits waarde. Hoe wel in E nge la nd, Duitsl and en de
Ver en igd e Staten in de jar en zeve ntig de vrouwenpoliti ebu rea us en -d iv isies verdw en en , e n er inte gratie in 'mann en sectoren' pl aatsvond, werden in In di a j uist 'Women Polic e
Station s' opgericht en achtt e men ee n maatschappelijke voorop le iding wenselijk. Op N ed erl an ds initiatie f werd in 1989 het
E urop ees N etwerk van P oliti evrou w en opge richt. Deze orga nisatie is inmiddels uitge gro eid tot ee n pro fessioneel netw erk .
Eén va n haa r aanbev elin gen luidt: Vrouwelij ke slac htoffers
van g weid zoud en op hu n verzo ek in staa t moeten word en
ges teld hun aang ifte bij een vro uwelijke offi cier te doen .6 Ee n
waa rd ig opvolgst er va n het Interna tio naa l Comit é voor
Po litievro uw en, die dez e aa nbeve ling va nze lfs prekend vo nd!

Li esbeth K ortbeek st udee rde Gende r- en Vrouwe ngesc hieden is aan de Kath oli eke Unive rsiteit van N ij megen .

I.

2.

Postzegel
In de j aren dertig doofde het ela n van het Co m ité. Het kreeg
ge voe lige kl appen te verwerk en door he t uitt reden van een
aa nta l stimule rende leden, onder wi e de N ederlandse inspectrice M et a K ehrer, en door de oph effin g van de Hamburgse
vro uw en poli tiedivisie van Erk en s. Ke h rer ka mpte met tijdge br ek en met de commotie rondom de zel fm oord van twee van
h aar le sbi sch e ondergeschikte n in 1931. D ez e dramatische
ge be urt enis wer d door de Duit se p oliti eau torit eiten aa ngegr e-

Veel van de in dit artikel verwerkte gegevens zij n ontleend
aan mijn manuscript Bew egin g voo r en van po litievrouw en .
Zie ook: Nelleke Manneke, Vrouwen van ka lib er.
Politi e vro uwen in de twin tigs te eeuw (Apeldoorn 1998).
A. H.I. , 'De eerste vrouwenpolitie' , in: Maand blad 1(1 926),
p. l.

3.

Ursula Nienhaus, manuscript Ein krasser Fall van M ob bi ng ?
D er Fall Josephin e E rke ns.

4.

5.
6.

Verslag en rappor tages van de studieconferentie te
Amsterdam zijn te vinden in: GA-A., Meta Kehrer 384- 134
en HAV, archief Rosa Manus 60-6 1.
Een kopie van deze stomme film bevindt zich in het
Nederlands Politie Museum te Apeldoorn.
EN P-News le tte r (oktober 1997), p. 4.
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Kooklessen:
rolbevestigend
of roldoorbrekend?
E e n discussie

rond

I 900

Annemarie

de Knecht-Van

Eekelen

Het kook- en huishoudonderwijs
zorgde aan het einde van de negentiende eeuw voor discussies, waarin verschillende
opvattingen
over de
taak van de vrouw met elkaar botsten. In de ogen van feministes was
het onderwijs
aan deze scholen rolbevestigend,
doordat
het meisjes
opleidde tot huisvrouwen
moeder. Voor andere vrouwen
betekende
dit onderwijs
juist een mogelijkheid
tot professionalisering
van het
huishouden, van belang voor meisjes uit verschillende
lagen van de
bevolking, en geschikt middel tot verheffing van het volk.
De geschi ed eni s va n het hui shou d- en nij verh eid sonder w ij s is
de laatste tw intig j aar bestud eerd va n uit versc hille nde in valshoeken . Hu ish oudkundi gen , voe dings desk undig en , soc io loge n, hi stori ci, pedagogen en ande re n hebb en ieder op hun
eige n wij ze inv entariserende of besch ouw ende overzichten of
det ail studi es sa m engesteld . J B estud erin g van het thema in
ver b an d met de herdenking van de N ation ale Tentoonstelling
van Vro uwen arbeid vu lde voo r m ij het best aande bee ld aan.
D oo r de pre sentaties en de co ngresse n werkte deze
Tent oo nstelling in 1898 als ee n kris ta llis atiepu nt waar
bestaande opva ttingen helder naar vor en kwamen en voor een
gro ter publi ek inzichtelijk
wer de n ge m aa k t. Op de
Tent oo nstellin g wa re n de "Kook- en Hu ish oud sch olen " p ro minen t aanwezig. Er was een "leerkeuke n" in gericht met
moderne mate ria le n en nie uwe apparaten . Specia le aa ndac ht
gi ng uit naar de wit geë ma illee rde gootstee n, ee n ij sk ast , klei ne kookkac he ls , pannenrekk en in plaats va n "o nhyg ië nisc he
ke uke nka ste n" en op en pl an ken in plaats va n het muff e goo tste enkas tje. Aa n de w anden hin gen anatomisc he w andplate n
die bij het onde rw ijs in de voed ings leer en hygiëne op de
scho le n wer den ge bru ikt. H et doel van deze pre sentatie was
meer bekendh eid te geve n aa n het kook - en hu ish oud ond erwij s en de critic i tot zwij gen te bren gen . Kri tiek zo u er echter
altijd blij ven , om da t dit ty pe o nderwij s - ge ric ht op de pro fession aliserin g va n de rol va n hu isvrou w - per def ini tie een
ambiva lent ka ra kter had .
Elitaire

uitstraling

He t kooko nder w ij s was in 189 8 pas een j aar of tien oud. D e
in 1888 opge richte eerste Ko ok sch ool in Den Haag kan worden gez ien als een vervolg op de dem on strati elessen in kok en
di e in 1887 o~ de Te ntoo n telli ng van Voed ing midd e le n werden g g ven . D aan dac ht VOOr k k n e n va ding aleer past e
in het stre ve n naar een verbet ering va n de volksgezondhe id
en va n de vo lks voeding in het bij zo nd er. In diverse kringen ,
bij ar tsen en in de Maatscha ppij van N ijve rhe id, bestond de
mening da t de vol ksv oeding onvo ldoe nde was. Kookle ssen
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zou de n daa rin ve ra nde ri ng kunnen bre nge n ..
He t onde rw ijs op de kookschole n of kook- en huis ho udscholen wi lde zich richten op leerlin gen va n alle standen. Fre ule
l eltje de Bosch Kernpe r, de init iatiefn eem ster van de opr ichtin g van de Amsterdam sch e H uis ho u ds choo l in 1891 , fo rmu leerde dit als volgt: "De kenn is van huishoudkund e is van
bel ang voor iedere vrouw, w elke ook h are maatschappelij ke
pos itie wezen mogen". Tegelij ke rtijd ze i zij echter ook: "Van
goe d beoefende huishoudkund e ka n ee n verheffende invl oed
uit gaan op het geheele m aat sch app elijk e leven" .3 Een m an
zou d an n iet meer de beh oefte hebben om zich over te ge ve n
aa n de "dra nkpr ikk el" en aa n "verkee rde verm aken buit en shuis" . D oor een ge or de nd en geze llig hu ish ou den en het bie den van ee n cl e lma t ige voe ding kon de v I vro uw b ijdragen aan de ve rbe teri ng va n de maat scha p pe lij ke to ta nde n."
Het burgerlijk besch avin gsoffen sief, zoa ls dat al si nds ee n
eeuw door de M aatsch app ij tot Nut va n ' t Alge mee n wer d
bel eden , ric htte zich nu op het hui sh oud en .
In werkeli jk he id hadd en deze sc ho le n ee n vrij elita ire ui tstr aling. Aa n de A ms terdamsc he H uishou dsc hoo l wa re n de volwas sen m eisjes uit de bet ere stan de n intern op sc hoo l. Ze we rden daar in gewijd in alle kn eepjes va n de hui sh oudin g en
voo rbe reid op hun le ven als spi l va n hun eige n of ander ma ns
gezin . In het ee rs te jaa r na de op ric hting teld e de schoo l zeve n
intern e leerli nge n ; de cursusdu ur was toen no g éé n jaar , later
u itge brei d tot twee jaar . N iet elke lee rl ing beg o n eve n ent ho usiast aan de ze opleiding. Ze hadden vaak ee n dipl om a va n het
algemee n mi ddelbaa r onderw ijs en waren meer th eoreti sch
d an prak tisc h gescho old. De hu ish oud school moe st daa rin
vera nde ring brengen. D aarin slaagde de school vooral door de
inspann ing van de lerar essen , "ze lf zoo vol ijver en amb iti e" ,
en de alom aanwezige direct rice , toe ntertij d Suze Meyb oom.
Veel aa ndacht gaven de lerare ssen aa n de kooklessen en de
ve rwe rking van voeding smidd elen . D e re cepten zijn teru g te
vinden
in het Ko ok b oek van de Amsterdam sch e
H uishoudsch ool dat vele m alen is herd rukt r' de leerlin ge n tob den onder tusse n met "een sc hotel verb ra nd e aard app elen , of

- - - -----------
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o ng are k ool " , of d e te schuin ges nede n bot erh ammen . In het
j aar waarin ze int ern waren, leerd en ze niet all een huishoud en ,
m aar ook "w erk en en denk en " . Ze werden ge vo rmd voor d e
maar chappi j e n konde n op hun b urt een "onb ed o rven dorp sm ei J " p leid en tot een goed di en tbo de. 6 Want cl ze "m eid"
m oest k unn en ko ke n, wassen, hui sho udelij k w erk do en, schuren , I' tse n , ka m ers doen, va te n WIt en en zo ve rder. "
D e sc ho le n w ilde n van het d e fti ge imag o af e n ve rko nd ig de n
regelmati g d at zij oo k leerlin g en uit de "vo lksk lass e" hadd en
en dat het koo ko nd erw ijs jui st vo or deze leerlingen zo
bel an gr ijk w as . Y, r vo lks meis jes o rg an i ee rde n de schol en
avo ndlesse n. " Z ij m oest n ier n ho e ze ee nv udi ge en voe dza me maaltijd en te gen een lag e prij s kond en be re ide n. De lesse n aan de volk smeisjes m oe st en immer s bijdr agen aan de
verbeter ing van de vo lksvo edin g , zo oord eeld en de burgerd ames. D at d eze me isjes ze lf ande re ideeën h adden o ver w at
nuttig wa s, blijkt wel uit de ver zu chti n g d at ieder een " d ie zich
m et vo lks ond erwij s bezi ghoudt "
dik wijl s
"wordt
tel eur geste ld do or de on ver sch ill ig he id " va n deze Ie r·
Iin g en. " E en A m s t rd am s
initi atief om lessen koken en
hui sh oud kund e d an li ever al
o p de lag ere sc hoo l te g ev e n
of aan de wat o ude re meisj es
tot 15 jaar , di e het herha lin gson derwij s vo lgde n dat
aan sloot op het lager ond erw ijs, strandd e echt er. D at la g
dit ma al ni et aa n pro b leme n
m et de leerlin gen, maar aa n
de schoo lo pz ie ne r. H ij hi eld
Colle cti e
zic h aan de W et op het La g er
Ond erwij t en d MI'În stond en
ge e n vakke n ko k n en hui sh oudkunde ve rme ld.' ? In D en
H aag w as d e scho olo p ziener soe pe ler ge we es t; d aar werd e n
sinds 1894 dem on st ratie le ssen kok en ge ge ven aa n de lee rl inge n van de herh alingsschol en , eve nals enk e le jar en later in
Delft en L eid en . De B ond va n L erar e ssen bij h et
Huish ou dond e rwij s, o p ge ri cht in J 89 8 , liet het er n ie t bij zitten. Na een wij zi gi ng va n d e lag eronderwijsw et voerden zij in
Am sterdam ee n ges la agde acti e voor de intr odu cti e van ko o klessen. In 190 3 k ond en zi ch zo' n negenh onderd mei sje s va n
de he rha lin Fis sch ol en in A ms te rda m voo r de lessen lat en
in schri j ven . I
Mannenberoep
Tijd en s de Nat io na le Tent o on st ellin g va n Vro uwe narbe id
we rd ru im aandac h t best eed aan de dive rse vo rme n va n vakonde rw ijs voor vro uw e n . Di t o nde rw ijs m o est het m og el ij k
mak en dat vr ou w en, in ied er gev a l totd at ze tro uw de n, een
br on van ink om sten hadden. H et ge b ied v an voed in g en vo ed'cl voo rzie n ing boo d vol? en s ee n aanta l p r k rs daar voor
ge no e g mo c lijk he d e n . 2 D e m o g elijkh ed en voor e n
ge sc hi k te we rkkr ing voor opge lei de n aan een kook- of hu ishoud sch oo l was het m ees t voo r de h and lig gen d o m op d eze
tent o on stelli ng te be spr ek en . Me n d acht d aarb ij in d e ee rste
plaa ts aa n de fu nc tie van lerares aa n d eze sc ho len en aan het
werk aJs pr o fessi on ele hu ish oud ster. A l in 189 1 had de
H aag sche Kooksc ho o l exa mens afg enome n voo r " lera re s
kookk u ns t" e n in 189 8 ha d d en de sc h ole n voo r deze e xam en s
ee n ce ntrale ex am e nco m m issie in gest cld . P lvlart inc W ittop
K onin g, de ee rs te lerar es koke n en v oedin g sleer aan de
Am sterdam se H uis hou d school die gedurend e ru im een hal ve
ee uw haar stempe l op d it ond er wijs heeft gezet, zag in 189 8
ee n gro eien de arbe id sm arkt vo o r haar lee rlinge n . Vol gen s
h aar kond en weesh uizen, z ieken h u ize n, leg er en m arin e
"da nk ba ar we rk ve rsc haffe n aan ze er ve le vro uwe n in
Ne de rl an d" . 14
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In hoe verr e ze daarin ge lij k had , staa t te bezien , wa nt jui st
voor
le ger en
m arin e w erde n aa n Am st er d am se
H uishou dsch ool geen vro uwe n maar m annen als kok opge leid. Sind s 1895 kr egen o p last van de ministe r va n Marin e de
ko ks aan boord van de oo rlo gsschepen ee n curs u s van de rtig
lessen o p d e sc hool. D at be vie l zo goed d at ee n jaar lat er oo k
de kok s b ij het Jeger daar een kookcur su s moes ten vol gen. De
d irectri ce gaf bovendi en adv ie zen aan het leger ter ve rbete rin g va n d e k waliteit va n de ra nt so en en wa arbij d e koste n
zelfs om laag g ing en. D e sc hoo l be sch ou wd e deze acti vit eit en
al s een erke nning v an h et fe it dat k ookkun st een vak is d at
men m oet ler en e n ni et ee n aang eb oren vro uwe lij ke vaa rdig heid. H et was oo k we l b ij zonder d at vro uw en les gaven aa n
mann en . D e k ookles sen we rkten in die zin ro ldoor breke nd.
Ander zijd s was het ber oep van kok dikwijl s een m a nn enb eroep, zod at van een echte ro ldoorb rek in g pa s sp rake zo u zij n
zod ra er me er vro u w elij ke kok s kw am en. H et is in ied er
geva l duid elijk waar om in
het p rog ra m m a v an d e
Nat ional e Tent oon st ell in g
va n V ro uw e nar he id ook
k o okl e ssen v oor k ok s, so ld at en e n matro zen wa re n
op gen om en.
De Te ntoo ns te ll ing bo od
oo k de ge lege nheid o m
ide eën naar voren te br en ge n op ande re terrein en van
voeclsel - en v oedselv o o rzi eni ng w aarop vrouw en zic h
zoud en k unne n bek w am en .
N aa st het pl eido oi o m mei sje s op te leiden tot imke r,
Z on n eke Matthé e.
ter bevord ering va n de bij cnt eel t" , kw am vako nde rw ijs in de land - en tuinb ou w , dat aar zel end vo rm bego n te
krij gen , al nad rukkelij k aan d e ord e . l? E r was bij voor beeld
een tuinb ou w sch oo l in B uss um die net was o pe nges tel d voo r
vrouw en , m aar dan we l met ee n vo o r m ei sj es aangep ast programm a. D at betekend e vee l aa ndacht voo r het kw ek en van
bl oem en e n "m oe skruid en ". Een com binati e van tu in bouwon derwij s en hu ishoud ond erw ijs zou ideaal zij n ; de m ei sjes
zoud en d an ler en ho e zij de zelf gekw eekt e groente en fru it
kond en verwe rke n en be war en door "co nse rve ere n e n pr eservee ren". In fe ite w as di t ee n voo rze t voor de op ric hting va n
het landbo u whuisho ud o nderw ij s. Het du ur de echter to t 1909
v oo rdat een d er gelijk e vo rm va n o nd er w ijs we rd gerea li see rd
in de ee rs te curs us voor mei sj es .
D ubbel doe l
De pr esent ati es van d e dive rse mogeli jkh ed en om een va ko plei din g te vo lg en riep bij vro u w en ambi val ente gevo el en s op .
Wa n t betek ende een vak opl eidi ng ni et d at er m inder aan dac ht
zo u zijn voor de hui shoudel ij ke plich ten ? In di verse arti k el en,
lezin gen en co m m entare n kw am na ar v or en dat de bel an grijk st e taa k va n een vr ou w lag in haa r ge zin, als m oed er en
op voed ster . U itg aand e va n d at be eld wa re n ko okl essen en
hui sh oud ond er wij s d an toc h accept ab el , w ant zij leidd en
mei sj es op voo r dez e gez ins taa k. Toen mr. E . Fokk er zic h in
z ij n red e op het con gres ove r de indu stri esch olen in deze zin
uitli et, kreeg hij kriti ek en bij val. H et was niet zijn pl e id ooi
v oor hui shoudkunde in het herhalin gsond er wij s dat co n trovers ië le react ie s o prie p ; het was me t nam e zij n suggestie da t
voor m ei sje s " aan h et best aande wet en sch appelijk ond er wij s
[...] ond rrich t in een of me er o nderwerpe n van hui sh oudkun de" kond en word en toegevo egd . 17
Da t vi el hel emaa l niet in goe d aard e bij Id a Heijerman s, de
o rg an isa trice va n het onde rw ij sc ong res op de Tentoon st ellin g.
Zij zei : " O p me isje s-bur ger scholen m oet m en g ee n kook- en
and er o nde rw ijs g e ven . D at is op voeden met ee n dubb el
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Leerling en van de kookc ursus van de Rot terdanisch e Huishoudschool aan hef
werk ca . 1920. Co llec tie G eme ent elijke Archiefdien st Rotterdam .

5.

UUd " . IR Petronell a van Ee lde was het echt er niet eens met de

6.

door H eijerm an s ' verkon dig de emanci p ator isc he den kbeelden . Van Ee lde vo nd ju ist da t Fokke r de re cht en va n de vro uw
op een vee l bred er geb ied erke nde, hij hi eld reken ing m et "de
vrouw als vro uw " . H et "z ou de dood zijn van den huisel ijke n
krin g, als met m inachtin
aar ne erzi en op al datgene , wa t tot
nu toe uitsluit end vrouw en w erk is geweest"."
M oest men de vrouw vo oral blijven zien als toekomstige moeder , zoa ls Fo kk er dat w ilde ? Deze opvatti ng was eerder al ge nuance erd doo r de arts en voor ma lig onderw ij zeres Ca tha rine va n
Tu ssch enbro ek . In haar zee r bek end gew orden lezing op de
Tentoon stellin g stelde zij dat het tekort aan leven sene rgie bij
meisjes en vrouwe n te wijten wa s aan de "tot leugen en eco no mi sch e afh anke lij kheid vo ere nde opleiding voor het huw elij k" .
Alleen een de gelijke vak opl eiding zou hierin verb etering brengen . Hoewel Van Tusschenbroek het huwelijk en het moed ersch ap niet afwees, blee f bij de toeh oorster s toch voo ral het streven naar onafha nke lij khe id als them a hangen.i"

Na tien jaren
"De studie der gesc hie de nis leer t ons dankb aar zij n vo or ieder
tient al j aren , dat wij later . wor den ge bo ren" , sc hre ef Joh anna
Nab er tien jaar na de Ten toonstellin g ?' Als red actrice en versla ggeefster in Vrouwena rbe id had zij het beeld van wat zich
op de Tento on stelling afs pee lde ster k beïnvl oed .v' Het aa nta l
K oo k- e n H u is ho udsc ho le n (vaa k in co m bi natie m et
Indu striesch ol en) wa s inmiddel s ges teg en van acht tot 32.
Nab er zag hi erin ee n succes van de fe minis tes , om dat va n het
kok en en hui shoud en een vak was ge m aa kt waar in j e moest
worde n op gel eid . Kok en was nu ee n va k, waarin de nood zake lijk kennis 0 er "de voeding . wa ard van de j ui 'Ie toeb ereidin g der spij zen " werd bijg cbra cht. 23 De k ok lerar essen
gav en de in zicht en van de weten sch appeli jk e voedings lee r
do r en pro pageerd en m aaltijden waar in zu in igh e id, voedin gs waard e en . mak Iijkh eid wer de n geco rnbinee rd .i" De
opl eidin g tot koo k lera res , de c urs usse n voor ko ks en in het
algem een de lesprogramm a 's van de kook- en hui shoud sch olen zijn te besch ou wen als uitin gen van pro fessional ise rin g.
Er werd een kad er van deskundige vro uwen gevor m d di e met
succ es het hui sh oudond erw ijs, zoal s dat tot 196 8 werd gege ven , hebben bestierd. Voo r diegen en di e werd en opgeleid tot
lera ressen , di rectri ces en andere funct ies was het kook- e n
hui sh oudond erwijs rold oorb rekend . M aar wat le verd en de
kookle ssen voor de le erlin gen die het geleer de thui s g inge n
toep assen ? Zij ko nde n hun taak als hui svrou w op een m eer
prof ession ele w ij ze be oef en en , maar ze bleven hui svrou w.
Voor deze meisjes bood h et huisond erwijs geen nieuwe ka nsen; het bevesti gde hun ro l in het gezin als vrouwen mo eder.
D r.Anne mar ie de Knech t- van E ek elen is bioloog en m ed is chhistori cus. Zij is werk zaam op het Cito, In stit uut voor
Toetsontwi kk eli ng, te A rnh em .
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Mar ijke Huisman

In november
van het herdenkingsjaar
1998 hield de Nederlandse
Vrouwen
Raad een grootse
manifestatie
in de Amsterdamse
RAl.
Er waren zeker tienduizend
belangstellenden
verwacht,
maar uiteindelijk bezochten
nog geen tweeduizend
mensen Vrouwen werk,
/898-/998.
Een grote teleurstelling,
en niet de eerste uit de
geschiedenis
van de NVR, een raad die honderd
jaar geleden werd
opgericht
om de krachten
van alle geledingen
binnen de vrouwenbeweging te bundelen.
Een mooi streven, maar is het wel realistisch
om de belangenbehartiger
van 'alle vrouwen'
te willen zijn?

De krac hten bundelen, dat was de inzet van het plan om in
navolging van de Verenigde Staten ook in Nederland een
Nationale Vrouwenraad op te richten . De voorbereidingen voor
de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid wekten zo 'n
geestdrift onder de samenwerkende vrouwen, dat zij besloten
een blij vende samenwerking aan te gaan. Na een snelle actie de journaliste en feministe Martina Kramers bezocht alvast in
juni 1897 de tweede Algemene Ledenvergadering van de
International Council of Women (ICW) in Londen - werd nog
tijdens de Nationale Tentoonstelling besloten een Nationale
Vrouwenraad van Nederland op te richten die zich zou aansluiten bij de Internationale Vrouwenraad (lCW). En al op 29 oktober 1898 kwamen de afgevaardigden van 25 organisaties naar
het Utrechtse Gebouw van Kunsten en Wetenschappen om de
oprichtingsvergadering
van de Nationale Vrouwenraad van
Nederland (NVR) bij te wonen . Nog geen half jaar later lag er
een huishoudelijk reglement en waren de statuten definitief
vastgesteld . In juni 1899 kon de voorzitster, Marianne Klerckvan Hogendorp samen met Martina Kramers en Marie RutgersHoitsema naar Londen afreizen om de Nationale Vrouwenraad
van Nederland te vertegenwoordigen op het ICW-congres.
De energie van de Nationale Tentoonstelling en de bereidheid
samen te werken waren dus gebundeld . Maar wat werd nu het
doel van de Nationale Vrouwenraad? Een statutencommissie
kwam , geïnspireerd door de doelstelling van de ICW, tot de
volgende formulering:
"De Nat ionale Vrouwen raad van Nederl and , uitgaande van de meening , dat man en vrouw elkanders werk
op elk gebied moeten aanvullen, zullen zij het werk
van den volkomen mensch tot stand brengen, wenscht
de vrouwen van Nederland te organiseeren en het
werk van allen te verenigen , teneinde aller streven
met bewustheid te richten op de ve rwezenlijking van
deze volledige same nwe r king."

Jaarv ergadering van de NVR in Arnhem, 1939. Staand in het mi dden : toenmalig voorzitster J ohanna Westerm an. B eeldarc hief UA V.

De doelstelling werd nogal algemeen geform uleerd, en dat
moest ook wel want de Nationale Vrouwenraad wilde een
forum zijn voor allerlei verenigingen . Verenigingen die meer
of minder progressief waren, maar die zich alle inzetten voor
"verbetering van den geestelijken, zedelijken, lichamelijken,
maatschappelijken, economischen en rechtstoestand van de
Nederlandsche
vrouw in het bijzonder
en van het
Nederlandsche volk in het algemeen" . De NVR wilde bovendien een politiek en religieus neutraal orgaan zijn, en in de
statuten werd bepaald dat er niet gediscussieerd kon worden
over politieke en/of religieuze strijdpunten. Ee n reden voor
rooms -katholiek e en sociaal -de mocratische vrouwenclubs
om zich niet bij de NVR aan te sluiten.
Om de neutraliteit nog meer te waarborgen werd er in de statuten een unanimiteitsbeginsel opgenomen, elke aangesloten
organisatie had dus een vetorecht over principiële voorstellen
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die op de A lge mene Ver gaderin g wer de n inged iend . M aar dat
Open forum
strev e n naar neu tralit eit , geco m bineerd met de versch eidenNa de Twe ed e Wer eld oorl og kree g de N V R het steeds m oeiheid aan aa nges lot en org ani sati es maakte het vaa k niet gem aklijker, met name do ord at er in 1944 ee n co ncurr ere nde org akelijk tot ove ree nstem ming te komen over bep aalde punt en .
nisatie w as opgericht: het Nederland sch e Vrouwen C omité.
Zo werden er in de eerste tien j aa r van het bestaan van de NVR
Het pl an voo r dit C omi té was al tijd en s de oorlog o nts taa n,
m aar dr ie principiële be sluit en gew ij d aan het vrouwe nk iestoen ook o nder vrouw en het idee v an ee n Doorbr aak stee ds
recht , die ook nog een s vr ij ge ma tig d w erde n ge ste ld, zoals in
mee r aan ha ng kree g . Vrou wen zoud en , dwa rs door alle zuilen
1913 : "B ij eve ntuee le G rond wet sh erzi enin g trac hte de NVR
en hokj es hee n , met e lkaa r moeten same nwerken . Het wa s de
de invoerin g va n ac tief en passief vro uwe nkie srec h t te bevorbed oelin g va n oprich tster s M arie A n ne Telle gen en J ane de
der en " . Tot 193 8 lagen ve rreweg de m eeste besluiten va n de
Ion gh dat dit C omit é - net als de N VR - vro uwe n va n alle
NV R op het vla k van opvoe ding en ond er wij s. Vrij algemeen
ric htinge n zo u ga an ver tege n woor dige n , en op die m ani er
was men kenn elij k va n men ing dat o nde rw ijs een goede
ha ar bijdr age zou lever en aa n de we de rop bo uw. In het NVC
ma nier wa s - beter dan ac tievoeri ng of prot est - om verande was ec hter óók pl aa ts voo r roo ms- ka tho lieke , ort hodox -pro rin gen in de m aatsch appij te bew erkste lligen . In 1935 dron g
te st an tse en soc iaa l-democ ratisc he gro epe ringe n . D at was
de NVR er bijv oo rbeeld bij de regering op aan "dat het ond erimm er s een voorwaard e om daadw erk el ijk alle N ed erl and se
wijs aan de jeug d in de sch ol en bewust zal worden geleid n aar
vrouw en te kunnen vertegenwoordi gen en niet zoa ls de
ee n geest van verzoenin g tu sschen de ra ssen, volken en de
Nation ale Vrouwenraad sle chts een dee l, aldus Tellege n .
klas sen." Daa r we rd onmid dellijk aan toe gevoe gd: "Zulk s een
Ond er lei di ng van Marie A nne Telle gen , in 194 5 ben oemd tot
leidin g beh oeft allermi ns t aa nkwe ken va n vade rla ndsliefde en
direct eur va n het K ab inet der Konin gin , werd het N VC al
gevo el va n nationale ei genw aar de uit te sluite n " .
spoedi g hét adres voor de regerin g en andere in stant ies di e
Want de NVR prof ilee rde zich vóó r all es als ee n nat ional e
zieh tot de N ederland se vro uw e nwe re ld w ilde n we nden . Voor
orga nisatie die zich op wi erp o m de positi e
va n vro uwe n te verbe tere n, zo dat zij hun ro l
als bur ger essen in de N ed erl and se samenle ving al s ge hee l beter kond en ui toe fene n. A ls
de ge mee nsc ha p als ge hee l in ee n cr is is ver keerde, ging het niet aan spe ciaal op de
rechten van vro u wen te h am eren, zo von d
een deel van de NVR-aanh an g. Toen de no g
steeds gerin ge arbeidsmoge lij khe den voor
vro uwen in de ja re n derti g we rde n beperkt
doo r all erh an d e o verh e id sm aat re gel e n
ond er in vloed va n de eco no m isc he cris is,
liet de NV R da n ook nau w elij ks van zic h
horen . Bet aald e ar be id was altijd al een h eikel punt gewees t binnen de Raad . Een substant ieel deel va n de led en had vanu it re lig ieus stan dp unt namelij k e rn stige , prin cipi ële bez w aren tegen het bu iten shuis wer ken van de ge huw de vrouw . Deze led en
vonden dat haar plaats, al s moe der, in he t
gez in lag. In de jaren derti g trok de Raad
zic h daarom terug in zijn poli tieke neutralite it en stelde de NVR z ic h zee r teru gh ou de nd op in de maatsc ha ppelij ke di scu ssie
ov er vro uwenar be id.
Na verloo p va n tijd wer d het idee dat de
NVR zich ac tief moe st bem oei en met actue le them a 's gro te ndeels lo sgel at en . In de
j ubileumrede ter ge leg e nhe id va n het 40j ari g bestaan va n de NVR ste lde Joh ann a
Westerm an bijv oorbeeld:
zij n betek eni s
[van de NVR.mh] ligt ve el meer in het zij n ,
dan in het doen , zoodat tastb ar e resultat en
niet op ee n rijtje, zoo al s j aartallen
in
geschieden isboekj es ku nn en wor de n ve rmeld ." H et g ing er de NVR voo ral o m,
infor m atie uit te wiss ele n en elkaa r op de
hoogte te stellen va n de be zigh eden va n
e l ke or g an isat ie af zo n de r lijk . Ma ar de
informati e-u it wi sselin g bl ee f beperkt o nde r de aanges lo te n orga nisa ties w are n
nog stee ds ge en kath oli eke en soc iaa ldemocrati sch e vro uweno rga n isa ties te vinden. Daar kw am waarschi jnl ijk pas aan het
begin van de j aren zeventi g ve ra n dering in ,
to en de N ati on ale Vrouw enr aad werd
Aff iche voor d e man ife stat ie \Ij'ouw en Werk,
omg ev or md to t de Ned erl and se Vrou w en
1898 -1998 di e Of' 27 en 28 nove mb er 19 98 in de Ra i werd g eho ude n.
R aad.
H
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de Nationale Vro uwe nraad bleef er we inig ande rs over dan
zic h gewoo n aa n te sluiten bij het NVC.
D o or h e t b e st aan v an h et N VC was de N ati on al e
Vrou w e nr aad ee n deel va n ha ar ide ntit e it kw ij tge raa kt.
Voorzitster Ten Bru ggen Ca te ste lde b ij het 60-ja rig be staan
va n de NV R in 195 8 dat het NV C ee n deel va n de taak va n
de R aad h ad ove rge no m en, "n ame lij k het agere n de deel , het
co ntact m et de R egerin g , het wijze n op di scrimin atie s, h et
vrage n om vro uwe n in co mm issie s waar deze we er verge te n
zij n " . Voor de R aad blee f er e ige nlijk niet veel meer ov er : de
N ati on ale Vro uwe nr aad was ve rwo rde n to t ee n zee r ope n
foru m waa r de onts tane inzi ch ten ze lden of nooit leidde n tot
zic htba re re sultaten.
In de j aren zes tig, met de kom st va n nieuw e v rouwenorgani sa ties als MVM en Dolle Min a, werd de situatie voor de NVR
steed s nij pender. De feministen van die or g anisaties leken
zi ch o p gee n enkele manier verw ant te voel en met de traditi on ele vro uwe norg anisati es. Zij w aren ge mi ddeld veel jon ge r da n de ac hterban van de al lan ger best aand e organisatie s,
b ov en di en ver schilden zij van mening over de stand van de
ema ncipat ie. War en de tr aditi on el e vro uwe no rga n isaties van
m eni ng d at de ema nc ipatie in fe ite vo ltoo id was - het kw am
e r nu allee n nog op aa n dat vro uwen daa dwe rke lijk vera ntwoor de lijkheid voo r en in de sa me nlev ing gi nge n dr agen - de
nie uwe bewegin g g ing er van uit dat de ema nc ipa tie nog hele m aal niet vo ltoo id was . E en ande r groo t ve rsc h il tu ssen de
tr ad iti on el e en de nieu we vro uwe norga nisa ties was de zien swijze va n de j on ge femini sten dat de maa tsc ha pp ij anders
georga niseer d m oest worden om de em anc ipa tie d aad wer kelijk m ogelij k te ma ken . D it versc hi l va n in zi cht be vorderd e
h et co ntac t tus se n de genera ties binn en de vro uwe nb ew eg ing
ni et , e n ee n groe p als M VM be sloot na en ige ve rken ne nde
gesprekke n met de N VR in 1972 d an ook niet tot aa ns lu iting
bij de R a ad .
Problemen

To ch sij pe lde er langzaam aan wa t van de nieuwe ideeën do or
n aar de NVR . B ij het jubileum in 197 3 haald e de toenmali ge
N VR- voor zit ster Ada Richt er s-W ol viu s m et instemmin g
w oord en van Joke Kool-Smit aa n dat er ee n emancipatiebeleid moest komen en riep zij alle vrouw en op elkaar niet af te
v all en e n sa m en te blijven werk en , oo k met mannen. "Laten
wij nu de m ann en binnenhalen in onz e orga nis ati es en samenw erk en. H et isolement is niet onze kr ac ht, we moeten samen
w erk en aan onze gezam enlij ke em ancip ati e ." Voor het eer st
sinds jare n werd er weer ges pro ken ove r do en , in pl aats va n
zijn. Op het vlak va n vro uwe nema nc ipat ie bl eek no g stee ds
ee n taak te liggen . Ge en tr ad ition el e taak va n zo rg voo r ge zin
en ge meen sc hap , maar vee l mee r moesten vr ouw en sle utele n
aa n hun iden tite it. Richter s-W ol vius ple itte d an ook voora l
voo r meer aa ndac h t voor vor m ing s- e n voo rl ic htingswe rk.
Dit lag in de lijn va n het beleid uit de vooroo rl ogs e peri od e,
toen oo k m et name onderw ijs werd gez ie n als de sleu tel tot
ver ander ing in de p ositie van vro uwe n . L ag toen de nadru k op
(beter) onderw ijs voor me isjes, in de ja re n zeve ntig en tachtig eis te n vro uwe n hun eig en sc ho ling op.
D eze daa dkrac h tig er inhoudelijk e ko er s g ing ge paa rd met ee n
reorgan isa tie . A I va na f het m idd en van de ja re n zesti g was
duid el ij k d at he t n iet goed ging met de overkoe pe le nde vro uwe no rga n isa ties. Het NVC , de N VR en de Federatie voor
Vro uwe lij ke Vrij willige Hulp verl ening (FV VH) wa re n dw alend e , ze hadd en geen duidel ijk b ele id . D e koe p e ls werd en
b o ven di en get eis terd door org an isator ische en financiële prob lem en, en het plan ontstond om te gaa n sa m enw erken . N a
j aren van o nderh an delen werd in 197 2 ee n Interim Stichting
(IS) opger ich t, die de fusie gest alt e m oest gaan geven. Hun
werk leidd e in 1974 tot de oprichtin g va n D e Nederlands e
Vrou w en R aa d. De doelstellin g we rd - geï ns pireerd door de
de cl aratie va n de Verenigde N aties (V N) uit 1967 tegen de
di scri m in atie va n vro uwen - gefor m ulee rd als:

_ _ -------J
IDZI
"De bewustwording van volledige verantwoordelijkheid van de vrouw in de samenleving bevorderen, met
inachtneming van het eigen karakter en de zelfstan digheid van de aangesloten organisaties."
Aa ngez ie n 1975 d oor de V N was uit geroepen tot het
Interna tiona le Jaar va n de Vro uw kreeg de ni eu we Raad
metee n de ka ns om zich te pr ofil eren . D at ve rl iep ec hter ni et
vle kkeloo s. Er zou ee n groot se m an ifest at ie in de U trec htse
Jaa rbeurs wo rd en georga nise er d, m aar lan ge tijd was er
on d uide lij k he id over de fin an c ierin g, het contac t tu ssen het
N ationaa l Comité Intern ati on aal Jaa r va n de Vrou w en de
over he id verliep moeiz aam en ook o ver de inhoud va n de
mani festatie bestonden heel versc hille nde ideeën. D e ontwerp-di scussienota Jaar van de Vrouw werd namelijk door de
Vrouw enbond NVV en de R ooi e Vrouw en in de PvdA dusd ani g her schreven dat van de oors pro nke lij ke opze t nauwelij ks
meer iets over was. Deze or gan isati e s gi ngen , in tegenstellin g
tot de NVR , uit van het id ee dat er voor de "emancipatie van
de m en s " een structur ele ver ande rin g va n de maatsch app ij
no d ig w as. U iteindelij k w erd p as in decemb er 1974 duid elijk
d at he t h el e projec t door zo u gaa n on der de n oem er
E ma nc ipa de .
M aar ook toen nog was er vee l tege nsta nd . D e ple cht ige b ijeen kom st va n het N ation aal Co m ité Int ern ati ona al Jaar van
de Vro uw in Den H aag op 13 fe brua ri 1975 werd vers too rd
door D oll e Mina 's die zeiden gee n jaa r, m aar een le ven voo r
de vro uw te w illen. Echt er de E ma nci pa de zelf was gee n succe s. In de per s overh eer ste de beri cht ge vin g ov er groe per ingen als D olle Mina di e we iger de n m ee te werken aa n de
mani festati e, en er kw am en vee l mind er be zoeker s d an ver wac ht .
E n wee r wa re n er organi satorisch e prob le me n. De aanges lote n o rga nisaties lieten al in 197 7 wete n d at er bij de nieu we
R aad kne lpu nten besto nde n "o p het vlak va n fu ncti e, taak en
uit voerin g van de werk zaa m he de n va n de NVR " , en pas in
19 82 lee k de periode van struct uur pro b lemen en reor gani saties ac h ter de rug. Ond er leidin g v an de nieuwe voor zit ster
Joos Schaap werd gekoz en voor een du idelijk inhoud elij k
be leid op twee actuele th em a 's, te weten emancipati e en
arb ei d . Om de twee aand acht sgeb ied en zichtbaar te mak en ,
werd voor twee project en ge koze n, Vrijwill igerswerk en
Weer stand en tegen emancip at ie .
D e R aad leek een radicale keu ze te hebb en gemaakt voor de
verb eterin g van de po siti e van vro uwe n door middel van
em an ci patie en (econo misc he) zelfs tandig he id. Joos Sc haap
hekeld e in ha ar inleidin g op he t jaa rve rslag van 1981 het
auto ma tisme w aa rme e vro uwe n hun pas bevoc hten bet aalde
baan opzeg de n, nu het eco no misc h tij aa n het keren wa s, en
a ls vrijwi ll igs ter - bij vo orb eeld in de zo rg , waar vee l bezu inigd we rd - aan de slag ginge n. Z ij riep de vro uwenorga ni saties daarom op voor zic hze lf te k ieze n:
"W e moeten kiezen wat wij nu eigenlijk willen. or
meegaan in de st rijd voor werkelijke vrouwenemancipatie , of traditiegetrouw zeggen : eerst de anderen, en
als er iets overblijft dan kom ik wel aan de beurt . En
als u dan te rugtreedt zodat eerst de problemen van
anderen in deze maatschapp ij opgelost ku nne n wo rden , als u niet blijft aandr ingen op maatschappijverander ingen, die werkelijk gelijke rechten en kansen bieden, als u terugtreedt voor uw kinderen, voor wie
doet u dat dan: voor uw zoon of voor uw dochter? "
Aa n het eind van de jaren tachti g wa s een groot deel van de
ac tiv iteiten van de NVR gerich t op het rech t van vrouwen op
eco no m ische ze lfstandigheid e n maak te de NVR zich naar de
ove rhe id toe sterk voor de herv erdelin g van betaalde en onbe taald e arbe id . Maar weer w erd de R aad geteisterd do or pro bl em en . Er waren te gen stellin gen binnen het Da gelij k s
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mani er aa n bel eid sbeïnvloedin g te
doen . M aar opn ie u w bleek het m oeil ijk
om geza me n lij k tot st an dp u n ten te
komen , en de NVR opereert dan oo k
vaak op het ge bied van weini g gevaa rlijk e them a 's. Z o profileert de NVR
zich de laat ste j aren met name op het
gebie d va n de duur zame ont wikk elin g .
In het naj aar va n 1995 nam de N VR het
be sluit hier ee n co m m issie voor in te
ste lle n. A ls th ema speelt het mili eu al
ge ru ime tij d ee n belangrijke rol binn en
de NVR. Veel vrouwen uit de acht erb an
van de R aad kunnen zich van oud sh er
vind en in th em a's als milieu, vrede en
ontwik kelin g/v orming . Inmiddels leidt
de ze NVR-commissie
een bloei end
besta an; ze werkt e mee aan het derd e
Nati on aal Mil ieu Plan en is een be lan grijk aa ns pree kp unt voor het Min isteri e
va n VR OM . De C ommissie heeft zi ch
m et n am e o nde rsc heiden do or een
'soc ia le' kijk op duurz ame ontw ikke lin g . Vanuit het idee dat de di scu ssi e
over duur zaamh eid te veel gaa t ov er de
zorg voor het mili eu en ec onomi sch e
groe i, hee ft de NVR "een derd e dim ensie" geïntro ducee rd: de sociale d im ensie. Duur zam e ontwikk eling vere is t ee n
m entaliteit sver and erin g en een eco nomi e di e ge ric h t is op demateri ali serin g .
D aarom moeten vo lgens de NVR jui st
soc ia le waar de n als betrokkenheid en
zo rg , m aa r ook arbe id stij d wo rde n
ge ïnteg reerd in het duurz aamh eid sb eleid . D e C ommi ssie pleit dan oo k voo r
arbeid stijdv erk ortin g , meer mo gelijkhed en voor de eltijdarbeid, en een verder e herv erd elin g van arbeid en zorg .
De tijd die op die manier vrijkomt, kan
gebruikt word en om meer aandach t te
best eden aa n de sociale en natuurli j ke
leef om gevin g van mensen.
Solidarit eit me t mens en milieu. D at
Geef kleur aan (Ie toeko nst
lijkt het mott o va n de NVR in de j aren
ne genti g . E en mo tto w aar wein igen het
In dit boekje presentee rt de NVR-ColJll1Ji.Hie Duurz ame Ontw ikkeling een roekomstsc enar io
mee onee ns zu lle n zijn , en d at ge ld t
waarin he l socia le belang cen traa l staal (Den H aag : NVR. 1998).
eige nl ij k voor de hele NVR . D e th em a' s d ie va n o uds her op de age nda va n
Bestuur , en tot overm aat van ramp w ilde het mini sterie va n
de R aad sto nden - vred e , onderw ijs - zijn zo algem een d at
W V C niet lan ger een koep el organi sati e subs idiër en. H et
vrijwe l ied ereen zich daar in k an v inde n. Dat verklaa rt mi smini sterie dr on g dan ook aan op een gro nd ige reo rganisa tie.
sc h ien het gro te aant al aa nges lo ten org anis aties , in 1998
wa re n dat er 54 - een tot ale ac hte rba n va n ruim een milj oen
Solidariteit
men sen . Maa r waar w as di e ac hte rba n op de herdenkin gsm aIn 1992 wer d de N ederl andse Vro uwe n R aad ni euwe stij l aannifest ati e in no vember van het vo rige j aar? En waar blij ven de
ge ko nd igd. Di e nieu we stij l za t voo ra l in de spli tsing tu ssen
jo nge( re) vro uw en in de aa nha ng va n a l die org anis aties? E n
de N VR als ve reniging en het nieu w opge ric hte Vrouw en
wa t ve rbind t 'alle vro uwe n' e ige nlij k? D at zijn vrag en di e de
Ad viesbur eau O verheid sb el eid (Arac hne). De vere nig ing
NVR zic h zou moete n stelle n, w il ze de vo lgende eeu w gaa n
moe st ee n pl at form en ee n sp ree kb uis voor de vro uw enbewe halen en n iet verw orde n tot een zeer ope n forum va n met
g ing zij n. H et Vrou wen A dvies burea u O verheidsb eleid
nam e o ude re vro uwen .
A ra chn e legd e zich spec iaal toe op het si g na leren en an alyseren va n ontwikkelingen op bel eid sgeb ied . Or gani saties, waaronde r de NVR, konden bij het bur eau ter echt met informati eM arijk e Huisman stud eerd e Gesc h iede n is aan de Uni ver sit ei t
vr agen en problemen. Op basi s van de ge geve ns van Arachn e
Utrec ht, met als specialisa tie Vrouwen studies Letter en. Z ij is
ko nden orga nisaties dan zelf weer aa n de sla g . Arachne was
redac tie lid van Historica.
ee n neutr aal en onafhankelijk bur eau dat ge en standpunten
innam .
Dit artikel is gebas eerd op de bro chure Een forum van vrouI.
D e NVR prob eerde als koepel van 4 3 o rga nis aties in het con we n. De Nederlan dse Vrouwe n Raad, 1898-/998 (NVR ,
tact met de ov erheid kritisch e ge luide n va nuit de achterban
199 8) die ik schreef voo r de NVR -m anifestatie Vrou w en
over bel eid svoorstellen gehoo r te lat en vinde n, en op die
Werk , 1898-19 98 .
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op de arbeidsmarkt:

Ellen de Dreu & Marijke Huisman

Hoe vergaat het historicae
op de arbeidsmarkt?
Die vraag stond
centraal
op de studiemiddag
die de VVG 27 maart j.1. hield. Om enig
zicht te krijgen op dit deel van de arbeidsmarkt,
organiseerde
bestuurslid
Ellen de Dreu een enquête
onder de VVG-Ieden
waarvan zij de resultaten
voor Historica
heeft uitgewerkt.
Hoe het een
jonge onderzoekster
vergaat die buiten het kader van de universiteit werkt, vertelde
Peggy Plet op die middag. Zij koos ervoor
haar
baan op te geven en in haar eigen tijd en met haar eigen geld, zonder begeleiding
te werken
aan een boek over de geschiedenis
van
Surinaamse
slavinnen. Marijke
Huisman
maakte een portret
van
haar; het eerste in een serie over Historicae
op de arbeidsmarkt.

Een van de doelstellingen van de VVO is zich in te zetten
voor de verbetering van de positie van historicae op de
arbeidsmarkt, en van vrouwen in het historisch bedrijf. De
studiemiddag van 27 maart was bedoeld om inhoud aan die
doelstelling te geven, en een van de resultaten van de middag
is dat het onderwerp arbeidsmarkt nu hoog op de agenda van
de VVO staat. De middag werd bezocht door meer dan veertig vrouwen, die actief discussieerden over het thema.
Om meer zicht te krijgen op de positie van VVO-leden op de
arbeidsmarkt, heeft het VVO-bestuur een enquête verstuurd
die in totaal door tachtig vrouwen ingevuld is teruggestuurd.
De respons is dus ruim 25 procent van het totale VVObestand en is daarmee niet representatief.
Van de tachtig respondenten heeft meer dan de helft (63 procent) een vaste baan. Slechts twee respondenten beschouwen
zichzelf als werkloos. Hierbij moet worden opgemerkt dat de
gemiddelde leeftijd van de respondenten relatief hoog is,
namelijk 42 jaar. Een groot deel van de respondenten is geboren in de jaren veertig of vijftig, zodat zij de arbeidsmarkt
betraden in een tijd dat die relatief ruim was - met name in het
onderwijs.
Van de tachtig respondenten geven 28 vrouwen aan dat zij
vrouwengeschiedenis
hebben gestudeerd. Van de SI respondenten die geen vrouwengeschiedenis
hebben gestudeerd,
hebben 22 vrouwen wel cursussen gevolgd op dit gebied.
Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het feit dat
het nog maar kort, en dan ook nog maar in beperkte mate,
mogelijk is om in het vakgebied vrouwengeschiedenis
af te
studeren. Negen vrouwen zijn gepromoveerd op een vrouwengeschiedenisonderwerp.
Van deze negen vrouwen hebben
er acht een baan gevonden in de wetenschap: vijf als universitair hoofddocent met een vaste aanstelling en drie als docent
en/of onderzoeker met een tijdelijke aanstelling. Deze acht

vrouwen kunnen in meer of mindere mate in hun werk bezig
zijn met vrouwengeschiedenis.
Vier vrouwen werken onbetaald aan een promotie op een onderwerp binnen vrouwengeschiedenis; drie van hen hebben een betaalde baan ernaast.
Aangenomen kan worden dat deze vrouwen hun boterham
verdienen in een sector buiten de wetenschap en in hun vrije
tijd werken aan een promotie. De vierde vrouw geeft aan
werkloos te zijn. Van de tien vrouwen die in een ander vakgebied promoveren of zijn gepromoveerd, geven acht vrouwen aan dat zij in hun werk bezig kunnen zijn met vrouwengeschiedenis. Zeven van de tien vrouwen hebben een vaste of
tijdelijke aanstelling binnen de wetenschap.

On/tevreden
Twaalf vrouwen hebben geschreven dat zij langdurig (meer
dan twaalf maanden) werkloos zijn geweest na de beëindiging van hun studie. Acht van de twaalf langdurig werklozen
hebben een studie vrouwengeschiedenis
gevolgd. Er is
bovendien een duidelijk verschil in het aantal maanden werkloosheid dat wel en niet afgestudeerden vrouwengeschiedenis
bij elkaar hebben gesprokkeld. De SI vrouwen die niets of
nauwelijks iets aan vrouwengeschiedenis
hebben gedaan in
hun opleiding waren in totaal 225 maanden werkloos (dat is
gemiddeld 4 112 maand). Daarentegen zijn de vrouwen die
wel vrouwengeschiedenis
hebben gestudeerd bij elkaar 265
maanden werkloos: dat is gemiddeld 9 112 maand . Bovendien
zijn de vrouwen die geen vrouwengeschiedenis hebben gestudeerd meer tevreden met hun huidige baan. 21 van de SI
vrouwen (41 procent) geven aan geen andere functie te
ambiëren. Daartegenover geven slechts 7 van de 28 afgestudeerden vrouwengeschiedenis
(25 procent) aan dat zij geen
andere functie ambiëren en dus tevreden zijn met hun baan .
75 procent van de afgestudeerden
vrouwengeschiedenis
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ambieert dus een andere functie.
Het is moeilijk om een eenduidige verklaring te geven voor
deze verschillen. De gemakkelijke verklaring is dat een studie vrouwengeschiedenis
leidt tot een langduriger werkloosheid na het afstuderen en/of tot andere baan dan die gewenst
is. Aan de andere kant moet er ook rekening mee gehouden
worden dat de vrouwen die geen vrouwengeschiedenis
hebben gestudeerd, over het algemeen ouder zijn (vrouwengeschiedenis bestaat immers nog niet zo lang) en dus te maken
hadden met een andere situatie op de arbeidsmarkt dan de
jongere generatie. Ook volgens de respondenten
is de
arbeidsmarkt de grootste oorzaak van werkloosheid. Een
derde van de niet-afgestudeerden vrouwengeschiedenis
(31
procent) legt de oorzaak van de eventuele werkloosheid bij de
arbeidsmarkt, in plaats van persoonlijke omstandigheden.
Van de afgestudeerden vrouwengeschiedenis geeft zelfs 42.8
procent aan de arbeidsmarkt als belangrijkste oorzaak voor de
werkloosheid zien .

Strategieën
Aan het einde van de enquête konden de VVO-leden en abonnees van Historica suggesties aandragen om de positie van
historicae op de arbeidsmarkt te verbeteren. Veel vrouwen
noemden netwerken als een belangrijk middel, zowel met
andere VVO-leden als met vertegenwoordigers
van 'de

arbeidsmarkt'. Netwerken met potentiële werkgevers zou tot
doel kunnen hebben om hen op de hoogte te brengen van de
vele capaciteiten van historicae (zoals schrijven en analyseren) en zodoende de groep historicae te ontdoen van hun
'stoffige' imago.
Een aantal respondenten stelde verder voor om cursussen te
organiseren om de kansen van historicae op de arbeidsmarkt
te vergroten.
Genoemd
werden cursussen
netwerken,
management, onderhandelen en loopbaantraining. Daarnaast
werden vele andere mogelijkheden aangedragen om de kansen van historicae op de arbeidsmarkt te vergroten, zoals lobbyen bij onderzoeksinstellingen,
bemiddelen tussen vraag en
aanbod op de arbeidsmarkt, het zelfstandig creëren van werkgelegenheid, het bestrijden van discriminatie en het creëren
van nieuwe rolmodellen. Inmiddels heeft het VVO-bestuur de
positie van historicae hoog op de agenda staan.
Verschillende respondenten stelden voor om een artikelserie
in de Historica te publiceren over voorbeelden van historicae
die op een creatieve manier zijn omgegaan met hun kansen op
de arbeidsmarkt. Aan deze suggestie is onmiddellijk gehoor
gegeven door de redactie van Historica. Hierna is het eerste
portret van een vrouw op de arbeidsmarkt te lezen. In komende nummers van Historica zullen meer portretten volgen van
allerlei historicae die zich in diverse functies op de arbeidsmarkt bewegen.

"Ik doe geen concessies
als het om mijn onderzoek gaat"
Peggy Plet: zelfstandig
onderzoekster
In deze eerste
aflevering
van een
serie portretten
van historicae
op
de arbeidsmarkt
komt een gedreven onderzoekster
aan het woord.
Peggy Plet doet in haar eigen tijd
en met
haar
eigen
middelen
onderzoek
naar
de
sociale
geschiedenis
van Surinaamse
slavinnen. Zij vertelt waarom zij voor
deze werkwijze
heeft gekozen, en
wat haar drijft.

Dat boek over de geschiedenis van
Surinaamse slavinnen móet er komen,
zei Peggy Plet (1966) op de WG-studiemiddag. "Ik vind het belangrijk dat
bekend wordt hoe die vrouwen geleefd
en overleefd hebben. Als zwarte vrouw
vind ik het helemaal belangrijk om te
weten hoe mijn voormoeders
hebben
geleefd en dat door te vertellen. Mensen
nu, zeker in deze witte maatschappij,
moeten zich realiseren waar ze vandaan
komen en wat voor strijd er geleverd is.
Je kunt de plaats waar zwarte mensen
nu zijn niet voor kennisgeving aannemen. Het mag niet vergeten worden dat
er mensen voor hebben gewerkt, geleden en gestreden dat wij nu kunnen
doen wat we willen doen. Zeker voor
de kinderen die hier geboren worden,
vind ik het belangrijk dat de geschiedenis van Surinaamse mensen ten tijde van
de slavernij ergens beschreven staat.

Peggy Plet .
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Want straks zullen alle mensen die zich
nog maar iets van die geschiedenis kunnen herinneren, er niet meer zijn. En
waar moet je dan naar toe?"
"Er is zo weinig bekend over met name
het leven van de slavinnen. Eind jaren
zeventig, begin jaren tachtig zijn er wat
scripties en artikelen verschenen over
dit onderwerp , maar daarna is het hier
in Nederland weer gestopt . De laatste
jaren zijn er wel enkele belangrijke studies over de Surinaamse slavernij verschenen, maar dan vooral vanuit economisch perspectief. Dus op dit moment
weten we vrij veel over hoe de economie werkte ten tijde van de slavernij,
maar hoe de mensen die zorgden dat
die economie draaiende werd gehouden, hoe die hun leven ervaren hebben,
daar is bijna niks over bekend . In die zin
wil ik proberen de geschiedenis aan te
vullen, door dat sociale aspect van de
slavernij boven tafel te krijgen. "
Behalve zwarte mensen hun geschiedenis te rug te geven, streeft Peggy Plet er
ook naar dat witte mensen zich bewust
worden van de koloniale geschiedenis in
Suriname. "Ik hoop dat men ooit eens
op een normale manier met dat verleden omgaat, dus niet alleen met schuldgevoel en schaamte. Dat er, hoe pijnlijk
het ook is, over de slavernij gepraat kan
worden . Nu kunnen mensen nog zeggen
dat ze het niet hebben geweten . Maar
als de geschiedenis ergens beschreven
staat, en je weet het niet, dan ligt het aan
jezelf . Het is bovendien niet alleen ons
verleden,
zeker
in het geval van
Suriname en Nederland kan je toch wel
spreken van een bijzondere historische
band, en dan ben je het naar elkaar toe
verplicht om kennis van elkaars geschiedenis te hebben.Want uiteindelijk is het
een gezamenlijke geschiedenis ."

t ie opgezogen, zodat ik in Nederland
verder
zou kunnen als zelfstandig
onderzoeker. Ik heb toen heel veel boeken gekocht, heel veel gekopieerd, en ik
ben nog steeds bezig met het materiaal
dat ik toen heb vergaard."
Het gebrek aan goede begeleiding was
één obstakel voor het onderzoek zoals
Peggy dat voor zich zag, maar een ander
was het feit dat een proefschrift aan
bepaalde voorwaarden
moet voldoen,
die zij als beperkend ervaarde . "Je moet
je onde rzoek zo aanpassen totdat anderen er wat in zie n, en dat vond ik heel
moeilijk. Ik wilde bovendien een toegankelijk boek schrijven, waarin vrouwen
zich zouden kunnen herkennen. Ik vergeet nooit dat ik eens in het vrouwenhuis was, en de vrouwen die daar waren ,
vroegen wat er eigenlijk bekend was
over onze voormoeders. "Helem aal niks ,
behalve wat in die en die studie staat ",
zei ik, waarop zij reageerden met "Ja,
maar dat is zo 'n moeilijk boek, ik kwam
nauwelijks doo r de inle iding heen! " Dat
was dus een hee l theoretisch
boek,
waardoor
die vrouwen
dat boek
gewoon opzij gelegd hebben, en dat wil
ik niet. Ik wil dat het voor een zo breed
mogelijk publiek toegankelijk wordt. Het
is hun geschiedenis, en het boek moet
ook voor hen zijn. Ik doe niet gauw concessies als het om mijn onderzoek gaat,
daarom koos ik er bewust voor om niet
op de universiteit verder te gaan . Het
gaat mij ook niet om het promoveren op
zich, als ik dat had gewild had ik al lang
een of ander onderzoekje voor elkaar
kunnen krijgen en was ik al drie jaar
bezig geweest. Maar ik weet misschien te
goed voor wie ik wil schrijven, hoe ik wil
schrijven. En het is heel moeilijk om
anderen ervan te overtuigen dat je het
op die manier wilt doen ."

Spons
AI tijdens haar studie Portugees aan de
Universiteit van Utrecht raakte Peggy
Plet geïnteresseerd
in het thema slavernij. Zij studeerde in 1994 af met een
doctoraalscriptie
over Braziliaanse slavinnen, en ze wilde verder onderzoek
doen naar Surinaamse slavinnen. Ze
kreeg een subsidie om een onderzoeksvoorstel te maken dat uiteindelijk bij
NWO ingediend zou moeten worden.
Maar zover is het nooit gekomen : "Het
is heel moeilijk om er tussen te komen,
om begeleiding te vinden , mensen te
vinden die enthousiast
zijn voor je
onderzoek en die verstand van slavernij
én van gender hebben. In Amerika zijn
ze veel verder op het gebied van zwarte vrouwenstudies
en zwarte geschiedenis, en ik heb mijn subsidie dan ook
gebruikt om de Fullbr ight Scholarship
binnen te halen, zodat ik een jaar kon
studeren
aan de Universiteit
van
Madison in Wisconsin. In dat jaar heb ik
als een spons zoveel mogelijk informa-

Taak
Een nadeel aan het leven als zelfstandig
onderzoeker, vindt Peggy dat je zelf heel
ha rd moet werken aan je contacten . "Ik
vind het niet erg om alleen te werken ,
naar het archief te gaan en dan thuis de
aantekeningen weer uit te werken en te
bedenken wat ik verder wil. Maar ik mis
de contacten met andere mensen, die je
feedback en kritiek kunnen geven ." In
ie de r geval ondervindt ze veel steun
van een Amerikaanse
vr iend in d ie
onderzoek doet naar zwarte vrouwen
in de burgerrechtenbeweging
, en die
haar op de hoogte houdt van recente
literatuur en debatten. Daarnaast heeft
Peggy een grote inspirat ieb ron : de
Amerikaanse
historica Darlene Clark
H ine. "Zij is een jaar of dertig geleden
begonnen met het in kaart brengen van
de geschiedenis van zwarte vrouwen in
Amerika. Na haar promotie belde een
aantal mensen bij haar aan, en zij ze iden:
" H ier heb je een doos mater iaal, schr ijf
jij maar een boek over zwarte vrou-
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wen ." Ze dacht dat ze dat helemaal niet
kon , maar uiteindel ijk heeft ze het toch
ged aan. En toen het boek af was, heeft
ze besloten om zich verder bezig te
houden met de geschiedenis van zwarte vrouwen, want ze snapte niet hoe
het kon dat zwarte vrouwen uit de
geschiedenis
waren weggeschreven .
Inmiddels heeft ze vele prachtige boeken geschreven , die voor een heel groot
publiek geschikt zijn: haar boeken worden geb ruikt bij colleges, maar ze worden ook geleze n doo r gewone mensen .
Daar heb ik vee l bewondering voor ,
toegankelijk schrijven, zodat vrouwen
na lezing het idee hebben "dit zijn wij,
dit hebben we allemaal meegemaakt, en
we zijn er nog steeds ." En zij schrijft op
een heel positieve manier, ze maakt
geen slachtoffers van de mensen waa rover ze schrijft ."
"T ijde ns mijn studie , zeker in het
begin, had ik niet verwacht dat ik nu op
deze manier zou werken . Toen had ik
nog geen id e e welke kant ik op zou
gaan , en ik had ook niet verwacht dat
ik zo door dat slavernij-onderwerp
geg repen zou worden. Maar nu zie ik
het als mijn taak om deze geschiedenis
in kaart te brengen . Ik heb een goed
gevoel bij de besl issing die ik heb genome n , ik heb gee n t w ijfe ls over de
beslissing om mijn baan op te zeggen
en me hier voor de volle honderd procent aan te wijden ."

Marijke

Huisman

is

redactielid

van

Historica.
Ellen de Dreu is oud VVG-bestuurslid.
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Ongehuvvd
moed
in de zeventiende
Moreel

verwerpelijk

of een

erschap
e e u vv:
financiële

last:?

Manon van der Heijden

In het zeventiende-eeuwse
Holland was het niet ongewoon
dat
vaders alimentatie
betaalden
voor de kinderen
die zij buiten de
huwelijksband
verwekten.
Ondanks
dit alimentatierecht
verkeerden
ongehuwde
moeders
in een benarde
situatie. De Hollandse
overheid en de gereformeerde
kerk bestreden
het ongehuwd
moederschap met strafrechtelijke
vervolgingen
en een strikt tuchtbeleid.
Met de toename
van het aantal onwettige
kinderen
in de loop van
de zeventiende
eeuw nam de aandacht voor de ongehuwde
moeders toe, maar overheid
en kerk maakten
daarbij verschillende
overwegingen. Waar de predikanten
de nadruk legden op het moreel
afkeurenswaardige
van het gebeuren,
keek de rechtbank
vooral naar
de financiële
aspecten van de situatie.

Alle vormen van seksualiteit buiten de huwelijksband waren
in de zeventi ende eeuw verboden en daarmee strafbaar .
Pa artjes die voor het huwelijk het bed deelden, echtgenoten
die hun vrou w met een ander bedrogen e n mei sjes die zic h
voor één nach tje h adden laten verleiden , m aakten zich sch uldig aan een ern sti g misdrijf . H et mi sdrijf werd vlese lijke co nve rsa tie genoemd en wie dat vergrijp ple egde , liep het risic o
voor enkel e j aren uit Holl and te worden verb ann en .
Zowel mannen al s vrouw en werd en wegen s buitenechtelijk e
seksuele activ ite iten veroorde eld , maar vrouw en waren veruit in de meerderheid. Meer d an ze venti g procent van de veroordelingen weg ens voorechtelijke seksualit eit stond op het
conto van vr ouwen. Daarvo or zijn twee reden en te noemen .
Ten eerste hant eerden de zev e ntie nde-eeuwse rechters een
dubbele mor aal: op het zed elijke gedrag van vrouwen werd
nu eenmaal meer gelet dan op dat van mann en. Daarna ast
hadden vro uwe n een groter e p akkans , omd at de gevolg en
immers all een bij hen zi chtb aar waren . Een gro ot aant al
vrouwen w as ind erdaad z wa ng er op het m oment van hun
arre statie .
Zwangers ch ap wa s bij on gehuwd e vrouwen het duidelijk ste
bewijs dat ze schuld ig w aren aa n voorecht elijke sek sualite it.
Onwettige kind eren werden door de rech ters dan ook al s
zodanig besch ouwd. Zo wa s de 24-jarige Trijntj e Pieters al in
1640 en 1644 opgepakt naar aa nleiding van haar zwangerschappen , toen in 1645 bleek dat zij opnieuw ee n kind zou
krij gen . Trijntj e werd naar aa nle iding van haar zwan gersc ha ppen dri e m aal veroo rdee ld we gens vlese lijke conv e rsa tie . Dat de se ks uele relati e to t een one cht kind had gel eid ,
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werd zeer kwalijk geacht , maar vrouwen werden er in ee rs te
instantie niet extra voor be straft. Het kind w as dus sle cht s een
bewij s voo r het delict , meer niet. D at wa s althans zo tot de
eer st e helft van de ze venti ende eeuw . Van af 1650 kw am in h et
oord eel va n de rechter s de n adruk steeds m eer te liggen op het
voortbren g en van on w ettige kinderen . Het ond erwerp
'on we ttige kinderen ' werd ze lfs zo domin ant in de ve rho re n
dat het lijk t alsof het voortbr engen van on wetti ge kinde ren al s
ver gr ijp werd opgev at. In ee n aantal vo nnisse n w as alle e n
sprak e van onechte kinderen en werd ge en term of om schrijving gen oemd die duidde op een sek su eel misdrijf.

Zonde
De vr aa g is waarom de o verheid in de tweede helft v an de
zeventi ende eeuw me er aa ndacht kre eg voor one chte k inde ren . Nam het aan tal onw etti ge kinderen in die peri ode soms
toe ? Uit versc hill ende Eng el se , Duit se en Nederland se onde rz eke n blijkt dat het per cn tage on wetti ge kin ler en in de
loop van de zeventie nde ee uw inderdaad toenam . I De ge re formeer de kerk uitte dan oo k haar be zorgdheid over het aa ntal onw etti ge kinder en . Vana f de tw eed e helft van de ze ve ntiende ee uw had de kerk ee n programm a tegen alle onz edelijkheid opgezet, de zoge naam de Na d ere Reformati e . Dit
zedelijkheidsoffensie f was vooral gericht tegen voor echtelijke seksu aliteit en ongehuwd moedersch ap . Zo oordeelden de
Delftse pr edikanten dat het voortbren gen van onwettig e k inderen stre nge r moest w ord en aangep akt. In talloze bri even
ver zochten de predik anten het stad sbe stuur o m ma atr egel en
te nem en tegen het ac hterha le n van de vade r van een onwet-

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

Op dit sc hilde rij wo rdt gew aa rsc huwd voo r de av ance s van een oneervolle
vro u w. Jan St een, H el morg ent o ilet (1663).

tig kind . D e onze delij ke situa tie zou im mers opge los t zijn als
de ver wekke r va n het kind gevo nden we rd en er getro uw d
kon wo rde n .
Het was bepaald gee n ni eu w probl eem . In de zev entie nde
eeu w wa re n vroe dv ro uwe n ver plic ht o m de m oeder tijd en s de
b aren sn ood de naam van de verwekke r te ont fut selen . D e
kerk vond dat de vroedvrouw en hun pli cht niet deden en het
stadsbes t uur te lak s op dez e nalatigh eid reagee rd e. De pr edikanten besl oten ze lf in te grij pe n en de vro edvro uwe n te w ijze n op hun taak . H et m ocht wei nig baten , w an t het stads bestu ur fl oot de p redik anten teru g . Het aa npa kke n van on wettige kind eren wa s immer s de taak van de ov erhe id en niet va n
de kerk . D e pr edik ant en p robe erd en da arn a no g slec h ts
in vloed uit te oefe ne n op de eigen lidmaten . Moe ders va n
o nw ettige kinder en werden van het avo ndm aa l afgehoude n
tot zij voldoende berouw h add en geto ond voor hun zond e .
Het sta ds bes tuur deed form eel niet s, m aar in de rechtspraktijk
verande rde w èl wa t. Het krij gen van onwe ttig e kind er e n wer d
namelij k ni et all een steeds va ker gen oemd , het was ook teru g
te zien in de str af . D e 2 1-jar ige J anne tj e w erd in 1657 op het
schavo t met roed en geg ese ld, w aarb ij ze ee n p op in de arm en
moe st houden. In het crim inele boe k sto nd allee n : "be ke nt
swanger te sijn van een per soon van D ort " .
Er ont stond een stru ctur ee l on der sche id in de stra ffen voor
vrouw en mèt en zo n der onw ettige ki nderen . Alle enstaand e
vro uwe n m et ee n onwe ttig ki nd kr egen zw aa rdere stra ffe n.
Ze we rde n voor lan gere tijd ver bann en en zij w erden met ro eden uit de stad ge le id of op enli jk ge ge seld om het oneervo lle
va n hun d aad te onde rs trepe n . D at w as alth ans zo w anneer de
ver we kk er van het kind onb ekend was. Z odra de naam van de
vader van het onwettige kind bekend was, werd de vrouw
minder zwaar be straft.
Geld

en eer

Wat had het oord eel v an de rec h ters te m aken m et het al d an
niet bekend zijn va n de vad er va n een onw ett ig ki nd? Het an t-

---'w oord daarop is eenv oudig . De f inanciële last van one chte
kind eren lag gro tendee ls bij de ste delij ke arme nzorg en met
de toe na me va n het aa nta l o nwett ige kind er en wer d die la st
stee ds grot er. N iet voor niet s bep aalden sta dsb esture n dat
vro ed vro uw en de na am va n de va der m oesten acht erh alen.
Op di e mani er kond en d e ko sten va n een kind op de va der
worden verhaa ld . Som s weigerden vro edvro uwen inderdaad
het kind ter wereld te brengen als de moed er de naam van de
v ade r niet w ild e noem en . In baren snood noemden ze dan uiteind elijk een n aam. H et heette dan dat een vrouw het kind " in
barent sno od heeft op ge zwor en " . D aarna legden de vroe dvrou wen een ver klaring o ver h et va de rscha p af, waarva n een
akte werd opge m aakt voo r de notari s . Met de ze akt e sto nden
vro uwe n ste rke r al s ze alim enta tieproc edu re vo or de recht ban k begonn en , de zo gen aamd e va derscha psac tie.
Het achte rh alen van de vader was van groo t bel an g voor
on gehuwde m oed ers. Ten ee rste om prakti sch e re den en . Een
vro edvrouw ko n imm er s hulp w eigeren tijd en s de bevalling
en na de bevallin g sto nd zij all een in de zo rg voor haar kind.
N iet alleen om dat de va der ge en verantwoor delij khei d n am ,
m aar ook omda t mei sjes die hun eigen ge ld verdiende n hun
baan verlo ren . Dien stm ei sje s we rde n op straa t geze t zo dra
hun baas m erkte dat ze zwanger wa ren . Ten tweed e spe elde
eerverlies ee n gro te ro l. Meisje s die de vader van hun kind
ni et kon den aa nw ij zen , waren per defi nitie oneervol. D e kans
op ee n huw elijk was voor hen ver keken.
In de loop va n de ze venti ende ee uw werd de bekend heid van
de va der stee ds bel an grijker . D e fina ncië le bel an gen va n de
over he id spee lden daarbij een gro te rol. Vrou wen di e vo or de
re chtbank ve rsc hene n , m oesten in ieder geva l een ver wekker
kunn en aanw ijzen en liefst moesten ze oo k nog kunn en aanton en dat de man alimentatie bet aalde. H et maakt e daarbij
niet uit of de m an in kwesti e me t iem and ander s was
getrouwd. Voor de rech ter s leken de naam v an de vader en de
fina nci ële zo rg he t b el an grijk st e te zijn . Zo ver kl aa rde
Wilh elmin a va n de r Be in dat zij ee n kind had bij een ge huwde kl eerm aker die h aar voor het onderho ud van het kind
bet aalde . D e mee ste ande re vro uwe n w erd en voo r zes of
tw aalf j aar verbanne n, maar Wilh elmin a w erd slecht s een
k orte tijd de toegang tot de stad ontzegd .
Vrouwen die niet hadd en ku nnen vertellen wie de verwekk er
van hun kind was gewe est, werd en met ro ed en door de st ad
ge leid. Van af d at moment wa s voo r ieder een duidelijk dat ze
zic h had overgege ven aa n een onwe ttig e rel ati e en dat er geen
m an was ge wees t die haar eer , in ieder ge va l vi a ge ld, had
kunn en verd edi gen. D at blijkt ook duidelijk uit de ve rho ren.
M arijtj e Ban ek en had haar minn aar ongerus t gevraagd : "Wat
sa lder van co me n ?", w aarop hij haar antw oordde: "Soo wannee r der een kint van co m t, so sa l ik het (o nd er)houd en" . De
rel atie tussen financiële onderste uning door de vader en eerherst el van de moed er blijkt ni et alleen uit de recht sz aken.
O ok bij de va de rscha psa cties lag de nadruk op de alimen tatie :
alle vro u we n eisten geldelij ke onderste uning van de vermeende vad er om hun eer te kunn en her stellen.
D e fix atie op de na am van de va der en het fin anc iële onderhoud bra ch ten vrouw en in een ben arde si tua tie . Lo s van de
f ina nciële co nsequenties werd hun eer te grabbel ge gooid als
de vader niet s met het kind te m aken wild e hebben. H et was
du s zaak om de vader op zijn ver antwoord elijkheid te wijzen.
D at gebeur de op tw ee m anie ren . Vrou wen konde n de verwekk er van het kind formeel via een vad er schap sactie voor
de rechtbank dagen. M aar er be stonden ook informel e maniere n . Het w as niet ong ew oon dat het kind openlij k na ar de verwekker we rd gebrac ht. De vad e r kreeg dan mee stal bezoek
v an derden di e als vert egenwo ordigers v an de moed er optraden. Ca tha rina Wouters had in 1692 bijv oorbeeld Ma rij
R eijers willen helpen en een bezoekje gebracht aa n de
get rouw de m inn aar van ha ar vrie nd in . Ze drei gde hem bij de
sc ho ut (of ficie r van ju stitie ) aan te gev en a ls hij ble ef we igeren om zijn k ind te erk enn en . H el aas beh oorde de ve r we kk er
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in kwes tie tot de nota be le n van de stad en was k lasse nj us ti tie
ee n fund amen teel ond erdeel van het zeventie nde-ee uws e
rec htss yste em . D e zo genaamd e va der werd ni et een s verhoord, terwi jl M arij met roed en de stad werd uitgel eid om
voor ti en jaar w eg te blijven.
Keuze

uit

kwaden

De naam sbekendheid va n de va de rs was zel fs zo bel an grijk
dat vro uwe n so ms ma ar ee n naa m noem den om er va naf te
zij n . M et and er e woord en : de moede r beschuldigde iem and
valselijk , het zo genaamd "lichtv aardig opz were n " . Het lichtvaa rdig opzw ere n was nog een vrij o nsc huldige hand elin g .
D e ben arde situa tie waa rin vro uw en zic h b evonden , leidde
soms tot dra sti sch er m aatreg elen . Het kw am regelm ati g voor
d at vro uwe n hun kind trachtt en te ab ort eren do or bep aald e
drankj es of eten in te nem en, wa arvan ze hadden geho ord dat
het de vruch t zou doden .
Ee n tra gisch voo rbeeld is Maijk en Leenman s. Zij had eerst
iemand licht vaardig op gez w ore n en verv olg ens "den se lv en
daer na ontschuldig t, verswijgende den ech te vader " . Later
bleek dat. de echt e va de r niet s met het kind te m ake n wilde
hebben en haa r de abo rtu s had aangera de n . Hij ontk end e het
verhaa l in alle toonaarden. Hij ging dan ook m et een rep rim ande vrijuit , terwijl Maijken met een publie kelijk e ve rtonin g uit de stad werd ver ba nne n . Het kwa m vee l v ake r voor
dat on gehuwd e vrou we n het kind na de ge boorte te vo nde ling
legden . Fav or iete pla at sen w aren kerken en hui zen va n vo or aa nstaande stad sbewoner s. Dat was ook logi sch: op di e plekke n zoud en de kinderen een go ed tehu is kr ijgen .
Soms gin gen vr ouwen o ve r tot de mee st drasti sche daad : kin-

derm oord . D at het doden van hun kind direct in verb and
sto nd met de situa tie waarin de moeder s zic h be vonden is
ov erduidel ijk . D e kind er en werd en mee stal di rect na de
b evalling gedood, de dader s w ar en altijd van het vro uwelijke
gesl acht en het kind was altij d buiten de huweli jk sband ver we kt . De moeder s bra cht en hun baby slechts om het leven
omd at zij zich in een hop el oze situa tie bevonden . Zij liep en
imm er s ri sico op alle geb iede n. De kan s was gro ot dat zij hun
ink omen verloren en als gevo lg daarvan hun kind niet kond en
onderhouden. Da arnaast kond en ze to t een verb anning sstraf
van twaal f j aar w orden veroord eeld. In hun gev al ging dat
ook nog een s gepa ard met publiek vertoo n en wa s hun sch ande en one er volledig openb aar.
De keuze tussen op enbaarheid en ver borge nheid vor m de voo r
de verdachten een b ijna onm ogeli j k dilemm a. H et ligt voo r de
hand dat vrouwen hun onw ettige zwanger scha p het liefst verb orge n hielden a ls de vade r he t kind niet erk ende.
B ek endheid had immer s grote gev olgen . Anderzijd s we rd het
verb ergen van een zw ange rscha p als ee n schandelijk e en
oneer volle daad beschouwd. Al s ongehu wde vr ouwen hun
zw anger sch ap trachtt en te verber gen , stonden zij extra onder
verd enking. Gene e skundi gen steld en dan ook dat eervolle en
onschu ldige vrouwen bij hun b evalling altijd de hulp vroeg en
van een vro edvr ou w. Zond er vroedvrouw werd de situ atie
ei genlijk al ve rdac ht.
Het lijkt een vi cieu ze cirk el. Bev allin g bij een vroed vrouw
kon direct leiden tot recht erlijke vervol ging en publi eke
on eer. Ma ar het ri sico wa s misschi en nog gro ter al s de sch out
ontdekt e dat een vrouw h aar zwange rsch ap had willen ver ber gen en zo nder pr ofession ele beg eleidin g was be vallen . H et
w as ee n keu ze uit twe e kw aden, di e erto e le idde dat som m ige vrou wen geen andere uitweg zagen dan het dod en van hun
kind .
De zaa k v an Anna Barber uit 163 7 laat h et dilemm a wa armee
zij wors teld e goed zie n. Anna had uit "vr es e dat het volck
dae r bij sij diende verswe gen en gelooche nt dat se swan ger
wa s " . Toen 's nach ts de weeën kw amen, ging ze n aar h et to ilet en blee f daar tot het kind in de p ot tere cht kwam en sti erf .
Ze ve rkl aarde het "ge dae n te hebben om dat de sa ec ke niet
op enbaer so ude worden ". Anna kr eeg als " m oorderesse van
ha ar eijgen vru cht " de doodstra f op gel egd . Ha ar geval is
exemplari sch , want bij andere kinderm oorzaken kwamen
de zelfde ove rw eg ing en naar vor en : ongehu wde vrouwen
hi elden hun zw ang ersc hap ve rborg en om de sch ande en oneer
bij openbaa rhe id te voork omen. We hebb en gez ie n w at de
con sequenti es war en . Het meest tragische is, dat de zw are
str affe n vo or ong ehu wd e m oeders mi ssc hien ge base erd
war en op morele overtuiging , ma ar dat fin an ciële motieven
de doorsla g gaven .

Man on van d er H eijd en is ve rbonde n aan de L ett erenfa cult eit
van de Vrije Univ ersiteit van Amst erdam . Onlan gs p rom o ve erde zij op Huwelijk in Holl and. Ste delijke recht sp raak en
kerk elijke tucht , 1550 -1700 (A mste rda m: B er t Bakk er, 199 8 ).
Zij is co -aute ur van het boe k Vij ftien fr agment en uit de
ge schiedeni s van R otterdam . Da arn aast sc hreef zij ve rsc hil len de a rtik el en op socia al- en recht shist or isch ge b ied.

I.

Straff en di e in de zes tiende en zev en tiende eeu w we rden opg el egd : ve rb rande n, ophan g en, hand en afha kk en, GIl/hoofden en do ods teke n. Uit : Tengi er
La tenspi eg e l (1508) .
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En kele studies : Edwa rd Shorter , 'Ill eg itima cay, sex ual revoluti on and soc ial ch an ge in modern Euro pe' in : Jou rnal of
Int erdisclplin a ry His to ry, 197 1; idem, B astard y in its co mp arativ e history: stud ies in hi story of ill egitimacy and marit al
no nco nfo rm ism in B ri tain. Fra nce, Ge rm any , S wed en ,
North -America , Jam aica mu l Japa n , Lond on , 1980 ; M .
Mitter aure r, L edi g e M ütter. Z U l' G es chi cht e illeg it ime r
Geb urt en in Euro p a, Mün ch en , 1983 .

On

Onmatige

ij kh ei d

rn a n nel

mannen

Franse
(on)rnannelijkheid
uit de achttiende
eeuw-

i n Engelse

reisverhalen

Jasmijn Bovendeert

" The rul e f or trave lling ab roa d is to take ou r co m m on sense w ith us, and to lea ve our prej udices behind us . "
John Ha zlitt (1767-1837 )

Niet alleen invullingen
van vrouwen
en vrouwelijkheid
staan centraal
in het huidige
genderonderzoek,
ook mannen
en mannelijkheid
worden
onderworpen
aan een kritische
beschouwing.
Jasmijn Bovendeert
onderzocht
twee reisverhalen
van Engelse mannen
die verslag doen
van hun belevenissen
in Frankrijk
en stelde daarbij
de vraag of het in
Engeland
heersende
vooroordeel
dat Franse mannen
verwijfd
waren, wordt
bevestigd
door
de ervaringen
van de twee reizigers.

In de hogere Enge lse kringen en met name aa n het hof, ach tte men het in de achtti ende eeuw van groot bel ang dat de jon gemannen uit hun mil ieu ter afro nding van hun opvoeding
een aantal ja ren door Frankrij k en Italië zouden reizen . Da ar
zouden ze in aa nr aking komen met de be sch aving en ler en
zich als echt e gen tleme n te ge drag en. Dez e educa tiereis was
ec hter niet geh eel zo nder gev aren ; Engel se mor alisten war en
ban g dat hun la ndgenoten in F rankrij k door rnga ng met de
-ran. en verwijfd zouden word en.' In het En gel and van de
ac httie nde eeuw we rden de Franse n namelijk als bijzonder
ve rwij fd besch ouwd , slec hts bezig met op schik en uiterlijk
vertoon . Ma ar ervo ere n de Brit se reizigers die Frankrijk aandeden, de Fran sen ook werke lijk zo? Worden in hun re isver ha len de in En ge land he ersende voo ro ordelen gen uanceerd?
In het ondersta and e wordt een tweeta l erv aringen va n Britten
die in de achttiende eeuw Frankrijk be zochten, besp roken .
Hoe (on)m annelijk vonden zij de Fransen echt ? Hadden vooroo rdele n invl oed op hu n bel eving van hun erva ring en?
One-sex
model
Verwijf dheid is geen oordeel dat op zichz elf staat , ma ar is
n auw verbond en met mannelijkheid
en vro uw elij kh e id .
D aarom zal ik mij niet bepe rken tot het speure n naar verwijfde Fransen , m aar ook onder zoeken welke not ies van manne lijkhe id en vrouwelijkh eid in deze twee rei sver ha len n aar
vore n kom en .
M ann elij khe id, vrou w elij kheid en dus ook verwij fdheid had den in de achtti end e eeuw een ande re invulling dan tegenwoordig . Zeer bruikbaar bij de bepali ng van mann elijkhe id en
vrouwel ijkh eid in die eeuw is de studie Makin g sex . Bod y and
ge nde r from the Gr eeks to Fr eud van Thom as Laq ueur uit

P ort ret van Tob ias S m al/ elf (U il: Tob ias Smal/elf , The ad ventu res of
Si r Laun eelot Greave s Gild the Hl sto ry and Adv enturers of o n A lom,
Lond en . Ne", York 1924)
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Onmannelijkheid
1990 . D aarin word t bew eerd dat het hu id ige bip ola ire sekse systeem , waarbij we uit g aan van een onove rbru gbare kloof
tussen mann en en vrouw en , ee n con stru cti e van tam elij k
recente datum is. Vóór de ne gentiende eeuw was er spr ake
van wat Laqu eur noemt ee n one -sex mod el . Er bestond m aar
éé n sekse , de mannelijke . D e vrouw wa s ee n afl eid ing da arvan , een niet zo go ed uit de ve rf gekom en variant op de m annelijke se kse . B oven die n gaa t L aq ueu r erva n uit dat er ee n
so or t hiër archi sche ladd er best ond , wa ar b ij mannelijkh eid de
hoo gste waa rde had . Al s ee n vro uw zi ch m ann elij k gedroeg ,
w erd de waarderin g voor haar gro ter, en zij steeg dan op di e
ladder . A ls ee n man onm ann elijk gedr ag tent oon spr eidd e ,
daalde hij in aanzi en en kwa m o p de 'L adder va n Laqu eur '
ze lfs ond er de m annelij ke vro u w te staan. D e gre nze n tu ssen
de seksen war en vloeiend , om da t het biol ogisch gesla cht ni et
als de eni ge det erminant van ge dra g w erd bes chouwd. In de
achtt iende ee u w wordt het one- sex mod el la ng za am verd ronge n door het two -sex mod el dat in de negenti ende en tw inti gste eeuw de norm wordt .
Wat hield ' m annelij kh eid ' in de achtt ie nde ee uw in ? In on ze
tij d is ee n ma n die seks uee l ac tief is bij zond er m annelij k . Z o
niet in de ac httiende eeuw . R okk enja gers we rden do or hun
omga ng met vro uw en ze lf oo k vro uw elijk, zij war en verw ij fd
omda t zij zichze lf niet ond er co ntro le hadd en . Ee n Echt e M an
was is staa t zij n lusten te beh eer sen . Gebre k aa n zelfbeh eersing was ee n vro uwe lij ke eig ensc ha p; vro uwe n mi sten
im m ers de mannelijke rati o di e voor zelfb eh eer sing zo rgd e .i
Van de te genw oordige aut om at ische verbinding tussen h omosek sualiteit en verwijfdh eid w as dus geen spra ke .

Notoire
mopperaar
Weini g reisve rha len van E nge lse n die door F rankr ij k rei sden ,
gaa n diep er in op de Fr an sen ze lf. D e m eeste reis verh alen
beschrij ven voo ral de hoogt epunten v an de E uro pes e besch aving, dat gene waa r men voo r op rei s gin g : k un st, architec tuur,
ges chiede nis, klima at, polit iek e situatie, m aar uit er st ze lde n
F ran se verw ijfdhe id . Blij kb aar vo nde n rei zi gers onda nks de
wa arsch uw ing en van het thuisf ro nt eve ntue le Fran se verwij fdheid ni et opvallend of ni et belan grijk geno eg om daar
pagina's aan te wijden , en dat is op zich wel een intere ssant
ge geven. M aar hier zal ik mij richten op de re izigers die da ar
wel gedacht en over op pap ier hebben ge zet.
Ik breng hie r twee reisve rh al en ter spr ak e . D e eerste br on
bestaat uit br ie ven van Tobi as G eorge Sm oll ett ( 172 1- 177 I),
di e in de per iod e 176 3-17 65 afw iss el e nd in (Z uid-)Fra nkrijk
en It ali ë ve rblijft, op zoek n aar een klimaa t w aarbi j zij n
gez ndh eid h I mee st gebaa t is." Hij sc hrijf t deze bri ev en
naar vrienden of ver want en in Engelan d . De tweede bron
betreft ook een briefwi sselin g m et het vad erl and , en we l die
va n Si r A lexa nder Jardi ne of A pplegar th (?- 179 9) uit 1777 .
Op zijn rei s door Europ a doet hij ook Fran krijk aan."
Tobias Smoll ett is een notoi re mopperaar. Hij verfoeit all es in
Frankrijk en de lezer vraa gt zich al snel af w aarom deze m an
zich eigenli jk aan het ove rstek en van het Kanaal gewaa gd
heeft. Maar j uist dat gem op per maakt zij n re laa s reë el en
levendig.
Sm oll ett vindt de Fran sen in vee l op zich ten "truly ridiculou s". Voor al de Fran se m ann en krijgen erva n lan gs. Z e zij n
slec hts bezi g m et op schik en uiterlijk ver too n, ijdel en lich tge ra ak t. Ze besteden hun aa ndac h t aan h aard r acht en kledin g .
Fr an se m ann en zij n pra at zi ek e n Sm oll ett waa rsc h uwt voor
hu n verove rings dran g: al s dan k voo r de gastv rij heid va n hun
ga stheer ve rle ide n ze d iens vro u w of do cht er . D e Fr an çaises
kunnen ev enm in op Sm oll ett s sym p athie reke ne n. In prin cip e
delen zij het gebrek van de Fr anse heren : uiterlijke op schik
die moet verb ergen dat het allem aal maa r bar weinig voorstelt . Maar toch valt Sm oll ett vrouwen niet zo hard aan ; de
vro uw, zo zegt Sm ollett , is im m er s de weker e man . Vrouw en
mi ssen de ma nne lijke rati o e n zelfb ehe er sin g . Ma ar dat
Frans e m ann en eve nm in co ntro le bezitt en , is ee n re gelr echt
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scha ndaa l. Da ard oor zijn F ran se mann en nog be lach elij ker en
onb ete k en ender
d an
vrou wen ,
briest
Smo lle tt.
Oppe rvl akkigheid en ge brek aan su bsta n tie blijk en ook uit
ande re as pe cten van de Franse samenl ev ing, zoals de Fra nse
religi e . H et katholici sm e is gericht op uiterlijkh ed en en
opsmu k , m aar biedt weini g troost. Sm oll ett spreekt van "the
fopperi es of their reli gi on " . Zelf s het ete n is oppe rv lakki g . De
F ra nse n beh el pen zic h met lifl afjes, soe p en b o uillo n, ma ar
een s tev ig, m ann elijk stuk vlees komt ni et op taf el. Met ve el
sa us lijk t het heel w at, m aar ook hi er g lans t slec h ts de op pe rvlak te .
Sm ollett heeft het voora l ov er hoe m ann en niet m oeten zij n:
o nma tig , zoa ls de Fr an se m annen . D aarbi j con cent reert de
kriti ek zic h op uit e rlij kh ed en . Voor al de exces sieve opsc hik
van de Fra ns m an vindt Sm ollett zeer onm annelij k. M aar ook
in and er e uiterlijkh ed en vindt hij de Fra n sen onm annelijk
want o nma tig : in hun praatzucht, in hun veroveringsdr an g, in
hun gel oofsijver. En die o nm anne lijk he ld zit in de o nma tigheid , het ge brek aan co ntro le dat de Fra ns e heren ten toonspr eid en , niet in het fe it d at ze zich graag op do ffe n en vee l
pr at en ; dat zij n slec hts sy mptom en van die onm atighe id.

Bewondering
Jardin e is vee l ab st racter dan Smoll ett . Z ij n bel e ven issen in
Fr ankrij k zij n vo ora l aa nlei ding tot alge me ne bespi egelin gen
ove r hoe de wereld vo lge ns hem in elkaa r zo u m oeten zi tte n .
To ch lezen zij n bri e ven heel ple zi eri g. Jardine blijkt een
ruim denk end, verli cht man met zijn e igen inzicht en in de
mann elijk e psyche.
Aanvank elijk blijkt die ruimdenkendh eid niet zo . Al s Jardine
tijden s de ov er tocht van Dover naar Ca lai s de zee liede n
beschri j ft , zij n de stereo type n ze er du id elijk . D e E nge lse
mat ro zen zij n stil, sterk en doen eff icië nt hun werkzaa mhe den . D e Fra ns e m atro zen zij n arm za lig, wee k en b ested en hun
ener gi e voor al aan ru ziem ak en. Zw akh eid is een opva lle nd
kenm erk va n de Fran se m an . Zo hebb en de Fran sen een gro ter le ge r no dig, omd at het ee n zwakk e r vo lk is dat sne lle r verm oe id raakt. Oo k in het vasthoud en aa n de "R oo mse reli gie"
kom t de wee khe id van de Fr ans en tot uitdrukk ing . M aar later
in zijn bri even klinkt stee ds me er bewondering voor de
Fran sen door. En dan voor al voor de Fr an se vrouwen. Jardine
betui gt zijn respect voor de Frans e ar is tocrates, me t hun
levendi ge co n versatie e n hun grote kenni s va n zak en .
Onder w ij s aa n vro uwe n is ee n van Jardin es stok paa rdj e s. Dat
zal de klo of tu ssen de sekse n help en ver m inde re n . Want , zo
ze gt Jardin e, " m os t of th e striking d ifferences bet w een the
mal e and the femal e charac ter are m ore the eff ec t of art th an
of n atur e ." Er zull en we liswa ar altijd m ann en zijn die tege n
onder wij s voor vro uwe n zij n, m aar d at zulle n no oit m ann en
zijn w ier menin g er werke lij k toe do e t: " I hope yo ur ladi es
wi ll have the cour age to go on als learn ed and as ma nly as
they pl ease, they will hav e the men of se nse and the lau gh on
their side, against the fr ibblers and th e trifflers," sc hrijf t hij
aan Mr s. P.. Jardine spoo rt vrouwen d us aan mann elij ker te
word en . H ier is mann elij kheid een inn e rlijke kwalit eit , sy noniem voor ge zond ve rsta nd, wij shei d e n ge leerd he id , eige nscha pp e n die de Fran çai ses in ho ge m ate bez itten . Vrouw en
hoe ven zic h helem aal ni et typi sch vro uwe lij k te ge d rage n.
Mann en zegge n wel eige nsc happe n als zwak heid en del icaatheid te bew onderen , maa r in stil te vinde n ze het bel ach elijk ,
be weert J ardine . Ver standi ge mann en , echte m annen du s,
be seff en d at zw akk e vro uwe n gee n zege n zijn m aar ee n
vloe k: "we want wi se and manl y wom en , who , for o ur sa kes
and thei r o wn , must shame us out of suc h nonsen si cal weakness and bring us back to sen se and n ature."
Hoew el de Engelse vrouw en dus no g veel van hun Fr anse
sekse gen ot en kunnen ler en , dienen de m ánnen er zor g voor te
dra gen de F ranse lev en sw ij ze niet tev eel te imiteren , wa nt het
enige dat ze in Fran kr ij k leren , is de Franse ta al , mod e en
d w aash ed en . H et 've rma nne lijke n ' va n vro uwe n j u ic ht

Onmannelijkheid

LET

TER

S

VROM

DJ\RBl\.RY,

FRANCE,

&'c.

PORTUGAL,
/lY

S:PAlN,

."!N ENGLISH

OFFICER

.

'I ~ 'o1git de faire penfer, et non de faire lire.
MO N 'J ~s Q.!JLE u .

-.-- - --l !i

T W 0

VO

VOL.

'J U S S .l!COND

L U M ES.

J.

I! UJ ~' tO ~ ,

C Oll n ECTED

.

goe d voor bee ld voor hun En gel se sek segen ot en . Hij prijst de
mannelijkh eid van Fr an se dames . Een inn erlijke mann elijkheid w eltever staan: soepel e conversati e , wetenschappelijke
ke nnis, ge zo nd verstand. Duide lijker nog dan bij Sm oll ett
bl ijkt bij Jardine de wer kin g va n het on e-sex model . Want
naarmate de vrouwen zic h m annelijke r gaa n gedra ge n , ontvangen ze ook meer resp ect van J ardin e . H ij prefer eert de
mann elijk e Fran se d ame s boven de vro uw e lij kere Fran se
heren e n de vro uwelij ke E nge ls e dam es . E n zij krij gen op de
'L adder va n L aqueur ' dan oo k een hogere positie toeb edeeld
dan de andere n .
Gebre k aa n mannelijkh eid wo rd t du s nie t vro uw elij k of verw ijfd ge noe m d. Er lijkt allee n ee n meer of minder e mat e va n
mannelijkh eid te bést aan , met een m eer of mindere wa ardering . En uit gaande van het one-sex m od el is dat wel zo
logisch. M annelijk heid is daarin imm er s een waarde die op
zich sta at. Uit dez e rei sv erha len blijkt d at er twee soorten
mannelij kh eid bestaan: de Franse en de En gelse mann elijkheid. Of liev er : Engel se mannelijkh eid en Fra nse mind ermann elijkheid . Engel sen zijn mannelij ker o m dat ze zichze lf
beter onder co ntro le hebb en . Fr an sen zij n minder mann elijk
omdat ze dat niet kunn en of willen. Z e mi ssen de m ati gh eid
die de En gel sen zo m ann elijk maakt. D e Engelsen staa n
boven aan op de 'Ladd er va n L aqueur', de Fra ns en nem en ee n
lagere p ositi e in.
Verru
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Titelbl ad van de tweed e druk van Al exand er Jardin es L el/ers fro nt Barba ry,
F ran ce, Spa in , P ortug al, &c. , 1790.

Jardine toe, m aar het 'v erv ro uwe lijke n' van m ann en is afkeure ns wa ardig.
Papegaaien

Een klakkeloo s j a of nee op de vraag of de reiz ende Brit de
F ran sen inderd aad verwijfd vond, is hier niet te geven.
Smollett is niet erg onder de indruk van de Fran se manne n.
Hij hekelt hun pronkzucht , hun praatzucht en hun behaa gzuc ht, hun ijdelh eid en hun oppervlakk ig he id. Eenm aal
noemt hij de Fr an sen pape gaaie n, wa arm ee h ij niet allee n lijkt
te ve rw ij zen naar hun gebr ek aan orig inalite it in hun con ve rsa tie, maar ook naar hun kleur rijk e kledin g. Sm oll ett di cht de
F ran sen du s 'ty p is ch vro uwe lij k e' ei gen sch appen to e .
Fra nse n zijn ze ke r onmann elijk . 'Verwijf d' zo u ook ee n
goe de om schri j vin g zijn , m aar der gelijke w oorden gebrui kt
Smollett helem aal niet. Mis schien was het hie r zo duideli j k
dat een der gelijk e typering niet eens nodi g was. De auteur
doet besl ist ge en moeite om vooroordelen ten o pzich te van de
Fr an sen te ont zenuwen.
M aar het lijkt me toch iets comp lexer. Wat Sm oll ett namelijk
voo ral hekelt , is he t Fran se ge brek aan ze lfbe heersing . Hij
erge rt zich er bont en blau w aa n. Echte M ann en dienen zi ch
niet zo te ge drage n. Zij dien en beheer st te zij n, hun lu sten
onder con tro le te hebben , in alle op zichten. En dat klopt met
wa t Laqueur bew eerde: al s m ann en in het one-sex m od el hun
beh eer sin g ve rlieze n, worden ze minder m ann elijk en mind er
gewaa rdeerd .
J ardine gaat eve nm in in te gen het Engel se vooro ordeel va n
Franse verwij fdheid . En oo k bij hem vloeit het woord verwij fdhei d ni et uit zij n pen , m aar oo k hij erv aart de Fransen al s
zwa k en week. J ardine is echt er wel ee n mooi e aanvull ing op
Sm ollett , omd at hij zoveel ov er Fra nse vrouw en zeg t. Terwijl
Sm ollett aan de hand van de Fr an sen duidelij k m aakt hoe de
En gel se her en zic h be sli st ni et moeten ge drag e n, vin dt
Jardine het ge drag van de Fra nse dame s nou jui st wel ee n

im ing va n he t b li kveld

Tot slot wil ik nog iet s zeg gen over de vraa g of reisv erh alen
een nu ancering kunnen bieden v an een hee rsend beeld, door da t rei zi ger s wellicht hun vooroord elen thuis acht erl aten .
Door jui st reisverhalen te ge bru iken , hoopte ik de E ng else
vooro orde le n van thui s te o mze ilen en te ac hterhalen of ee n
Brit een Fr an sman oo k ec ht ver wijfd vo nd, of dat d it ee n
Engel s voo roo rdeel w as dat weini g met de werkelijkh eid te
maken had . Vaak is ge ble ken dat in rei sverh alen sprak e is va n
klakkel oos herhaalde ste reo ty pen, di e vooral met cultur ele
conventies e n veel mind er met daad werk elij ke waarn eming en
te ma k en heb ben. M aar toch. Het is nooit te acht erh alen
welke om schrijvingen op onbev oor oo rdee lde waarn emin gen
berust hebb en en welk e sle chts die voo ro ord elen beve sti gden .
Er is w at te zeggen voor de beweri ng dat rei ziger s niet zozee r
bereid zijn hun eigen erv aringen te gel ov en, maar jui st de
vooroo rdel en die ze hebb en . Maar w e zull en nooit weten
wanne er dat bij welk e rei ziger nou wer kelijk het gev al is
ge we e st . Het is nog altijd moge lijk dat rei sverhalen een ge nuanceerd er be eld scheppe n va n een land dan de verh alen die
elder s o ver d at land de rond e doen .
Het rei zen in andere land en wordt vaa k beschouwd als een
proba at middel om het eig en blik veld te ve rru ime n .
Confr ont atie met ande r c ulture n zou de rel ati viteit va n de
eigen cu ltuur aan het licht br engen . In de pr aktijk blijkt ec hter dat veel reizigers hun eige n land ge woonten jui st meer
ga an waard eren. En d at is ook het ge val bij Jardin e en
Sm ollett. H ome is wher e the heart is.
Jasmijn B ovend eert stud eert ges chiede nis aa n de Kath oli eke
Uni ver sit e it N ijmeg en en is mo me n tee l bezig aan ha a r afs tude er scripti e.
I.

2.

3.

4.

Mi ch èle C ohen , Fas hioning masculinit y. N ational identi ty and
lang uage in the elg hteen tb cen tury . Lond on/N ew York, 1996.
To by L. Ditz , ' Shipwrecked; or, M asculinit y imp eril ed : rnerca n tiJe repre sent at ion s and the ge ndere d self in eighte enth
cen tury Philadelphi a' . In : The j ou rnal of A me ric an hi st ory 8 1
(1994-1995), p. 60 .
Fra nk Fe lsens tein (ed. ), Tobias Sm oll ett, Tra ve ls th rough
F ra nce and ltal y . Oxfo rd, 1979 (her dr., oorspr. 1766 R.
B aldwin, Pater-n oster- R ow ).
Al exand er lardin e, Le tte rs fro m Ba rbar y, Fra n ce, Spa in,
P ortugal, & c. Volum e I . T. C ad ell -Lond on , 1790 .
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Gezocht::
Nederlandse

vrouvv en in de I C'W

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

Er zij n nog m aar weinig geg even s va n boven staand e foto.
Wel is duidelij k dat de opna me in 1934 in Parij s is gen om en ,
tijd en s een bij eenkom st van de In tern ation al Coun cil of
Wom en (ICW). Zou dit de Nederl and se del egatie zijn ? Wie
zijn al deze vrouwen?
Tot nog toe zijn er slecht s een paar vrouwen van de fot o geïdenti ficeerd: op de voo r ste rij zitt end van re cht s naar link s:
Mevrou w B. van den Bergh -Willin g ; H .W.B . van Italli e- van
Embd en; W. Wij nandts Franken-D yserink ; Co rnelia Frid a
Ka tz . En twe ed e van link s : Elisabe th Baeld e .
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H eeft u inf o rmati e ove r de overige p er son en, of over het cong res van de lew in 193 4 te Pa rij s, laa t het ons da n w ete n.
Ied ere aa nv ulling van gegevens is we lkom , e ven al s iede re
info rma tie ov e r de fo to gep laa tst in het feb rua ri-num me r va n
Historica . S chrijf of mail naa r het IIAV t.a. v. Hele en Mass ee,
Obiplein 41094 RB A msterdam, e-m a il: info@iiav .nl.

Same ns te lli ng: H el een Mas see en Mari jk e H ui sma n

-------------'
Nederland

-

•

In bevveging

Fia D iete ren

Wie in het voortgezet
onderwijs
werkzaam
is, weet het waarschijnlijk al: vrouwengeschiedenis
maakt weer deel uit van het Centraal
Schriftelijk
Eindexamen
Geschiedenis
dat leerlingen
in het voortgezet onderwijs
in 1999 en 2000 moeten
afleggen. Deze keer niet
- zoals in 1988 en 1989 - als een afzonderlijk
onderwerp,
maar als
een onderdeel
van 'Een nieuwe eeuw, nieuwe verhoudingen? Nederland
/880 -/9/9,
Op het breukvlak van twee eeuwen'. Onder deze paraplu
wordt
aandacht
besteed aan het gezin en de emancipatie
van vrouwen, arbeiders
en confessionelen.

De geïntegreerde benadering van het e index amenonderw erp
is mijns inziens toe te juichen; immers, door vrouwen niet
afzonderlijk te behandelen wordt duidelijk dat het ook bij de
bestudering van algemene historische thema's, zoals het Fin
de Siècle , de moeite waard is te onderzoeken welke invloed
bepaalde historische ontwikkelingen hadden op de maatschappelijke positie van mannen en vrouwen. Thema's die in
de stofomschrijving aan de orde komen, zijn onder andere:
politiek, arbeid, zedelijkheid, huwelijksrecht.
In het kielzog van zo'n nieuwexamenonderwerp
verschijnt
steeds een groot aantal boeken en themanummers van historische tijdschriften die het doceren van de verplichte stof
moeten vergemakkelijken en verlevendigen. Dit jaar drijft in
deze stroom een opmerkelijk product mee, te weten een
videoband met bewegende beelden over Nederland in de
periode 1895 -1919 en daarbij een uitgebreide docentenhand-

leiding en leerlingenmateriaal. En omd at er
vrij veel beelden van vrouwen in voorkomen , is het de moeite waard dit bijzondere
beeldmateriaal onder de aandacht van het
Histori ca-publiek te brengen.
In niet minder dan 142 filmfragmenten ,
geselecteerd
uit de collectie
van het
Filmmuseum
te Amsterdam,
geven de
samenstellers Albert van der Wal en Edward
Schenk een schitterend beeld van het dagelijks leven en de leef- en werkomgeving van
Nederlanders uit verschillende regio's en
maatschappelijke lagen. Als leidraad bij de
selectie hanteerden de samenstellers een
aantal thema's: straatleven, onderwijs en
opleiding, werk, ontspanning en transport.
Vaak is een fr agment echter bij meerdere
thema's onder te brengen . Bovendien zijn er
al kijkend ook nog meer thema 's te bedenken, zoal s het thema 'mode' of 'rangen en
standen'. De samens tellers noemen dat de
'verborgen them a 's' .
Het is een genot om in alle stilte in een uur
en een klein kwartier de beelden aan je
voorbij te laten trekken; geen hinderlijke
tekst die je vertelt wat je moet zien, maar de handleiding op
schoot om zonodig enige toeli chting te vragen.
142 fragmenten in 74 minuten - het zijn dus vrij korte frag menten en bovendien heel verschillend van karakter : sommige lijken speciaal geënsceneerd, zoals de demonstraties van
ambachten (schoenmaker en kaaspersen), andere zijn reclamefiImpjes (voor sigaren, thee, mode) en verder zijn er
Polygoonachtige opnames van fabrieken, havens, steden en
dorpen; ook zag ik een enkele voorloper van de huidige
'home-video', waarbij de hondenkar wel de sloot in moest
vallen.
Met uitzondering van de beelden van de inhuldiging van
Wilhelmina zijn het volgens mij vrij onbekende bronnen.
Extra boeiend voor vrouwenhistoricae,
omdat er door de
gekozen invalshoeken en wellicht ook door de selectiecriteria van de samenstellers zoals gezegd relatief veel vrouwen
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in voorkomen uit verschillende klas sen en regio 's . De
beroepsmatige werkzaamheden van vrouwen die de revue
passeren, beslaan een breed spectrum. We zien boerinnen en
meiden - al dan niet in gezelschap van mannelijke collegae melken, boter en kaas maken, maar ook in minder bekende
sectoren zoal s de rietproductie waren blijkbaar vrouwen aan
het werk en in de fruitteelt lijkt er een duidelijke taakverde ling te bestaan: vrouwen en kinderen plukken, mannen zor gen voor tran sport. Verder zijn er beelden van vrouwen in
industriële productie - voor al kaarsenmaak sters zijn goed
vertegenwoordigd -, in laboratoria , in kantoren en winkel s,
en voor de klas . Meisjes zie je ook aan het werk (de was),
maar verder vooral op school, in overvolle lagere scholen en
kleine kookklasjes.
Gelukkig zij n er ook filmpjes gemaakt en bewaard waarop
huishoudelijke bezigheden te zien zijn (matten kloppen,
naaien). Bovendien staan vrouwen op veel plaatjes die een
beeld van het straatleven geven: ze doen boodschappen, gaan
naar en staan op de markt, flaneren langs de boulevard . Het
zijn dus niet alleen vrouwen uit de arb eidersklasse die de
revue passer en, maar ook dames die in de serre thee zaten te
drinken.
Al kijkend dringen zich verschillende vragen aan je op en dat
is ook de bedoeling geweest van de samenstellers . Ze will en
"dat een leerling leert kijk en [...) dat hij zich verbaast. Wie
zich verbaast , stelt vragen ." Om die vragen in goede banen te
leiden, worden er in de handleiding een aantal toepassings vormen aangereikt. Dit lijkt mij zeer nuttig, vooral omd at
weinig docenten zich ervaren genoeg zullen voelen om met
dit materiaal aan de slag te gaan . De videoband en de handleiding zijn gemaakt met het oog op het voortgezet onderwijs
en dan vooral de Tweede Fa se, maar ze zijn mijn s inziens veel
breder inzetbaar .
Wie de komende tijd een les of een lezing geeft over (vrouwen)arbeid , (meisjes)onderwij s, vrijetijdsbe steding of kleding - om maar een paar voor de hand liggende onderwerpen
te noemen - zou stukj es uit deze band als illustratie - of bronnenmateri aal kunnen gebruiken. De samenstellers hebben
zelf al een aparte montage gemaakt van 32 stukj es waarin
vrouwen centraal staan. Op
zich handig, omdat je in een
paar minuten (de stukjes
zijn ingekort) een breed
scala van activiteiten kunt
presenteren , maar tegelijk
wordt duid elijk dat zo'n isolatie van vrouwen ook verarming met zich meebrengt ;
er wordt een element van
spanning aan het materia al
ontnomen. Het is juist spannend om al kijkend naar
beelden van mannen- en
vrouwenarbeid je gedachten
te laten gaan over de vraag
of er zoiets is als 'typisch'
mannen- of vrouwenwerk .
Werd
kaarsenmaken
beschouwd
als vrouwenwerk? Is er sprake van seksespecifieke taakverdeling als
mannen en vrouwen
in
dezelfde
sector werken ?
Soms krijg je de indruk van
wel - bij het fruitplukken
bijvoorbeeld - soms lijkt er
geen onderscheid te zijn,
zoals bij het rietdrogen. Het
apart plaatsen van vrouwen
in een afzonderlijke monta-
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ge ontneemt de kijker het zicht op de genderproblematiek die
zich door deze beelden soms aan ons opdringt en niet alleen
als het over arbeid ga at : meisjes krijgen kookles, jongens volgen een cursus technisch tekenen; alleen mannen en jongens
zwemmen.
En zo zijn er tal van onderwerpen, waarvoor deze band interessante beelden geeft . Ik noemde in het begin van deze
bespreking al dat ' mode ' als een verborgen thema door de
band heen loopt. AI kijkend vroeg ik mij af of er vroeger
inderdaad zoveel hoofddeksels gedragen werden: niet alleen
de heren en dames die flaneerden in Scheveningen droegen
een hoofddeksel (en parasol), maar ook de jongens en meisjes die gefilmd werden bij het verlaten van de fabriek en ze lfs
de kinderen die de school uitholden, hadden op hun hoofd
mutsjes en petten. Hadden ze die speciaal voor deze gelegenheid opgezet of droegen ze die dagelijks en moesten de meisjes in school hun kapjes afzetten?
Kortom , 'Een nieuwe eeuw . Nederland 1895-1919' biedt een
prachtige collectie filmbeelden die ook in de nieuwe eeuw
nog tot de verbeelding zullen spreken .
Fia Di eteren is werk zaam bij de Vakgroep Geschi ed enis van
de Univ ersiteit Utrecht en is redactielid van Histori ca.

Een nieuwe eeuw . Ned erland 1895-1919
uit de serie Nederland in Beweging
samenstelling en productie: Albert van der Wal (DRAAD,
Didactisch Research- en Adviesbureau
en Audiovisuele
Dienst) en Edward
Schenk (Sta voren Audio Visuele
Ondersteuning).
Het pakket bestaat met oog op gebruik in het onderwijs uit
drie identieke videobanden en een docentenhandleiding met
leerlingen materiaal - N.B. er is een vbo/mavo en een
havo/vwo versie - en is voor de prijs van f 79 ,95 te bestellen
bij het Filmmuseum te Amsterdam . Contactpersoon bij het
Filmmu seum is: Marit Nieuwenhuizen, telefonisch bereikbaar op 020-5891400.

-------

----'-

Heropvoeding
en behandeling
Huize
de Ranit:z

•

In

Anoushka Boet

"Lie ve Moeder, Vader [m]. Ik heb mij in mijn nieuwe huis
eens nedergezet om u te schrijven. [...] Het is hier juist
zoals ik verlangd had. We gaan hier altijd voor en na het
eten bidd en. [...] 's Avonds altijd bijb el lezen voor het naar
bed ga a n. Ik ben de heele dagen in d e wa s. Van 's morgens
ze ven t ot 's middags halfvijf. [...] Daarna gaan we ons
wa ssen en kl ed en tot vij f uur of hal fzes. Dan naaien, breien , ver stellen of zoiets. Zaterda gs 's a von ds spe elt er altijd
een gr am m a foon op zaal. Het is hi er egt gezelli g. Maar de
sla a p wil bij mij som s no g ni et kom en al s ik 's a vond s naa r
mijn b ed t oe ga . [...]"
Dit fragment uit een brief die een pupil van Huize de Ranitz
in 1942 aan haar ouders schreef, geeft de hedendaagse lezer
een zeldzame glimp van het leven va n pupillen in een tehuis
voor mei sje s met ernstige gedragsproblemen. Dankzij Geertje
Dimmend aal is er met het verschijnen van haar proefschrift in
1998 , H eropv oeding en behand eling . M eisj es in Hui ze de
Ranitz; Gronin gen 1941-1967 meer bekend over de geschiedeni s van de kinderbescherming
in Nederland in het algemeen en Huize de Ranitz in het bijzonder.
Dimmendaal onderzoch t voor haar proefschrift onder andere
de dossiers van 275 meisjes die in de periode van 1941 tot
1967 waren opgenomen in Huize de Ranitz. De meisjes in de
Ranitz werden als zeer moei lijk opvoedbaar ge zien . Het
waren meisjes met een ges ch iedenis waar crimina lite it , 'zede lijk wangedr ag', scho olv er zuim, onhandelbaarhei d, lic ha m elijke mishandeling, seks ueel misbruik, armoede en/of echtscheidingsperikelen een grote rol speelden .
In de do or Dimmendaal beschreven periode veranderde de
inhoud van het beroep groepsleider enorm . In de jaren veer tig werden pupillen in tehuizen opgevoed door laagbetaalde
groep sleiding zonder specifieke opleiding . Het personeel van
het Doorgangshuis
bestond tot in de jaren zestig vrijwel
geheel uit vrouwen. Vrouwen waren door hun 'specifiek
vrouwelijke ' karakter en hun lage salaris uitermate geschikt
voor het beroep. Er werd van de groep sleid sters vereist dat ze
zichzelf opofferden voor de heropvoeding van de pupillen.
De meesten woonden op het terrein van het kindertehuis en
waren op elk moment van de dag, elke dag van de week,
beschikbaar. Dimmendaal geeft het voorbeeld van een cursiste die in de jaren vijftig vroeg om de ker stdagen samen met
haar verloofde te vieren en geen toestemming kreeg . Er was
eigenlijk geen tijd en plaats voor een leven naast het werk.
Twintig jaar later waren voor deze laagbetaalde, ongeschoolde groepsleiding gediplomeerde beroepskrachten in de plaats
gekomen . Deze vera nd eringen waren noodzakelijk omdat er
steeds minder mensen in de kinderbescherming
w ilde n werken . Het werk werd aa ntr ekke lijker gemaakt. Groeps leidster
werd een vak in plaats van een missie . De cursusse n
Kinderbescherming -A en -B zorgden voor opgeleide b ero epskrachten. Het salaris w erd hoger, de werkweken korte r en het
intern -wonen raakte in onbruik. Het beroep kreeg mee r aan zien en trok nu ook mannen.
In de periode 1941-196 7 wijzigde ook de manier van omgang

met pupillen . Orde en tucht maakte plaa ts voor moderne
inzichten uit de psychi atrie en psycholog ie. De mode rn e deskundigen hadden aand ac ht voor de prob lema tische op voeding
van tehuiskindere n en probeerden met behu lp van diagnose en
therapie oplossingen te v inden voor hun probleemge drag. Ook
de uitleg van dit gedrag veranderde ; in tegenstelling tot de eerdere veronderstelling dat pupillen moe sten breken met hun
oude , verderfelijke milieu, werd door de moderne deskundi gen gepl eit voor contact tussen pupillen en hun familie .
Een voorbeeld van een verand erd e omgang met de pupillen,
is het bedplassen. Wie in de jaren veertig in bed plaste, werd
met haar neus in de lakens geduwd of moest op de harde planken slapen . Pas tien jaar later ont stond de gedachte dat bedplassen een reactie op psychische problemen zou kunnen zijn .
Deze voorbeelden maken pijnlijk duidelijk dat het welzijn
van de pupillen afhankelijk wa s van de visie van de opvoe der s op hun gedrag.
Dimmendaal geeft een goed beeld van de landelijke ontwikkelingen in de Nederlandse kinderbe scherming. De pupillen dossiers van de meisjes uit Huize de Ranitz geven een unieke
inkijk in het reilen en zeilen van een kindertehuis in de jaren
veertig, vijftig en zestig . Het boek sleept je mee naar een
wereld van heropvoe ding en behandeling.
Dimmendaal pro bee rt ook pupillen zelf hierover aan het
woord te laten, m aar helaas lukt dit niet altijd. H eropvoeding
en behandel ing blijf t hie rdoor een grotendeels met de ogen
van de dossiers m aker s en wetenschappers be ke ken geschie denis van de kin derbesc herming . Dit stim uleer t tijdens het
lezen tot het stell en van vragen en roept grote nieuwsgierighe id op. Dimmen daal kiest ervoor om de woor den van de
dossierm akers en wetenschappers niet altijd te prob lematiseren. Het nadeel van deze benadering van geschiedenis is dat
datgene wat in het verleden verdoezeld werd , verdoezeld
blijft. Aan de andere kant schrijft Dimmendaal in niet-verbloemende woorden over een zwangerschap als gevolg van
sek sueel geweld. Een onderwerp waar historici meestal de
ogen voor sluiten.
H eropvo eding en behandelin g is een uniek boek dat de lezer
p akt . Het beschrijft de geschiedeni s van vrouwen van ver schillend pluimage; van directrices , groepsleidsters tot pupillen . Het geeft inzicht in de sek severhoudingen in de geschiedeni s van de kinderbescherming . Na het lezen ove rheerst het
gevoel dat het mogelijk zou moeten zij n om met behulp van
een tijdmachine een tijdje in Hui ze de Ranitz te logeren . Als
deskundige, groepsleidster én pupil. Wie gaat er mee?

Anoushka Boet studeerde Ges chiedenis aan de Universiteit
Utrecht, specialisatie Vrouw enstudi es. Op dit moment is z ij
werkzaam als parttime redacti e -assistent bij het, in het najaar
te verschijnen , boek E rflaters van de praktijk ov er markante
persoonlijkhede n uit de geschied enis van het maatscha pp elij k
werk.

Gee rtj e Dimmendaal , H er opvo ed in g en behandelin g.
M eisjes in Hui ze de Ranit z , Gronin gen 194 1-196 7. A sse n,
199 8. IS BN 90 23232 909. f 49 ,50
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Mont:essorimet:hode

Lizzy Jongma

Sinds het eerste bezoek van Maria Montessori
aan Nederland,
in
1914, bestaat er een levendige
belangstelling
voor haar pedagogische
ideëen. Omstreeks
1935 telde Nederland
al ongeveer
tweehonderd
Montessorischolen.
In 1996 zijn er 160 Montessoribasisscholen
met
in totaal zo'n 40.000
leerlingen.
In de laatste tien jaar is bovendien
het percentage
leerlingen
dat Montessori
onderwijs
volgt gegroeid
van 1,5 procent
naar 2 procent.
Maar wie was nu eigenlijk de vrouw
Maria Montessori,
wier pedagogisch gedachtegoed
overal ter wereld
navolging heeft gevonden?
Het
antwoord
op deze vraag is terug te vinden in de biografie Maria

Montessori
geschreven

1870-/952
door

Kind van haar tijd Vrouw van de wereld,

Marjan

Schwegman.

Maria Montessori, op 31 augustus 1870 geboren in Chiaravalle,
een klein plaatsje bij
Ancona in Italië, kiest er na de middelbare
school voor medecijnen te gaan studeren. Ze is
daarmee een van de eerste vrouwelijke medicijnenstudente van Italië en in 1896 wordt ze
een van de eerste vrouwelijke artsen. Ze
begint haar wetenschappelijke carrière in het
Santo Spirito-ziekenhuis in Rome, waar ze in
contact komt met 'abnormale' kinderen. Het
valt haar op dat de ontwikkeling van deze kinderen is gestagneerd door de afwezigheid van
prikkels die hen in hun ontwikkeling stimuleren. Hier wordt de basis voor haar latere werk
gelegd: het stimuleren van de eigen ontwikkeling van het kind. Kernpunt van de methode
van Montessori is dat een kind actief is in zijn
eigen ontwikkelingsproces . Vanuit zichzelf
wordt het gemotiveerd om zich te ontwikkelen, om te leren. Het is de taak en de deskundigheid van de leerkracht om adequaat te
reageren, door het juiste materiaal in de juiste
omgeving aan het kind te bieden.
Door haar acteertalent, haar redenaarskunst en
het feit dat zij een mooie vrouw is, weet ze al
snel alle aandacht op zich te richten. Haar
geschriften worden in vele talen vertaald en
ook krijgt zij overal ter wereld steun en aanhang voor haar opvoedkundige
methodes.
Hierdoor krijgt Montessori de kans om haar
ideëen met betrekking tot de opvoeding van
'normale' kinderen in praktijk te brengen in de
armen wijk San Lorenzo in Rome. Zij sticht
haar eerste Case dei Bambini. Er zouden nog
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ve le hui zen en ve le ges chrifte n over haar onderw ijs me thode
vo lge n en evenzov ele conflic te n over de leiders en onderw ijsme thodes.
Mar ia Montessor i za l gedure nde h aar leven over de h alv e
were ld reizen om h aar gedac h tegoe d te pro mote n en om aan
oo rlogen te ontsna ppe n . N a de Twee de Were ldoo rlog strij k t
Mo ntessori met h aar familie in N ederl and neer alwa ar zij op
6 m ei 195 2 ove rl ijd t.
D aar er weinig beken d is ove r de jonge jaren va n M ont essor i,
leun t Sc hweg man ster k op de theorieë n va n Mo nte sso ri om
de lezer ee n bee ld te gev en v an hoe de jeugd va n Ma ri a eru it
gez ien zo u kunne n hebben. Voorts gebr uikt ze het ge nr e va n
h et 'he ldenepos ' om de ontwikk elin g va n Montess ori tot held
te deco nstr uere n . Het is in het begin n ie t ge hee l duidelijk of
Mari a M ontessori een heldene p o s gaat w orden, of dat
M ont essori zic h ze lf als held ziet . In de loop van het boek
w or dt du idelij k d at Montessori zo we l ee n held is (ze door loop t alle sta dia die binnen het held en ep o s vere ist zij n om van
ge wone sterveli ng ov er te gaan tot held) als ee n vro uw die
zic hze lf ziet als held (zo verzw ijgt ze sys tematisc h de in vl oe den va n voorgangers binn en de pedagogie e n de in vl oed van
anderen op haar we ek. B o ve nd ie n heeft ze de m y th e
gecreëer d dat zij de ee rste vrouwe lijke stu dent in Ital ië zo u
zij n geweest). Op merke lijk is d at Schweg ma n he t held en epos
gebruikt zo nder Mo ntessor i als hel d (of anti- he ld) te p ort retteren . Ze blijf t haa r dis ta ntie beware n en laat he t oor de le n aa n
de lezer over.
H et boek van Schweg ma n komt goed op gang als Maria h aar
eeste stappe n in de sc h ijnwerpers
ze t. D o ord at Maria
M on tessor i vanaf het mo m ent dat zij gi ng stu de re n op gro te
pu bl ieke bel an gstellin g kon re kenen , is het le ven va n de vo lwasse n Mo ntesso ri goe d ge docu me nteerd . H ierd oor i s
Schweg rnan ni t langer a fha nke lij k va n enke le fam ilie -a ne kdotes n de bi grafie van Kr am r I (die in tege n telli ng tot
Schwegman wel toega ng heeft gekregen tot de arc hiev en va n
de Association Mon tess ori Int ern ati on ale) en heef t ze m eer
midd el en om zo we l de per soonlij kh ei d als het week va n
M on te ssori te ana lys eren en te beschrij ve n. Ze ste unt minder
op de theo riën van Montessori en h et conce pt van een held.
De p assages w aarin ze diep er in gaat op h et werk van
M ontessori en het heldenconcept lijken min der specu latief en
zij n beter ge ïnteg reerd in het verh aal. Bove nd ien maakt ze
m inder exc ursies naar an der e ped agogen en hi stori sche
gebeurtenissen u it de tijd va n M ontessori .
Ze geef t ee n zeer boeiende be schrij v ing van het be w oge n en
tum ultue uze leven van M on tessori. De lezer raakt zo wel ver -
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trouw d met haar pedagogisch e visie als haar religie uze overtuiging . Schweg ma n wee t bovend ien op fa ntas tisc he w ijze de
spa nni ng op te bou w en n aar de grootste ont hulli ng van haar
biografie : het buit en ech tel ij k e kind va n Ma ria Mo n tesso ri.
Sc hwegman staa t uit geb reid stil bij de re latie tu ssen moeder
en zoo n. De vrese lijke keuze die Mon tessori hee ft moeten
m aken : haar ki nd aan fa m ilie af staan om ee n gro te sc ha nde
te voorko men en de wijze waarop moeder en zoon n a hun
herenigi ng, toen Mario vijf tie n was, vorm gave n aan de ' firma
Montessori & zoon '. Want, hoe idealistisch de opvoedingsmethode van Mo ntessori ook moge zijn: moeder en zoon
waakten bei de n ze er streng over h un zake lijke bel ang en .
Op boe iende wijze be schrij ft Schwegma n voorts de vaak
moeizame relatie die Mo ntessori had met h aar vrienden , collegae en ge ld schieters. Er was maa r éé n baas en dat was
Mo ntessor i . Door haar dict atoriale houd ing kreeg ze zel fs
slaande ruz ie met die ande re Italiaanse di ctator: Mussolini.
D oor de oo rl ogen lijkt M ont essori lan gzaam maar zeke r de
cont ro le ove r haar leven te ver liezen: ze mo et enkele ma len
vl uchten voor het ge weld en raakt een tij d ges cheiden va n
haar zoon. H oewel Sch we gm an vindt dat Mo ntess ori telkens
weer als overwin n aar uit de strij d kom t kreeg ik een tri est
gevoel toen ik mij trachtte voor te stellen hoe Montessori in
Noordwijk aan Zee (omgeven door Nederland ers d ie zij niet
verstond) op haar sterfbed lag.

Mar ia Montessori 1870 -1952, Kind van haar tijd Vrouw van
de wereld is in vee l opzic hten een fantastisc he bi ogr afi e .
Schwegman heeft zowe l de theor ieë n va n Mon tesso ri als h aar
leven op ee n heldere en mooie wijze met elkaa r verweve n.
Bovendien weet ze op held ere w ijze zowe l het leven als het
werk en de tij d waari n Montessor i leefde te beschr ij ven. Een
absol ute aa nrade r voor iede reen die in deze vro uwe n h aar
werk geïnteressee rd is of wiens kinderen op een Montessorisc hool zitte n.
Lizzy Jong ma s tud ee rde vrouwengeschieden is aan de
Katholieke Unive rs ite it Nijmegen en is redact ieli d van
H istorica.

M arj an Schwegman, Maria M ont essori 1870-1952, Kind
van haar tijd Vrouw van de wer eld, Ams terdam Universit y
P ress, 1999, 256 p.
1SBN 90 5356 300 8
f 34,50
1.

Kramer, R., Maria Montessori. A biography, 1975
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Boek en in 't .<ort

Sanderijn Cels
Grrls! Jonge vrouwen in dejaren negentig.
Prometheus, 1999. f 19,90.
Tot nog toe was er nauwelijks serieuze aandacht voor de achtergrond en opvattingen
van jonge vrouwen . De historica Cels gaat in
op de opkomst van de girl-beweging in de
jaren
tachtig in de Verenigde
Staten
(Madonna, riotgirls), op de oorspronkelijke
betekenis van de term 'girl power' (het afwijzen van mannelijke en feministische rolmodellen door jonge vrouwen) en op de discussie rondom het postfeminisme. Ze interviewde vijftig Nederlandse girls over emancipatie
in de jaren negentig en laat zien wat hen
bezielt.
Hermine Manschot-Tijdink
Een allerneeteligst Caracter. Het leven van
Judith van Dorth (1747-1799).
Fagus, 1999. f42,50.
Op 22 november aanstaande is het tweehonderd jaar geleden dat Judith, barones van
Dorth door een vuurpeleton om het leven
kwam. De Oranjegezinde freule was, voor
zover bekend, de enige die in de BataafsFranse tijd om politieke redenen is geëxecuteerd. De executie is inmiddels door menigeen beschreven . Gaandeweg zijn er veel
onwaarheden
over haar in de literatuur
geslopen .
Hermine
Manschot- Tijdink
schetst aan de hand van authentieke stukken
een beeld van deze Oranjegezinde vrouwen
haar familie.
Marjan Schwegman
Maria Montessori 1870-1952. Kind van
haar tijd, vrouw van de wereld.
Amsterdam University Press, 1999. f34,50.
Biografie met een nieuw perspectief op leven
en werk van de beroemde onderwijs vernieuwster. In deze biografie worden voor het
eerst ook andere aspecten belicht, zoals het
commercieel talent van deze Prima Donna.

Voeden en opvoeden. Jaarboek voor
Vrouwengeschiedenis
19
Stichting Beheer JlSG, Amsterdam 1999.
f34,50 . VVG-leden krijgen f7,- korting.
Een maaltijd kan een bindende kracht zijn,
maar kan ook een uitsluitende functie hebben. Want wie worden er bijvoorbeeld wel,
of juist niet uitgenodigd om te eten? En hoe
wordt er aangekeken tegen degene die het
zilveren bestek niet op de voorgeschreven
wijze weet te hanteren, of een paar glazen
wijn teveel drinkt? Dan blijkt dat voeden en
opvoeden niet los van elkaar staan . Diverse
auteurs gaan in dit Jaarboek nader in op de
uiteenlopende betekenissen van eten en drinken voor vrouwen en mannen, en voor mensen van verschillende sociale en etnische
herkomst.

J. Steendijk-Kuypers
Vrouwenbeweging.
Medische en culturele
aspecten van vrouwen in de sport, gezien
in het kader van de sporthistorie (1880-1928).
Erasmus Publishing. 1999. f59,50.
In dit boek behandelt de medisch-historica
Steendijk-Kuypers een tot nu toe nauwelijks
of niet geëxploreerd gebied van de sporten/of vrouwenemancipatiegeschiedenis.
Het
boekje is geïllustreerd
met oude sportansichtkaarten uit de verzameling van de
auteur.
Anneke Smelik, Rosemarie Buikerna en
Maaike Meijer
Effectief beeldvormen. Theorie, analyse en
praktijk van beeldvormingsprocessen.
Van Gorcum, 1999 . f45,-.
Beeldvorming draait om insluiting en uitsluiting . Stereotype beeldvorming is vaak gebaseerd op normen en waarden die al heel lang
standhouden in de maatschappij. Die beeldvorming sluit door de achterliggende waarden bepaalde groepen uit, en is daarom minder effectief. Maar het kan ook effectiever:
met behulp van een praktisch analysemodel
informeert Effectief beeldvormen de lezer
hoe de enorme macht van tekst en beeld kan
worden aangewend voor de doelen die men
zich stelt.
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Anne van Schaik
Honderdjaar
vrouwen in overheidsdienst.
Het Spinhuis, 1998. f19,90.
De overheid is een van de grootste werkgevers in Nederland. Zij staat tegenwoordig
bekend als een vrouwvriendelijke werkgever.
Minder bekend is dat zij in de eerste helft van
deze eeuw herhaaldelijk de arbeid van gehuwde vrouwelijke ambtenaren heeft verboden. Dit
boekje biedt een interessante kijk op de invloed
van de overheid op de positie van werkende
vrouwen in Nederland in deze eeuw .
Ton Jorna, Denise de Costa, Marijn ten Holt
De moed hebben tot zichzelf. Etty Hillesum
als inspiratiebron bij levensvragen.
Kwadraat, 1999. f34,90.
Etty Hillesum (1914-1943) hield tijdens de
bezetting een dagboek bij en schreef later
brieven
vanuit kamp Westerbork.
Etty
Hillesum overleefde de oorlog niet, maar
haar gedachtegoed inspireert tot op de dag
van vandaag. Haar teksten zijn universeel en
van alle tijden: ze overstijgen de context
waarin ze zijn geschreven en bevatten 'de
grote vragen van het leven'.

Jill Ker Conway (red.)
In her own words. Women 's memoirs from
Australia, New Zealand, Canada & the
United States.
Vintage, 1999 . f44,95 .
Biografieën van twaalf bijzondere vrouwen,
van Shirley Chisholm tot Janet Frame.
Sam ens telli ng : Z onn eke Ma tthée

originele cadeautjes: poëziewaaiers,
boekenleggers,
gelukspoppetjes,
opschrijfboekjes,
literaire doosjes
etc.
kaarten, video's, T-shirts, posters, kalenders, CD's, wierook
kom eens rustig bij ons rondsnuffelen,
wij geven u
graag advies & leestips
en de koffie staat klaar!
u vindt ons in het centrum van Utrecht, naast filmtheater/café
't Hoogt
of bij één van de regionale VVAO-activiteiten

Ontspanning

de allermooiste
romans en gedichten van wereldschrijfsters
gespecialiseerd
in boeken voor vrouwen:
filosofie & wetenschap,
carrière & loopbaanplanning,
arbeid & zorg, psychologie
& gezondheid,
arbeid &
zorg, kunst & cultuur en nog veel meer
aparte afdeling bijzondere kinderboeken
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Marja Pruis
De Nijhoffs of de gevolgen van een huwelijk.
Nijgh & Van Ditmar 1999. f34,90.
Biografie over de familie Nijhoff. Netty
Nijhoff was 34 jaar getrouwd met de dichter
Martinus Nijhoff. Uit dit bijzondere huwelijk
werd een zoon geboren: Faan Nijhoff. Hij
fotografeerde onder de naam Stephen Storm .
Hij leidde een eigen leven, evenals Netty die samen met haar geliefde Maria Tesi een
pension runde in Italië, ver weg van de familie Nijhoff die een naam hoog te houden had.
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bel ons voor een GRATIS exemplaar van de Savannah
NIEUWSBRIEF, met boekentips.
recensies & nieuws

Savannah

Bay:

een oase van boeken in hartje stad

Bay

H i t
s

CaU

Varia
Kenau

De vrouwengeschiedenis
in de Lage
Landen heeft er een nieuw medium bij:
Kenau, discussielijst voor vrouwen- en
gendergeschiedenis
in Nederland en
België. Het is een soort mededelingenblad per e-mail waarop je je kunt abonneren als je een e-mailadres
hebt.
Abonnees van Kenau ontvangen alle
berichten en kunnen zelf ook berichten
inzenden. Kenau is in het leven geroepen om informatie uit te wisselen over
vrouwen en geschiedenis in Nederland
en België. Het is een medium voor aankondigingen, oproepen, vragen, discussie, ideeën, plannen, nieuwtjes enzovoort.
Wie een abonnement wil nemen, stuurt
een e-mailtjenaar:LISTSERV@IISG.NL.
Tik in het tekstveld:
SUBSCRIBE
KENAU-L. Verder niets: geen (automatische) handtekening,
geen subject
invullen. Je krijgt dan automatisch een
bevestiging en aanwijzingen over het
versturen van berichten. Een abonnement kost niets.
Rosa

Luxemburg

Inst:it:ut:

Dit instituut heeft als een van de eerste
vrouwenorganisaties
in Oostenrijk een
project op Internet gestart, met als doel
informatie op het gebied van vrouwenen gendergeschiedenis
toegankelijk te
maken.
Adres:
www:http://iguwnext.tuwien.ac.at/-rli
Lezingencyclus

Dit jaar zijn op verschillende data lezingen uit de cyclus Gender, Techniek en
Consumptiecultuur
bij te wonen. De
lezingencyclus
is georganiseerd
door
het Belle van Zuylen Instituut,
in
samenwerking met het N.W. Posthumus
Instituut, in het kader van het onderzoeksproject Geschiedenis van Gender,
Technologie en Representatie.
Informatie: Raymond Hofman. tel. 0205253612
E-mail: hofman@pscw.uva.nl
Actuele informatie:
http://www.pscw.uva.nl/bvz/bericht.htm
Genderlinguïst:iek

De opleiding
Nederlands
van de
Universiteit
Leiden organiseert
een
symposium genderlinguïstiek. Dit symposium wordt gehouden ter gelegenheid
van het afscheid van dr. Agnes Verbiest.
Wetenschappers vanuit taalbeheersing,
taalkunde en letterkunde zullen deze
dag ingaan op diverse genderaspecten
van taal en tekst.
Datum: 29 oktober 1999
Informatie:
Marije Groos, tel. 0715272138
E-mail: Groosssi leidenuniv.nl

for

o

r]

c

a-cs

e

r

v

i ce

zoals in Historica nr. 1 per abuis stond,
maar ruim 75.

papers

Amsterdam
De Third European
Social Science
History Conference
zal in 2000 in
Amsterdam
plaatsvinden.
Onderdeel
van de conferentie
is het netwerk
Woman and Gender. Het netwerk wil de
mogelijkheid bieden nieuwe benaderingen op het gebied van vrouwen- en gendergeschiedenis te bespreken.
Datum: 12-15 mei 2000
Informatie: Tjitske Akkerman, tel: 0205253515
E-mail: Akkerman@pscw.uva.nl
Minsk
Het Center for Genderstudies aan de
European
Humanities
University
(Minsk),
het Institutum
Studiorum
Humanitatis (Ljubjana) en The Program
on Gender and Culture, CEU Budapest
nodigt belangstellenden uit bijdragen te
sturen voor de conferentie
Writing
Woman's
History
of Gender
in
Countries in Transition. De conferentie
wordt gehouden in Minsk (Belarus).
Datum: 30 september - 2 oktober 1999
Informatie:
European
Humanities
'
University, Centre for Genderstudies
,
24, pro Skoriny, Minsk 220030, Belarus.
Tel/fax 057-17-2393383
E-mail: gender@ehu.unibel.by

Personalia
Yvonne Bleyerveld
promoveerde op
27 mei j.l. aan de Vrije Universiteit op
het proefschrift Hoe bedriechlijk dat die
vrouwen zijn. Vrouwenlisten in de beeldende kunst van de veertiende eeuw tot
ca. 1650, met de nadruk op de
Nederlanden.
Mineke van Essen is met ingang van 1
maartj.l. benoemd tot bijzonder hoogleraar Genderstudies, in het bijzonder met
betrekking tot opvoeding en onderwijs
aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Rivka Weiss-Blok is per I december
j.l. benoemd tot directeur van het Joods
Historisch Museum in Amsterdam. Zij
volgt Judith Belinfante op die TweedeKamerlid werd voor de PvdA.
Kirsten Snijders ontving op 29 mei j.l.
de Johanna Naberprijs voor haar doctoraalscriptie Schuld en Sekse. Een onderzoek naar de genderbetekenissen
van
'schuld' in de discussies over de oorzaken van nationaal-socialisme
en holocaust.

Samenstelling:

Zonneke Matthée

In memoriam

Christi

Boerdam

Op 20 mei 1999 overleed de historica Christi Anne Boerdam . Kort daarvoor had ze me op een zonnige
zaterdagochtend opgebeld. Met haar
schorre stem vertelde ze hoe het
ging, dat het niet ging. Rustig, zonder
bitterheid . We maakten desondanks
grapjes en spraken over onze voorliefde voor klassieke muziek.
Christi was docent
vrouwengeschiedenis aan de Erasmusuniversiteit. Na een cum laude doctoraalstudie over ongehuwd moederschap
in de achtt iende eeuw werd ze in
augustus 1986 als wetenschappelijk
docent vrouwengeschiedenis
aangesteld. Ze verzorgde
diverse themacolleges en begeleidde studenten. De vrouwengeschieden isgroep
in Rotterdam is door haar opgericht, en daar was ze trots op. Ruim
tien jaar is ze lid geweest van de
Vereniging voor Vrouwengeschiedenis. Een dissertatie kon ze niet
meer realiseren als gevolg van een
zeer langdurig en pijnlijk ziekbed.
Een mooi arti kel in het Tijdschrift
voor geschiedenis uit 1985 getuigt
nog van haar promotieplannen.
Ik heb Christi leren kennen in september 1987 in Groningen. Josine
Blok en Marja van Tilburg hadden
daar aan de universiteit een seminar
voor vrouwenhistorici georganiseerd
onder de titel 'Openbaar en privé:
een discussie heropend' .We spraken
met elkaar over ons onderzoek en
onderwijs, over onze persoonlijke
achtergronden en barrières, èn over
'haar' Pergolesi en 'mijn' Monteverdi.
De muziek schiep een speciale band.
Na het seminar stuurde Christi mij
onmiddellijk een cassettebandje met
Sta bat Mater van Pergolesi, ik retourneerde een Madr igalenbandje van
Monteverdi. Het adembenemende
Sta bat Mater dank ik aan Christi.
Een hemel zonder muziek was voor
haar ondenkbaar, zo vertelde ze aan
vrienden. Daarin en in het geloof
vond ze troost voor haar ondraaglijk
leed. Luisterend naar Stabat Mater
kan ik haar alleen maar gelijk geven.

Rect:ificat:ie

Het aantal deelnemers aan de VVGconferentie
'Een
vaderland
voor
Vrouwen' in 1998 was niet ruim 50,
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IIEI 'Liaisons

_
hist:oriques

Jaarrede
Voorzitter
Vereniging
(VVG), 27 maart
1999

voor

Vrouwengeschiedenis

Maria Grever

Deze week ontving het VVG-bestuur een e-mail van twee
leerlingen van 13 en 14 jaar - Dorian de Rijk en Emma Klaver
- waarin ze zich beklaagden over hun geschiedenisleraar.
Anderhalf jaar lang had hij systematisch de paragrafen over
vrouwengeschiedenis
genegeerd. Ook weigerde hij les te
geven over het ontstaan van het feminisme. 'Probeer je vrouwengeschiedenis in de boeken en het pakket te krijgen, slaat
de leraar het over!', verzuchtte VVG-bestuurslid Marianne
Boere. De leerlingen voeren hun actie verder. Ze hebben een
heuse actiegroep opgericht: Actione de Feministica. Via de
homepage van het IIAV en de VVG vroegen ze om meer
informatie en ondersteuning, en die hebben ze gekregen. Hun
verzoek is ook doorgestuurd naar de Kenau-list, de mailinglist van vrouwengeschiedenis,
onlangs opgezet door Jenneke
Quast van het Internationaal
Instituut
voor Sociale
Geschiedenis (IISG). Met deze moderne middelen gaat de
VVG steeds meer als een adequate vraagbaak èn als historisch spinneweb fungeren. Toch wordt de VVG nog onvoldoende als netwerk benut, terwijl we in 1976 wel als zodanig
zijn begonnen.
Ik heb de indruk dat vrouwen sowieso weinig gebruik maken
van het potentieel van hun eigen liaisons. Ook in de wereld
van vrouwengeschiedenis
bestaat nauwelijks traditie om
elkaar te informeren over nieuwe bestuursfuncties en vacatures, leuke beurzen en postdocmogelijkheden
binnen en buiten
onze historische subdiscipline, of om de juiste mensen op de
juiste plaatsen en projecten te krijgen. Word je bijvoorbeeld
gevraagd voor een lezing, artikel of bestuursfunctie en je aarzelt of je zelf wel wilt, vraag dan even de tijd om na te denken zodat je iemands naam uit de VVG door kunt spelen.
Namen zijn te vinden in Historica, waarin minimaal één keer
per jaar het nuttige 'Netwerk vrouwengeschiedenis'
wordt
gepubliceerd . Binnenkort kan deze adressenlijst ook op onze
homepage geraadpleegd
worden . Uiteraard kan ook het
VVG -bestuur om advies worden gevraagd . Nog te weinig
vrouwen zien het belang, het nut en het plezier van het onderhouden van contacten. De VVG zou wat mij betreft meer als
een soort sociëteit mogen functioneren waar je informatie
kunt uitwisselen, elkaar kunt ontmoeten en andere mensen
leert kennen, kortom om liaisons historiques op te bouwen.
Op deze manier kan aan deskundigheidsbevordering
en het
stimuleren
van vrouwelijk
talent
gewerkt
worden.
Functioneren in netwerken betekent natuurlijk wel dat er
soms prozaïsche klussen gedaan moeten worden: stoelen
klaar zetten, video-apparatuur
bestellen, post verzenden,
organisatiewerk dat je gelijkelijk moet laten rouleren.
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen, gender-evenwicht
in de besluitvorming, diversiteit in de organisatie, dat zijn
enkele van de doelstellingen van Equality, de landelijke organisatie van experts in gender en etniciteit. Het zijn ook doel -
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stellingen die de VVG bij onderzoek, onderwijs en bestuur op
het terrein van de historische discipline beoogt. In onderzoek
en onderwijs gaat het om de inhoudelijke aandacht voor de
historische analyse van sekseverhoudingen.
In bestuurlijk
opzicht gaat het om een inhaal slag in de historische infrastructuur, zoals meer vrouwen in besturen van het historisch
genootschap (KNHG), redacties van reguliere historische
tijdschriften en beoordelingscommissies
(NWO en KNAW).
Professionele historica's zijn er voldoende, hoewel ook hier
geldt dat vrouwen wel bereid moeten zijn om dit werk te
doen. De doorstroom van vrouwen in dat historisch bedrijf
voltrekt zich verbijsterend langzaam, zeker in Nederland.
Daar zit wel een geschiedenis achter.
Uit mijn eigen promotieonderzoek blijkt hoe zwak de positie
van vrouwen als subject en object in de negentiende en twintigste eeuw was. Zelfs rond 1950, toen er inmiddels relatief
veel gepromoveerde historicae waren (circa elf procent op het
totaal), ontbraken zij in besturen van historische genootschap pen en redacties van tij dsc hriften , e n hadden zij nauw elijks in vloed op de histori ogr a fische canon.' In 1947 wer d
Elizabeth Visser als eerste vrouwelijke hoogleraar in de
geschiedwetenschap
benoemd. Zij was hoogleraar Oude
Geschiedenis,
en Griekse en Romeinse
Oudheden
te
Groningen. Ruim een halve eeuw later, anno 1999, werken
aan de Nederlandse
geschiedenisafdelingen
van de
Universiteit Utrecht, de Vrije Universiteit, de Universiteit van
Amsterdam en de Rijks Universiteit Leiden in totaal vijf
vrouwelijke (gewone) hoogleraren in de geschiedwetenschap
(negen procent) . Bij de andere universitaire
instellingen
(Erasmus Universiteit Rotterdam, Katholieke Universiteit
Nijmegen, de Katholieke Universiteit Brabant, de Landbouw
Universiteit
Wageningen,
de Open Universiteit
en de
Universiteit Maastricht) ontbreekt een vrouwelijke hoogleraar in de geschiedwetenschap.
De geschiedwetenschap
was
een mannenbolwerk,
en de sporen daarvan zijn nog steeds
merkbaar. De leraar van Dorian en Emma wil alleen lesgeven
over godsdienst en oorlogen, zeggen ze. Een cultuur verandert niet zo snel.
Toch gelden soortgelijke verhoudingen natuurlijk niet alleen
voor de historische discipline. Het blad Uitleg van OC&W
publiceerde onlangs een tabel van de sekseverdeling in het
hele onderwijsveld. Het is een fraai staaltje van gesegregeerde arbeidsverhoudingen
naar sekse, maar dan specifiek voor
het onderwijs: bij de kleuters veel vrouwelijke docenten, bij
het hoger onderwijs zijn vrouwelijke hoogleraren met een
lantaarn te zoeken. Er zijn verschillende oorzaken voor deze
situatie, we zullen er vanmiddag nog genoeg over horen. Eén
oorzaak van de marginale positie van vrouwelijke wetenschappers wil ik in dit verband kort noemen, dat is de combinatie van past performance en de werking van het old-boysnetwork. In de universitaire gemeenschap worden beoorde-

lin gen va n o nde rzo ek sterk beïn vl oed door ee rde r gele verde
pr estatie s . M aar daar moet je natuurl ijk we l een kans voor
krij gen . A ls vrouwen niet op AIO -, 010- en po stdo cplaat sen
tere cht ko me n, worden ze m oeilijk hoogl er aar of univer sit air
h oofdd ocent . Tr aditioneel spele n m ann en de bal dikwijl s toe
naar bevri end e andere m ann en , zo dat m ann en snel een
gesc h ikte past pe rfo rm ance kunn en opbo uwe n.
Omd at de VVO er niet s vo or voe lt om een klaag club te w orden en o mdat we verder wi lle n, gaa n we va n mi dda g kriti sch
kijke n naar stra te gieë n om door te dringe n in het histor isc h
bedrij f en o m de arbe id smo ge lij kh ed en va n vrou wen met een
h istori sche opleid ing in het algemee n te vergro te n . In no vember 1995 hebben wij als VVO -b e stuur dez e doelstelling opgenom en in ons beleid. Toen Ellen de Dr eu in 1996 secretaris
w erd , w as zij degene die voorst eld e om een studiem iddag te
or gan iseren over de werkgeleg enheid van historica's.
Vand aar Hist orica op de arbeidsm ark t, vandaar haar enquête
ov er de ar be ids situ atie van hist ori ca 's di e als een eerste pei ling n aar de VVO-leden is rond gestuurd . We zijn er als
b estuur erg blij mee dat Ellen de ze stud ie m iddag heeft georga niseer d en we ve rwa chten boe iend e le zin gen en di scu ssies .
Teru gkijk end op het afgel open j aar zij n er trouw ens al vee l
nieu we con tac te n ge legd . Het was ee n enerv er end e n in sommige o pzic hten zw aa r jaar . H et bestuur orga n isee rde een studi emidd ag ove r kleur en etnicit eit , een co nfe re ntie ove r de
N ati on al e Tent oon stelling van Vro uwe nar be id en nam deel
aa n de m anife statie van de N ed erl and se Vro uw enr aad . Er
ging veel geld om bij deze activit eit en . On ze p enningmee ster
A nne ke m oe st vee l werk ver ri cht en . D aarn aast hebben we

ger ege ld bri even ge schre ven om su bsi di e, vee l vergaderd en
over leg d. Steeds konden we rekenen op ste un va n het IIAV,
ons sc he ide nd be stuur slid Eve lie n Rij sbo sch heeft da arin ee n
zee r gro te rol ges peeld. St eed s ook o ndervo nden we de m ed ewe rki ng van leden en sy mpa th isa nten . Ik dank allen, de
m ede-b estuur sleden , de red acti e, de stude n t-vrijw ill ige rs en
vele ande re n die zich voor deze activ ite iten hebben in ge zet.
D ank zij ied er s inzet kond en we ee n succesv o l jaar afslu iten .
C irca 35 m en sen di scu ssieerd en tijd en s d e stud iemiddag met
e lkaar ove r de manier waarop kle ur en etn ici tei t in ond er zoek
verw erk t kan worden . Ru im 7 5 men se n woonden de co nfe re nt ie ove r de 1898 - Tent oon stell ing bij. E n al viel de bel an gste lling b ij de Vrouwenra ad tegen , uiteindelijk kwamen er
1850 bez oekers, onder wi e ni et de min sten - zoals konin gin
Be atri x. Door al deze acti vit eiten van het VVO -bestuur en de
reda ctie van Historica hebben zich ruim tachtig nieuwe leden
en abo nne e s aangemeld. Omd at tien mensen heb ben opgezegd is het aanta l leden en ab onnee s nu per saldo 368. We zij n
m et de ze stan d heel blij. Een mill en iumprobleem verwacht de
VV O met deze stand van za ken dan ook niet.
Ma ria G rever sp ra k deze tek st uit als ja ar red e voor de
Vereniging voo r Vrouwe nge sch ieden is bij de Al g em ene
L ed en verga d er ing op za terdag 2 7 maart 1999.

M. Grever, Strijd tegen de stilte. Johanna Na ber (1859- 194 1)
en de v rouwenste m in ges chied en is, Hilversum, 199 4 , pp.
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