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Geel over 'schroom'

Schroom! Kennen wij nog schroom?
Zijn wij nog beschroomd? Wat is
schroom? Leren wij onze kinderen nog
wat schroom is? Ik schroom niet om te
vertellen dat de VVG inmiddels 400
leden en abonnees heeft. Ik schroom
wel als ik onbekenden moet vertellen
dat ik chronisch ziek ben. Waarom
eigenlijk? We leven toch in een cultuur
waar spreken goud is en zwijgen zilver?
En de meeste mensen met het grootste
gemak de meest intieme gevoelens
prijsgeven? Zodat je niet goed wordt
van alle emotie-tv. Dat je de televisie
beter kunt uitzetten dan aan, terwijl het
toch zo'n prachtig medium is om amu
sement te bieden, je van alles te laten
zien en/of je te informeren. Als er wel
iets interessants te zien is, dan wordt dat
vaak weer op een onmogelijk tijdstip
gepresenteerd: te vroeg of terwijl je zo
ongeveer aan je nachtrust toe bent.
Zo niet met het IKON-programma
Geel: De analyse en de verbeelding.
"Zijn er dingen die we voor ons zelf
houden of zijn we alle schroom voor
bij?", vroeg presentatrice Jacobine Geel
aan socioloog en publiciste Jolande
Withuis en de dichter c.a. Jellema. Aan
het einde van dit interessante gesprek,
waarin geprobeerd werd op een genuan
ceerde manier greep te krijgen op het
begrip schroom, pleitten beiden voor
het weer in ere herstellen van het begrip
schroom, maar zonder nieuwe taboes te
creëren.
Schroom werd vroeger vooral aan vrou
wen toegeschreven. Mannen schroom
den niet om ... (vul maar in); vrouwen
waren beschroomd, zo las je in romans.
De emancipatie heeft ze van de
schroom bevrijd. Ik voel geen schroom
als ik zeg dat ik me verheug op de vol
gende aflevering van Geel.

Zonneke Matthée
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Rokende vrouw-en

In een kwade reul<

R o k e n d e vrouW'en in h ist o ri sc h perspectief

Raymond Harper

Ofschoon de tabak sinds de zestiende eeuw Europa veroverde, bleef
het roken ogenschijnlijk eeuwenlang uitsluitend een mannenzaak. Pas
rond het midden van de negentiende eeuw kwam hier geleidelijk
verandering in. Niet iedereen was echter gelukkig met deze inhaal
manoeuvre. In dit artikel wordt de beeldvorming ten aanzien van
rokende vrouwen belicht. Naast de hardnekkige associatie van
roken m et lichtzinnigheid wordt ook de relatie met de vrouwen
emancipatie in de beschouwing betrokken, om uit te komen bij het
actuele dilemma: is gezondheid belangrijker dan vrijheid?

Alhoewel de tegenwoordige controverse over het roken
anders doet vermoeden, is de antirookbeweging zo oud als
het tabaksgebruik zelf. De aangevoerde bezwaren daarente
gen zijn onlosmakelijk verbonden met de 'tijdgeest'. In 1837
ventileerde Hildebrand, alias Nicolaas Beets, in een nader
hand in de Camera Obscura opgenomen beschouwing over
het reizen zijn ongenoegen over mannen van alle rangen en
standen die met hun "stankfabriek" rijtuigen onveilig maak
ten. In het bijzonder ergerde het hem dat deze heren onver
droten bleven doorpaffen zonder ''l. ..] zich te storen aan het
hoesten van het liefste meisje der wereld, zo 't het ongeluk
heeft van niet mooi te zijn [...]. Onze dames ('zachtmoedig
als ze zijn!') durven ook nooit meer neen zeggen."
Als het roken in het bijzijn van vrouwen voor Hildebrand de
voornaamste steen des aanstoots vormde, was diens Franse
collega-auteur Prosper Mérimée ongetwijfeld een roker naar
zijn hart. In zijn in 1845 verschenen novelle Carmen verhaal
de Mérimée hoe zijn alter ego, de verteller, gedurende een
verblijf in Spanje op een avond buiten zat te roken, toen de
(nog anonieme) titelheldin bij hem kwam zitten.
Welopgevoed als hij was, doofde de ik-figuur ogenblikkelijk
zijn sigaar. Tot zijn verwondering verzekerde de onbekende
jonge vrouw hem echter ''l. ..] dat ze erg van de geur van tabak
hield, en dat zij zelfs zelf rookte, als ze niet te zware papeli
tos [tabak gerold in papier, dus sigaretten] kon krijgen."
Toevallig had de verteller die op zak, en zij stak gretig op. En
daarmee is Carmen waarschijnlijk de eerste sigarettenroken
de vrouw in de Westeuropese literatuur .
Niet dat er overigens in vroeger tijden geen pogingen waren
ondernomen om vrouwen aan het roken te krijgen. Eind
zeventiende eeuw verscheen een verhandeling van de hand
van de arts Cornelis Bontekoe waarin tabak als wondermid
del werd aangeprezen, voor mannen én vrouwen. Hij beweer
de dat Hollandse boerinnen reeds volleerde pijprooksters
waren, en sprak de hoop uit dat deze 'heilzame' gewoonte
onder vrouwen uit hogere milieus navolging zou vinden.

Vermoedelijk werd zijn wens niet bewaarheid, want zo'n vijf
tig jaar later trad de dichter Jan van Hoven energiek in herha
ling. Laatstgenoemde verdiende tussen haakjes zijn boterham
in de tabakshandel, dus helemaal belangeloos was zijn plei
dooi niet. I Maar ook hij schijnt vooreerst weinig succes te
hebben gehad. Eeuwenlang was de gangbare voorstelling van
zaken in de literatuur en beeldende kunst dat het steevast
mannen waren die rookten, en vrouwen die zich over de daar
mee gepaard gaande overlast beklaagden. Rokende vrouwen
maakten slechts hun opwachting in het kader van een satire of
karikatuur. Want vrouwen hielden niet van roken, laat staan
dat ze er ooit zelf aan zouden beginnen. Zo dachten de mees
te mannelijke commentatoren er althans over.

Lichtekooien en courtisanes
In het begin van de negentiende eeuw werd de sigaar onder
mannelijke rokers steeds populairder, even later gevolgd
door de sigaret. De eerste prominente vrouw die tot grote
ontsteltenis werd gesignaleerd met een sigaret, was uiteraard

Detail vall eell art deca-illustratie, 1919 . Foto Raymond Harper
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Rokende v r o u w e n

"Hebt lf een vuur/je?" . Duitse spotprent uit de eerste helf) van de

negentiende eelilV. Foto Rayniond Harper

het literaire enfant terrible George Sand. Omdat het woord
'sigaret' toentertijd nog niet was ingeburgerd, heerst in de
secundaire literatuur het hardnekkige misverstand dat Sand
een verwoed sigarenrookster zou zijn geweest. Dit is even
wel onjuist: zij rolde haar eigen sigaretten, hoewel ze een
pijp tussendoor niet versmaadde. Blijkens haar biografie
moet ze rond 1830 met roken zijn begonnen. Interessant is
dat ze in 1833 een kortston di ge en voor beid e partij en niet
e rg bevre d igende a ffa ire heeft ge ha d met M érirnée.r'
Ondanks dat er natuurlijk een enorme kloof gaapt tussen de
excentrieke bellettriste en de vrijgevochten zigeunerin uit
Carmen, is het allesbehalve ondenkbaar dat Mérimée zijn
Carmen tenminste voor wat het roken betreft op deze ont
moeting heeft gebaseerd.
Hoewel Carmen aanvankelijk een baan had in een sigarenfa
briek - waarschijnlijk meende haar geestelijke vader zo haar
premature voorliefde voor tabak te moeten verklaren -, waren
haar inkomsten voornamelijk afkomstig uit diefstal, roof,
smokkel, waarzeggen en prostitutie. Tot rond de eeuwwisse
ling waren het, althans in de bellettrie, vrijwel uitsluitend
vrouwen met een bedenkelijke levenswandel die rookten, en
dan nog bij voorkeur niet in het
openbaar. Baudelaire verhaalde
tegen 1850 van sigarettenrokende
hoeren. In de operabewerking van
Carmen (1875) liepen de werk
neemsters van de sigarenfabriek
uitdagend met een sigaret in de
mond naar mannen te lonken. De
losbandige hoofdpersoon van
Zola's zedenschets Nana (1880)
draaide in haar appartement sjek
kies; in De Maupassants venijn ige
schelmenroman Bel-Anti (1885)
rookte Madeleine Forestier onop
houdelijk sigaretten onder het denk
werk dat zij achter de schermen
verrichtte ten behoeve van de jour
nalistieke carrière van haar gemak
zuchtige echtgenoot. Met beide
dames liep het natuurlijk slecht af.
Nana stierf aan een geslachtsziekte,
en Madeleine werd op heterdaad
betrapt bij overspel met een minis
ter, waarna zij ouder gewoonte
unverfroren een sigaretje opstak.
Hoewel een en ander zélfs naar
negentiende-eeuwse maatstaven
met grote ingetogenheid werd
weergegeven, moet deze scène nog
decennia later als buitengewoon
decadent en zinnenprikkelend zijn
ervaren. De jonge Anton Wachter
uit Vestdijks debuutroman Kind
tussen vier vrouwen werd door
hevige lustgevoelens bevangen toen hij de desbetreffende
passage onder ogen kreeg tijdens een stiekeme speurtocht in
de bibliotheek van zijn louche oom Jaap: "Zijn polsen joegen.
Want de vrouw stond er ook bij, rechtop, schaamteloos,
wulps; zij rookte sigaretten. [...] Lezen kon hij niet meer, ...
dat ministerslichaam, die vrouw! ..."
De erotische meerwaarde die werd toegedicht aan rokende
vrouwen blijkt eveneens uit het feit dat in het begin van deze
eeuw op grote schaal 'ondeugende' foto's werden verhandeld
waarop schaars geklede jonge vrouwen zijn geportretteerd
met een sigaret. Ook in de film was de sigaret tot voor kort
een onmisbaar attribuut van de vamp of femme fatale, van
Marlene Dietrich tot Michelle Pfeiffer en Madonna.
Toch waren het in werkelijkheid al spoedig niet meer uit
sluitend lichtekooien en courtisanes die rookten. Rond het

midden van de negentiende eeuw werden sigaar en sigaret
namelijk ontdekt door proto-ferninisten, die gelijke rechten
nastreefden voor vrouwen en mannen, en niet inzagen waar
om een uitzondering zou moeten worden gemaakt voor het
genot van tabak. Dit gaf onder conservatieve mannelijke
commentatoren aanleiding tot hevige consternatie, waarbij
het lijkt alsof het roken door vrouwen als een groter gevaar
voor de gevestigde orde werd beschouwd dan hun entree op
het politieke en cultu rele roncel.:' Spotprenten uit die tijd
tonen het 'schrikbeeld' van de geëmancipeerde vrouw,
gewapend met rookwaar en soms tevens gestoken in man
nenkleren.
Na 1900, en vooral na de Eerste Wereldoorlog, werd de roken
de vrouw geleidelijk aan maatschappelijk geaccepteerd, het
eerst in Engeland en Amerika. De emancipatorische connota
ties raakten wat op de achtergrond, zodanig zelfs dat binnen de
toenmalige jetset het roken van sigaretten als typisch 'vrou
welijk' te boek ging staan. In twintigste-eeuwse spotprenten
op voorstanders van vrouwenkiesrecht schittert het eertijds
obligate rookgerei dan ook nagenoeg door afwezigheid. Op
hun beurt bedankten de suffragettes ervoor om over één kam

te worden geschoren met de zogehe 
ten flapper, de archetypische jaren
twintig-genotzoekster met kort haar,
zware make-up, en steevast afge
beeld met een sigaret, vaak in een
kok et pijpje. 4 Chroniqueurs van het
society-leven als Cecil Beaton,
Agatha Christie, Dorothy Sayers en
P.G. Wodehouse maakten de roken
de vrouw tot een modieuze verschij
ning in de betere kringen. De wor
king class woman zou tot na de
Tweede Wereldoorlog op haar beurt
moeten wachten.

Vrouwensigaretten
Volgens de Duitse romanticus
Heine liep Nederland vijftig jaar
achter bij de rest van de wereld.
Voor wat het roken door vrouwen
betreft is dit zonder meer juist. In
het begin van deze eeuw baarde
Carry van Bruggen alom opzien als
de Nederlandse George Sand, niet
het minst omdat zij rookte "toen
geen enk el resp ctabele vr ouw dat
deed".5 D at ook vrouwen lippen
dienst bewezen aan de weerstand
tegen usurpatie van mannelijke pri-
vileges, blijkt uit een tijdens het
interbellum veelgelezen meisjesro
man van Cissy van Marxveldt. De
eeuwige bakvis Joop ter Heul werd
door haar nieuwbakken echtgenoot

betrapt terwijl ze heimelijk een sigaret rookte, waarop Van
Marxveldt haar heldin schuldbewust liet verklaren:
"Leo houdt er niet van, dat een vrouw vaak rookt, omdat hij
beweert, dat roken alleen raison heeft, wanneer je het prettig
vindt en dat geen enkele vrouw in staat is om tabak te appre
ciëren. Hij vindt het manoeuvreren met een sigaret wel aar
dig, doch je moet er geen ernst van maken."
Leo en zijn geestverwanten hebben sedertdien knarsetandend
moeten toezien hoe, ook in Nederland, meer en meer vrou
wen er wél ernst van maakten. Tot op zekere hoogte mag men
dit beschouwen als een bijverschijnsel van de vrouweneman
cipatie. Er bestaat statistisch gezien een positieve correlatie
tussen het roken door vrouwen en hun maatschappelijke
gelijkberechtiging, en op beide gebieden heeft in Nederland
sinds de dagen van Joop ter Heul een inhaal slag plaatsgevon-
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Rokende v r o u w e n

Geen pl eid ooi voor mee r vrouwe lijk zelfbew ust zijn , maar een onderdeel van. een Amerikaan se siga

reuenadverten tie uit de ja ren. vijftig. Fo ra Raym ond Harper

Raymond Harper is maatschappijhi stori cus. letterkundige, en
rok er.

Ontlee nd aa n Musaeu s. Tijdschrif t voor Rena issance-letter
kund e 4- 5 (1997) : them anu mm er roke n.
C. Ca te, Geo rge Sand. A biograph y . Boston , 1975, pp. 244
e.v.
Zie onder m eer G. Böse , lm blauen D unst. E ine
Kult urg esch ichte des Rauchens. Stuttga rt, 1957, pp . 101-10 2.
Zie B . M elrn an , Wom en mu l the popu lar imagi nation in the
twen ties. Ne w York , 1988, p. 22 .
J. Fo ntij n en D . Sch ou ten (red .), Car ry van Br uggen .
Am sterda m, 197 8, p . 129 .
G . B öse , Im blaue n Dunst , p. 89 (Duitsland beg in j aren vij f
tig . Voor zover ik wee t, go lde n voo r land en als Ne de rla nd en
Engeland toen tertijd verge lijkbare cijfe rs) .
Ibi de m, p. 102.
W. Schive1busch, Das Paradi es. der Gesc hma ck und die
Ver nunft. Eine Ges chi ch te de r Ge nufimittel. Pocketed .,
Frank furt arn Main , 1990, pp. 132- 137.
Vademecum gezondheids stati sti ek N ederland 1996. Voorbur g
etc ., 1996, p . 94 .
Vgl. R. Klein, D e goddelijk e sigare t . Ned . vertalin g ,
Ams terda m , 1994, p . 181.
E. Mode rsohn, lst Rauchen Sünde ? Z. p., z .j ., p. 12.

10.

11.

4 .

2.

7.
8.

1.

3.

9 .

6.

5 .

bezien va lt hier vee l voo r te zegge n, te meer
omdat , alles we lbesc ho uw d, lon gkank er
sterfte ee n di scu tabele graa dme ter van vro u
weneman cipati e is. Toc h laat dit on verlet dat
het recht om desond anks naar eig en verki e
zing wel of niet te ro ke n wel de gelijk van
gro te bet keni s i voo r de maa happ elijk e
positie d r vrouw.!" He t i gee n toeva l dat
religieuz e fan ati ci van alle rle i denom in atie s
vro uw en di t rech t ontzegge n, waa rbij de
gez ondheid sri sico 's slec hts ee n welko me
bijkomsti gh eid vo rme n. Onder streng e mos
lims en ortho doxe chris tenen is roken door
vrouwen tab oe. M ind er bekend is dat in het
Amerika van de Dr ooglegging, voordat het
verband tus sen ro ke n en kanker vastgesteld
was, reaction aire groepe ringen naast alcohol
ook tabak wild en uitb ann en en zich vooral
richtten tegen rok ende vrouwen. Een Duit se
geestelijke schreef ron d 1930 een traktaat
met de polem isch e tite l Ist Rau chen Sünd e?
Hij meende de ze vraag bev estigend te moe
ten be ant woorden , en hek elde vrouw en die
zich door het slec hte voor beel d der ma nne n
lieten ve rle ide n: "Wat ee n gezi til : ee n
rokende vrouw !" !' Eni ge j aren later liet

HitI er procl ameren dat Duit se vro uw en niet rok en . In
Margare t A tw ood s pes simi sti sch e toe ko ms tfantas ie The
Handmaid 's tal e (1985) tot beslu it worde n vruc htbare jon ge
vro uwe n in ee n fallocrati sch e reli gieu ze dictatuur tot ver
len gstuk va n hun b aarm oed er gere duceer d . Het spreekt va n
ze lf dat zij niet mogen roken .
Tu ssen twee kwaden is het altijd slecht kieze n. Aa ngezien he t
per ce ntage rok er s, na ja re nlang te zij n gedaal d , inmi ddels is
gesta bilisee rd, en het op afzie nba re term ijn on wa arsc hij nl ijk
is dat het aa nta l ro kende vro uwe n nog significa nt zal afneme n
zo nder dru k van buitenaf, is de prangend e vra ag welk de sid e
ratum , volk sgezondheid ve rsu s zel fb eschikkingsrecht, in
deze di scu ssie in de nabije toek om st de overha nd zal behal en.

den. Eco no misc he factoren hebb en ec hter eve neens een
bel an gr ij ke rol ges pee ld . Rond 1900 kwa m de m achinale pro 
du ctie van sigare tten op gan g, wa ardoo r de siga ret va n een
lu xe-artik el tot ee n betaalbaar m assap rodu ct we rd . Op een
geg eve n momen t was de mannenm ark t verza dig d - er is een
I erir de ge we st dat bijna ne g mig p r ent va n d vo lwassen
mannen ro ktc!" -, zo dat de bra nc he voor ee n vergro ting va n
de afze t op vro uwe lij ke consumente n aangeweze n w as . Er
kwa me n specia le 'vro uwens iga rette n " die overige ns - wat
óó k als een teken van em ancip at ie ka n wor de n opgevat 
moment eel slechts een mar ginaal m arkt aandeel hebben ove r
geh oud en . Oo k in reclamecampa gn es speel de de vrouw een
steed s zelfs tandige r rol. Aan vank elij k is haar afbeelding
gebrui kt om rookwaar letterlijk aan de man te brengen; later
probeerde men met behu lp van vrouw elijk e beroemdheden
een excl usief cac het aan een alledaa gs pro duct te verlenen om
meer vrouw en tot roken aan te zett en . Sedert de opkomst van
de 'tw eed e femini stische golf' ten slott e werd do or de com
mercie schaa mtelo os geappelleerd aan het vrouwelijke zelf
be wu stzijn : "Yo u'v e come a long w ay, ba by!"
Ind erda ad . In ee n Duit se studie uit de ja ren vijf tig over de
gesc hiede nis va n het ro ken stel t de (ma nnelijke) aut eur dat
weinige n nog prin cipi ële bez w aren koester en tegen het roken
door vrouwe n, m aar dat op stra at roke nde vrou wen net zo veel
opz ien baren als in de ne gentiend e ee uw .' Ee n rece nter werk
pla atst vra ag t ken bij de accept ati e va n het roken van siga
re n door ro uw n.8 Tegen woordi g is het pe rc nrage r ke rs
ond er vro uwe n va n de naoorlo gse genera ties in Nederland
bijn a ge lij k aan dat ond er mannen ." Vrouw en rok en , net als
ma nne n, ove ral waar dat (nog) mag, oo k in de buitenlucht.
Als dat beter bij hun sma ak, im ago of port em onnee past ,
rok en zij shag. E n ten slott e raakt de siga renroke nde vrouw
gaa ndew eg ingeburge rd . All ee n de aloud e pijp is, om welke
red en dan ook, no g altij d nagen oeg voorbeh oud en aa n de
her en der sc hepping .

Twee kwaden
Nochtan s ontbre ekt het ook vand aa g de dag niet aan kritische
geluid en . Zoals eerder is opgemerkt, is de anti -rookbew eging
van alle tijden. D e laatste decennia wint zij echter voortdu
rend aan in vloed. Tevens richt zij zich , rec htstreeks of indi
rect, stee ds vaker spe ci fiek tot vrouwen . M en denke aan de op
rookw aarv erp akkin gen afgedrukt e waarschu wing tegen
rok en tijde ns de zwan gerschap . Vanuit ee n me disc h standpunt
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Spectators van hartstocht

Sekse en emotionele cultuur in de achttiende eeuW'

Dorothée Sturkenboom

De achttiende eeuw, die bekend staat als de eeuw van de Rede en
de Verlichting, was tegelijkertijd ook de eeuw waarin hartstochten
en sentimenten de gemoederen beroerden. Dorothée Sturkenboom
promoveerde onlangs cum laude op een proefschrift met de titel
Spectators van hartstocht, waarin zij de historische verwevenheid
van sekse en emotie-opvattingen voor dat tijdvak onderzocht.
Hieronder volgt een ingekorte versie van de tekst die zij op 2 okto
ber 1998 bij de verdediging van haar proefschrift in Nijmegen
uitsprak.

Geachte en dierbare aanwezigen,

Ik wil mijn verhaal van vanmiddag beginnen met twee cita
ten, citaten die ik tevens als motto op de eerste pagina van
mijn proefschrift heb opgenomen:

"Odi et amo. Ik haat en ik bemin,

je vraagt misschien waarom ik dat doe, ik weet het niet, maar
ik voel dat het gebeurt en ik word er door verscheurd".

Catullus, Rome, Ie eeuw voor Christus

"De moralisten die ons zouden voorhouden onze passie en

onze begeerten te beheersen om gelukkig te kunnen zijn,

weten niets af van het geluk ... als we aan God al iets zouden
kunnen vragen, dan zou dat hartstocht moeten zijn."

Madame du Chûtelet, Frankrijk, 18e eeuw

Twee personen, twee visies op emoties. In CatulIus' woorden
klinkt een zeker onbehagen door over wat hij voelt. Madame
du Chätelet daarentegen heeft een uitgesproken positieve kijk
op het gevoelsleven van de mens.
Catullus was een man, Madame du Chàtelet een vrouw. Zou
daarmee hun zo verschillende beleving van emoties afdoende
verklaard zijn? Ik vrees dat dát iets te eenvoudig gedacht is.
Indien het leven en de mensen zo zwart-wit in elkaar zouden
steken, was er geen vak als vrouwenstudies nodig geweest en
had ik niet zoveel pagina's en zoveel voetnoten hoeven te wij
den aan de beantwoording van de vraag hoe in de achttiende
eeuw sekse en emoties met elkaar verbonden werden.
Het idee dat mannen zich minder gemakkelijk aan hun emo
ties overgeven dan vrouwen, ja zelfs minder emotioneel zou
den zijn dan vrouwen, wordt binnen vrouwenstudies
beschouwd als een belangrijk element in de symbolische,
structurele en individueel-psychische werking van gender,
een uit het Engels overgenomen woord waarvoor ik zelf lie
ver het Nederlandse 'sekse' gebruik. Met het begrip sekse dat
in mijn proefschrift zo prominent aanwezig is, verwijs ik niet

naar sekse in de biologische betekenis van het woord, maar
naar sekse als een sociaal-culturele categorie: als de plaats en
betekenis die het sekseverschil in een maatschappij of in een
cultuur heeft. Dit begrip was voor mij een noodzakelijk ana
lysemiddel om greep te krijgen op het achttiende-eeuwse den
ken over emoties. De vraag óf en op welke manier ideeën
over het verschil tussen mannen en vrouwen ook de achttien
de-eeuwse ideeën over emoties kleurden, heb ik als leidraad
genomen voor mijn onderzoek.

Zie L:t'aIlUpp; dat 1)oozeWyf. FQei wat oog, wat.lip !

Lélyk ?i)'tg6ook,~b<,?o., lé lyk al. ,xan.tillp:

Schrikbeeld van de emotionele vrouw. Uit: vaderlandsch. A.B. Boek

voor de Nederlandsche Jeugd (1781).

Foto Universiteitsbibliotheek Nijmegen
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Emotionele cultuur
Id eeën over em otie s heb je in soo rten en m aten : er besta an
ingewikkelde wet en schappelijk e the orieën over hoe emotio
nele verschijns elen ontstaan en wat ze in ons lich aam en onze
geest doen, m aar er bestaan oo k eenvoudiger denkbeelden
ove r wat emoti es zijn die velen van ons in het dagelijks leven
met ons meedr agen . We hebb en ideeë n over welk e gev oelens
goe d zij n en welke slec ht, welke stemm inge n we moeten
onderdrukken en we lke we vrijel ijk kunn en uiten , welk e
ge moe dsbeweg inge n we on s allee n binnen shu is kunnen ver
oo rlov en en welke we ook buit en shui s kunnen to ne n. We heb 
ben oo k zo on ze ge dac hten over hóe em oti es geuit moeten
wo rde n en voo r wie welke emo ties gepa st zij n . Daarnaa st
hebb en we een sc hat aan wo ord en om onz e ge vo elens en
emo tione le erv ar in gen te ben oem en , al is on s hedendaagse
ge voe ls vocabula ire beperkter en eufemist ische r dan het in de
achttiende eeuw was.
D at geheel van em otie-woorden en -idealen, van gevoelsre
ge ls en expre ssiecod es , van theorie ën en popul air e overtui 
gi nge n heeft ee n sture nde wer kin g op de ben oemi ng , de
uitin g én de belevin g va n emoti es en gev oelens en is door de
tijd heen - net zoa ls het denk en ove r seks eve rsc hillen - aan
ve randeringen onder he vig . Het is dit totale tijd s- en plaats ge
bond en compl ex va n ide eën dat ik in mijn pro efschri ft
ben oemd heb met de term emo tionele cultuur en dat ik vanuit
ee n histori sch per spectief heb will en onderzo eken op de ver 
ande rende bet ekeni ssen die sek se daarbinnen kan hebben.

S p ectators
Tot zover heb ik mijn verhaal no g vrij algeme en ge houden en
dat is geen toev al. Terugkijk end op de be gintijd va n mijn
onde rzoe k, zull en enke len van u zich welli cht herinn eren dat
ik aa nva nkelijk gro te moeite had mijn onder zoek af te bake
nen. Toch wa s dat noodzakelijk , wilde deze per soonlijke fas
cina tie ook in ee n haalbaar ond erzoek svoor stel res ulteren en
wilde ik vervolge ns dit onder zoek afro nden voo rdat ik oud en
grij s gew or den zo u zij n.
De ke uze die ik uiteindeli jk bij d ie afb akening gema akt heb ,
nam elijk me te beperken tot een onde rzoek naar de betekeni s
van sekse in de emo tionele cultuur van een zee r specifieke
groe p van Ned erl andse schrijver s uit de achtti ende eeuw , kan
en wil ik hier nu - op dit moment althans - niet opnieuw ver
antwo orden . In pl aat s daarvan za l ik de mij re ster ende minu
te n gebru iken om ee n korte typ er ing te geven van deze schrij
ver s, de auteurs van de zogeh eten spe cta toriale ges chriften .
De spectatori a le gesc hrift en, oo k we l kortw eg spectators
ge no emd, zijn te be schouwen als de ac httiende -ee uws e voor
lope rs van on ze hed endaag se opinie-w eekblade n . De auteur s
lijk en op onze m od ern e columni sten : ze hebb en ee n voorkeur
voor een sat irisc h-liter a ire stij l en ver bergen hun identiteit
acht er een pseud oni em. Ze noem en zich Heren Sp eetatoren .. .
op enkele uitz onderingen na zulle n dames zich niet aan dit
j ourn alisti eke genre wagen . H et woord spe ctat or verw ijst
daarbij na ar de kriti sche bl ik van de aute urs die ee n mora lis
tisc h commenta ar leveren op de gewo ontes, gedr agingen en
gevoe lens van hun tijdgenoten met de bedo elin g hun lezer s
op te voeden tot ve rlic hte, so ciale en deugdzame mensen .
A ls kinderen va n de ach ttiende -eeuws e Verli chtin g hebben
dez e auteurs een onvo orwaarde lijk vert rouwen in de mens e
lijk e natuur en ge loven zij - net als Madame du Ch ätelet - dat
em oti es door God geg ev en zijn voo r het behoud en ge luk van
de men sheid. Ma ar oo k wet en zij - net als Ca tullu s - dat em o
tie s een verscheu rend effect kunn en hebben op de gemoed s
rus t van het individu . Én, wat hen nog mee r vero ntru st, dat

. ex cess ieve emoti es zelfs ee n m aatschappij kunnen ontwr ich 
ten. Daa rom denken zij dat het bel angr ijk is de 'ha rtstoch ten ' ,
zoa ls in de achttiende eeuw all e em otionele ver schijnselen
nog worden geno emd, te behee rsen. Tot slot menen zij dat
m ann en daar bet e r in zij n dan vro uwe n ...

"Laat ik tlc z e gczcgbndc plek lnct
"oi't:e ..k c'u (~ ;

Gevoe lig e mali die zic h in he l vrouw elijke ge moed kan inl even. Uir: De

ges chied eni s vall Karel Gran dison (J 797 - 1802, oorspt: 1753- 1754J.
Foto Unlversite itsb ibli otheek Nijmeg en,

Se le c t ieve emoti es
Het intrigerend e van deze auteur s is echt er dat zij - in we erwil
van hun ideeën over de sek segebonden wijze van omg aan met
emoti es - toch ook bij sommige mannen een 'vrouwelijk '
gebre k aan zelfbehe ers ing signaleren . Hun teksten laten zien
dat zij de neigin g heb ben dit soort 've rwijfd' emotioneel ged rag
vooral te proj ecteren in ánd ere maat schapp elijke groepen dan
de Nederland se burgerij waaruit zij zelf afkom stig zijn .
In mijn proef schri ft heb ik bet oo gd dat dit te maken had met
de ma atsch app elijke ma cht sverhoudin gen in de achttiend e
eeuwse Republi ek en met de behoeft e van de spec ta to r
schrijv ers om vo or de Ned erl and se bur gerij een eigen mor eel
superieure identit eit af te bakenen . Dit betek ende dat in het
ze lfb eeld van deze auteur s voor sommige emoties ab soluut
geen pl aat s was en voor andere wel: wellust, geldzu cht,
excessiev e go ds dienstij ve r, spilzucht, hyp och ondri e en door
ges choten eigenliefd e bedreigden he t deu gd zame en manne 
lijke imag o van de Nederlandse burger ij . M aar het med ed o
ge n , de naastenliefde en het huiselijk gevoel werden
beschouwd als verheven 's entimenten ' waarmee de bur gerij
wel voor de dag kon kom en .
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~ fJ,,~do· h eeft. 11 ook zo lief, 0 :t~v is z o g ue d !
Zie hoc teder aan lHull~ luu-t, l'o:vhet Kindje voedt ,

Id eaalbeeld vall de emot ionele vro uw. Uit: vade rlandse n A.B . Boek voo r

de Ne derla ndsche Jeu gd (1781). Foto Uni versit eit sbibl ioth eek Nijmege n

Wanne er aan het einde van de achttiend e eeuw het karakt er
van de gevoe lige held -een man die door me delijden bew ogen
de helpende han d reikt na ar zij n ongelukkige medemen s- tot
een nieuw manne lijk idea alb eeld wordt, bet eken t dat een ver
schuivin g in de emotion e le cultuur van de spectator-schrij 
vers en van de betekeni s va n sekse daarin . U itgedragen wordt
dat gevoeli gheid en mann el ijkheid elk aar niet uit hoeven te
sluiten , mit s die gevoeli gh eid zich op de jui ste wijze m ani
fe steert.

Keursl ijf
Tegelij kertijd vindt er ee n verandering plaats in de emoties
die aan vrouwen word en toege schrev en . A an het begin van de
achttiend e ee uw worden de vrouwelijk e hartstocht en nog
vo oral geprojecteerd in het kwade wij f , een vrouw die met
haar woed e-a anva llen en ong eremde he erszucht haar om ge
ving terrori seert. Aan het einde van de achtti ende eeuw wordt
de vrouwelijk e emoti on alite it po siti ever geduid en voora l
he rkend in de tedere zorg van een liefh ebb ende moed er voo r
haar kr oost en echtgen oot. Het is dit be eld va n de em otion ele
vrouw dat in de ne genti ende en twinti gste eeuw een waar
keur slijf zo u gaan vo rme n voor het vro uwelij k geslach t
omdat het - ánders dan voo rhee n bij het kwade wijf het geva l
was - geprese nteerd zou gaa n worde n als ee n van zelfspr e
kend , uit haar biologis ch e bestemmin g vo ortv loeiend lot waar
bijna geen vrouw meer aan kon ontsn app en.
Deze en ánde re elementen in de emoti onel e cu ltuur van de
Nederland se specta tor-s chrijvers waar ik nu niet verder op in
kan gaan , laten zien dat mannelijkheid , vrouwelijkheid en
emotie s in de geschiedenis niet altijd op de zélfde wij ze met
elkaar verbonden zijn ge wees t . D ie we tensc hap helpt ons ook
onze hedend aagse denkb eelden ove r de emo ties van mann en
en vrouw en te relati ver en.

Doroth ée Sturk enbo om is histori ca en was tussen 1990 en
1998 verbonde n aan het Centrum voo r Vrouwe nstudies aa n
de Kath oli eke Universi teit Nijm eg en. Mom ent eel treft zij
voorb ereidingen voor een vo lgend ond erzoeksproj ect .

Do ro thée Sturken boom, Sp ecta to rs van hartstoc ht. Sek se en
emotion ele cultuur in de achttiende ee uw . Hi lversum :
Verloren 1998 . ISBN 90-6550-595-4 , f 54,- .

AM5ABen MIAT
organiseren het internationaal colloquium

Recentelijk is veel discussie ontsta an over de relatie
tussen klasse,gender en seksualiteit. Het colloqu ium
'Gender en Klasse' brengt een aantal provocat ieve bij-
dr agen over twee thema's die elkaar voortdurend zuI
len kruisen .
Centraal staan daarin de definitie van mannelijkheid en
vrouwelijkheid in de arbeiderswereld in termen van
uitsluitings- en controlemechanismen in de politieke
arena, de arbeid, de sociale sekseverhoud ingen, het sek
sueel leven, in de kunst en in de informatie.
Die problematieken worden doork ruist door de evolu
tie van de vrouwen in België in de twintigste eeuw van
uit historische, sociologische en psychodynamische
invalshoeken.

m.m.v. Centrum voo r Genderstud ies en Vakgroep Nieuwste
Geschiedenis van de Universiteit Gent en het Internationaal
Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam .

Programma is te verkrijgen bij:

Brigitte De Mulder,Amsab, Bagatten st raat 174,9000 GENT
Tel.:09-224.00.79 Fax: 09-233.67.11

E-mail: amsab@skynet.be
1nternet-site: http ://www .iisg.nl-w omhi stlcolloq .html

KORTING VVG-LEDEN tijdens en na de ALV

Jaarboeken
VVG-Ieden krijgen 17,- korting op het Jaarboek voor vrou
wengeschiedenis dl. 19 Voeden en opvoeden (Amsterdam
IISG, 1999). Zij dienen dan vóór 1-6-1999 het bedrag van
131,50 over te maken naar giro 4102980 van de VVG
Obiplein 4,1094 RB Amsterdam o.v.v. 'Jaarboek 19'. Dit is
inclusief portkosten. Namen en adressen worden dan
doorgegeven aan de Uitgeverij Stichting Beheer IISG.
In de week na de presentatie in 1999 stuurt de uitgeverij
het nieuwe Jaarboek vervolgens op. (De boekhandelsprijs
voor het nieuwe Jaarboek is 138 ,50).
Daarnaast krijgen leden /5 ,- korting op de Jaarboeken
13 t/m 18. Deze zijn voor 129 ,50 te koop.

Tipjes
VVG-Ieden krijgen /8,· korting op de VVG-reeks 'Een
tipje van de sluier'. TIjdens de ALV zijn de TIpjes van uit
geverij Verloren Vrome vrouwen voor 127,- (boekhandel
35,-) en Rebels binnen de regels voor I 17,- (boekhan
del 25,-) te koop. Het Tipje van uitgeverij de Walburg
Pers Vrouwen in den vreemde over migratie is te koop
voor 127 ,- (boekhandel 34,50).
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De tW'eede sekse

Een tweede leven voor De tweede sekse

De fi losofie van Simone de Beauvoir

Padu Boerstra en Eva van der Plas

Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat De tweede sekse in Frankrijk
verscheen. Het feministische denken heeft in de tussentijd een enor
me ontwikkeling doorgemaakt. Padu Boerstra en Eva van der Plas
vroegen zich daarom af of het magnum opus van ' Simone de
Beauvoir nog een inhoudelijke rol in de hedendaagse feministische
wetenschapsbeoefening speelt; in filosofische kr ingen worden de
laatste jaren in ieder geval uiteenlopende interpretaties op De tweede
sekse losgelaten.

D e tw eede sekse ve rsc hee n in twee delen . Het eers te de el
werd in 1949 m et lof ontva nge n; in ee n week we rde n 22. 000
exe mplaren verkoc ht. Het tweed e deel , dat in novemb er 1949
vers che en, veroorzaak te echt er ee n rel. Het ve rkoc ht even
goed als het eer ste deel maar de kriti ek en ware n ve rn ie tigend.
De Beau voir had m et haar ana lyses va n de vro uw in de
hoofdstukken Seks ue le inwijdi ng , D e lesbis ch e vrouw en D e
moeder de gren zen van het bet amelijke overs chr eden.
In het eerste bo ek , Feiten en myt hen, gaf ze een wetenschap
pelijk neutraal oge nde analys e va n de positie van de vrouw .
Ver schillende toe ntertijd mode rne wetensch app elij ke benade 
rin gen, zo als he t marxisme en de psycho an alyse werde n door
D e Beau voir geïnteg reerd in een alomv atte nde ex istentiële
ana lyse. Vervol gen s ga f zij ee n histori sch ove rzic h t va n de
positi e va n de vro uw va naf de pr ehi storie , en beschr eef ze de

bestaand e m yth es
over vro uw en aan
de hand va n het
w erk van vijf
schrijv er s. Ze liet
zien hoe de vrouw
tot ' de tweede
sek se ' was gew or 
de n, ee n êt re rela
tif ten opzic hte
va n de eer st e
sekse, de man , en
welk e mythe s haar
onde rdruk king in
stan d hield en.
In het tweed e
bo ek be schreef D e
Beau voir "het nor 
mal e en traditio 
nele lot van de
vro uw"; ' H aar
opvoe di ng, het
hu wel ij k en het

moeder sch ap beschou wd e De Be au voir als onde rdrukke nde
oms tandighe de n wa aru it de 'mo dern e vrouw ' zic h, op weg
naar de bevrijd ing , zou moe ten lo sm aken . Dit afw ijke nde
oo rdeel ove r tra ditionele vro uwe lij ke in stituti es maakt e heel
wa t los bij de co mmenta tore n . Zo sch reef de vertaler in zij n
vo orw oor d bij de Engel stali ge editie: "Een ser ieus en alom 
vatt end boek over de vrou w, doo r een r uw die gel eerd en
gees tig is. Wi e had dat oo it du rven hop en ?,,2 Vanuit de vak
wetensch ap pen kwam kriti ek op de pretenti e van voll edi g
heid en uni versaliteit van de historische, liter air -weten sch ap
pe lij ke en soc iolog ische passages. De cultur eel -antrop ol ogi
sc he pa ssages zo uden vo lge ns dez e kri tieken te wes ters
gece ntreer d zij n.

De vrouw als ander
Vern ieuwe nd aa n D e tweede se kse was dat er een cru ciale
ana lys e van de situa tie van vro uw en ge maak t werd . Grote
indruk m aak te haar stellin g dat de men s als be tekenisgeve nd
wezen ze lf waarde toek ent aan biolo gisch e fe ite n: "Je wordt
niet als vrou w geboren, j e wordt vrouw ge maa kt" is niet voor
niets het bek endste citaat uit De tweede sekse.i
Het boek gaf ee n compleet nieuw inzicht in de mechan ism en
van ond erdr ukking die wer kzaam zijn in de re la tie tus sen de
seksen. De Beau vair gebr uik te He gel s di ale cti ek van heer en
knec ht. Volge ns Sa rtre, die deze dialecti ek ook in zijn filoso 
fie gebru ikte, va t de men s in de re la tie met de ander zich zelf
als subjec t op en tracht hij de ander tot objec t te ma ken. De
Beauvo ir paste deze analyse toe op de ver ho uding tu ssen de
seksen: de vro uw is altijd de ander-van-de -ma n. De man is
het essenti ë le, ge too id met karak tere igensc hap pe n die in onze
cult uur als positi ef of neutraal gelden. De m an is sterk en
ra tioneel, de vrouw is zijn tegendeel: zw ak en irrationeel.
Hiermee gaf De Beauvair de vraag naar het versch il tuss en de
seksen een filosofi sche statu s . De uitweg ui t deze situati e was
het achter zic h laten van de repro ductieve taken die vrou wen
ketenen aan hu n afhank elijk e le ven als 'a nde r-va n' . Ze moes
ten , net a ls ma nne n, als ac tief ha ndel end subjec t gaan optre 
den . Econ om isch e zelf standi gh eid was hier voor een vere iste.
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De f:'Weede sekse

UErgaan zelfs
stemmen op om
De Beauvoir als
postmodernist

avant-Ia-Iettre te
beschouwen"

W'ord man
In de j aren zeve ntig kwam er kritiek op D e Beau voir s streve n
naar gelijkh eid tussen m annen en vrouw en . De femin istisch e
theorie wild e in die tijd j uist het vers chil tussen de seksen
benadrukk en . Herwaard erin g van traditi oneel vrouwelijke
waarden werd als het be ginpunt van em an cip atie gezien . Het
denken van D e Beauv oir we rd door de femini s-
tische theoreti ci als ee n typi sch staaltj e va n
'g elijkhe idsde nken' opge vat. De Be au voir zo u
stre ven naar het opheff en va n het versc hi l tu s
sen m ann en en vrouwe n. Volgens de ze critic i
zei de Beau voir uiteind elij k : "wo rd m an " . Ook
werd D e Beau voir ver weten het beg ripp enk a
der va n Sartr e te hebb en ove rgenom en, dat zij
zagen als mannelijk en mi sogyn.
De laatste j aren lijkt er een herwaarder in g van
De tweed e sekse plaa ts te vind en . Verschillende
filosofen en feministische theoretici bi ed en nieuwe, gew aag
de en uit eenl opende int erp ret atie s. Het wer k van De Be auv oir
wordt geko ppe ld aan , en vergel ek en met bijv oorb eeld
De scart es en de fen om en ologie. Er gaa n zelfs stemme n op
om haar als po stmod erni st av ant-la-lettre te beschouw en. De
overeenk om st tussen deze di verse int erpr etatie s is dat het
werk van De Beau voir in de ee rs te pla ats fil osofi sch gen oemd
wo rdt. Verd er wordt De Beauv oir niet lan ger als kloon van
Sartre besch ou wd maar ligt de nadruk op haar eigen , ori gin e
le ideeën .

Ik denk , dus ik ben e e n vrouW'
"Zijn er eigenlijk wel vrouw en?" vraagt De Bea uvo ir in de
inleidin g van D e tweed e sekse. Haar an aly se van de situatie
van de vrouw is zo fund ament eel dat zij alles wat eerder ove r
de vrou w is ge zegd acht er zich liet , en bij haar eigen ervar ing
van vrou w-zijn begon . In een van de hedend aagse int erpret a
tie s wordt een verge lijkin g ge m aakt met de M editati es van
Descarte s, waa rin hij tot zij n bero emd e conclus ie komt:
'Cogito ergo sum'. "
De scart es had dan wel heel andere doelstellingen (hij wilde
een fund ering leggen voor wetenschappelijke kenni s), de
be toogtrant komt overe en. Zo valt op dat beiden bij zichz elf
be ginnen, om van da aruit hun ond er zoek uit te bre iden naar
de re st van de wer eld. In de ze interpret atie wor dt bovendien
ges teld dat De Beauvoir een kritisch antwo ord heeft will en
geven op Descartes , die als denker van de Verlichtin g en het
ration al ism e immer s bijgedr agen heeft aa n het beeld va n de
vrou w als 'Ander ' , als niet-rationeel weze n. Is De scar tes'
concl usie 'ik denk du s ik ben ' en: ' de m en s is een denk end
wezen ' , De Beauvoir zegt hierop: als de men s een man is, en
de vro uw de Ander, wat is dan een vrouw ? Ik ben een vrou w,
vervolgt ze, du s kan ik het be st vanuit mijn eigen situatie
beginnen te be schrijven wat dat is , vrouw-zijn .

Volgen s een andere int erpr e
tati e , die enigsz ins aan sluit
bij de bov ens taande , is De
tweed e se kse een fenom en o
logisch werk ." De fenom e
nolog ie is de filo sofi sch e
stromin g waarin het
beschrijv en van de ver
schij nse le n zo als ze zich in
de onmidd ellijk e erv arin g
voord oen , centraal staa t.
Niet de wetenschapp elijk e
modell en ver schaffen on s de
meest volledige kennis van
de werk elijkhei d, m aar onze
onmiddellijke ervaring .
Bovendi en worden de ver 
schijn selen alt ij d in de con
text van hun situatie begre -

pen . De Beauvoir , die bekende fen om enol ogen als Hu sserl
had ge leze n, zou in D e tweed e sekse vanuit haar eigen erv a
ring ee n fenomenologis che beschrij ving van ver schillende
fac etten van de situati e van de vrouw hebben gegeven.
Het inte ressante aan een fenomenol ogische int erpretatie van
De twee de sekse is dat een groot de el van de kriti ek die het

werk door de jaren he en heeft gekr egen,
ond eruit wordt ge ha ald . Vol gen s dez e kr itiek
bedr ijft De Beau voir slechte wet en sch ap en
do et ze ongefundee rde uitspr aken . In een
fen om enolo gisch e lezin g ligt dat ec hter heel
and ers. De vakwet en sch appen kunnen geen
voll edi ge weerg ave van de wer kelijkheid
geven ; wel le vert elk e wetensc ha ppe lij ke
inv alshoek een bijd rage aan het totaalbeeld
van het bestudeerde fenomeen. De Beauvoir
wil volge ns deze int erpretat ie alleen gebruik

mak en van vakweten schappen door die in een bred er, filoso 
fisch kader te plaat sen . De feiten die zij noemt, heeft zij dan
ook niet als bew ijs willen aa nhale n, ma ar veeleer als middel
om ee n inzicht over te bre ngen ."
In de ze visi e hebb en de dingen niet bij voorba at ee n beteke
ni s, m aar ont staat betekeni s pas in de men selijke ervar ing. In
D e twee de sekse kom t dit tot uitin g in de opvatt ing dat de bio 
logisch e verschill en tusse n de sek sen niet voor zich spreken,
maar betek e ni krij gen in een culture le ontex t ; het lich aam is

r De Beauvoir ge en ding maar een situatie." Je zo u zelfs
kunnen zeggen dat De Beau voir hiermee de we g vrijmaakt
voor latere postmodern e op vatting en die het lich aam zien als
een betekenis-constructi e .
So mm ige n noemen De B eauvoir dan ook wel postmod ern
a ant- Ia- lenre." Wann ee r ge lij kheid e nma al is ber ei kt , en d
traditi on ele rol verdel ing du s niet meer van toep assin g is , kun
nen ni euwe identi teit en en rel atie s ont sta an , zegt De
Be au voir. "Er zull en tu ssen de ges lac hten nieuwe lich amelij
ke en affe ctieve rel aties onts taan waa rva n wij gee n idee heb
ben .,,9
Hi erm ee zou ze antic ipe ren op het postmodern e di ffer entie
denken , waarin he t aa nta l identiteit en niet meer bep erkt is tot
twe e (ma n of vrouw) , maar er altijd ruimte moet z ij n voor
meerdere identi teiten. Omd at De Beauvoir op deze mani er
ge lijkh eid en differentie zou weten te ver enigen, zou ze de
geh ele ontwikk eling van het femini sti sche denken in haar
theori e opneme n en als zoda niffipar adi gmatisch voor de femi
nisti eh the or ie orrning zij n.

Een tW'eede leven
Het is duidelijk dat D e tweede sekse nu , vijf tig ja ar later , nog
steed s ee n belan grijk e bron van in spir atie is . Bove ndi en staan
belangrijk e element en uit haar an alyse nog steeds overeind ,
zoal s het betrekken van de Hegeli aan se dialectiek op de rela
tie tussen de seks en. Commen taar dat vanaf de jaren zeventig
is geleverd op haar gelijkhe idsdenken en vermeende afke u
ri ng van vro u welijk e waar den bl ijft toch ster k leun en op dez e
inzichten . Dit comm entaar richt zich niet zozeer tegen De
Beau voir s analys e waarin de vrouw als ander-v an-d e-man
wordt voorge steld , maar trekt all een een andere concl us ie : de
vrou w hoeft de po sitie van de and er niet meer te ve rla ten om
gelijk te worden aan de man, maar er moet een he rwa ard ering
van vro uwelij kh eid plaatsvinden .
Af gezi en van de vele nieuwe interpretatie s waart oe het werk
van D e Beauvoir hedendaa gse fil osofen blijkbaar weet aan te
zetten , is De tweed e sekse voor on s, al s nieuwe genera tie filo 
sof en , belangrijk vanwe ge het filo sofisch raamw erk dat De
Be auv oir in de inl eiding van D e tweed e sekse uite en zet. Alle
latere inter pr e taties van de seksep roblemati ek verhou den
zich , al is het som s op negatieve wij ze , tot de analy se van D e
Beauv oir. Latere theori evorming kan tegen deze ac htergro nd

lees verder op p. 16
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Adv; esl it:erat:u u r

Ambiguït:eit: in vrouvvelijl<heid

Gender in de negent:iende-eeuvvse advieslit:erat:uur

Marja van Tilburg

Bijna onzichtbaar, maar wel verkwikkend en heerlijk geurend als een
bloem. Zo werd het huishouden voorgesteld in een van de advies
boeken die Marja van Tilburg onderzocht. Jonge vrouwen werden
dan ook aangespoord zich vol overgave op deze schijnbaar onbedui
dende taak te richten. De adviesboeken gaven lezeressen ook tips
op het gebied van andere levenssferen, bijvoorbeeld de seksualiteit.
Maar dan slaan de auteu rs van deze boeken een heel andere toon
aan. Wat stijl vermag: een onderzoek naar de seksespecifieke bete
kenis van stijlfiguren.

T H E 0 P H RON:

tit elblad (Zd ln ; Ams te rdam 1790-] )

Roze wolk
In de pa ssages over het huishouden
springt de indirecte , suggestieve
manier in het oog waarop de auteur s
het verwer ven van huishoudelijke

TER,

volwass en vrouwen . De advieslit eratuu r voor hen verschilt in
belangrijke mate met die voor j onge m ann en: terwijl mannen
sys tematisch worden geïnstru eerd over het belang van vakbe
kwa amh eid en het benutten van tijd, worden jonge vrouw en
onde rho uden over een breed sca la aan onderwerpen, die
bov endi en op heel verschillend e manier en worden besproken.
Als gevolg daarvan worden mannen systematisch gevormd

tot kostwinn er s en worden vrouwen
nauwelijk s voorb ereid op hun toekom
stige ver antwo ord elijkheden.
Uit deze ver schill en kan worden afge
leid dat de auteurs een seksespecifieke
benad ering hant eren . Om vast te kun 
nen stelle n wè lk versc hil de auteur s
tussen sekse n maken , heb ik een ana
lyse ge maakt van de verw ordin g van
de ged rags reg els voor jo nge rouw en . I

In de for mulering van de advi ezen
voor vrouwen valt het verschil in toon
op , tussen de passage s over het hui s
houden ener zij ds en die over seksuali
teit en partn erk euze anderzij ds. Terwijl
de passages ove r het hui shouden van
wege de vel e ver wijzingen naa r
deu gdz aamh eid enig szins vaag en ver
heven aand oen , zijn die over seksua li
teit jui st dwin gend van toon te noe
men . Dit verschil in toon wordt ver 
kreg en do or het gebruik van specifiek e
stijlmidd elen .

H
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VADERLYKE KAAn

j. H. CAM P .E.

HUUWBAARE JUFFERSCHAl'
GEWYD,

D

Advi eslite ratuur is zo oud als de boekdrukkun st en lange tijd
waren er geen veranderingen te zien in dit genr e, dat zich ken
merkt do or het toepa ssingsgerichte karakt er. Aan het einde
van de achtt iende eeuw treden er echter ve randeringen op in
de advies litera tuur die zich specifi ek tot jongvolwassenen
richt. In de stij l van de late achttiende- en negentiende-eeuwse
advies boek en worden voor het eerst spec if ieke verwijzingen
gebruikt , zoa ls het creëren van contra s-
ten en het transformeren van contrast en
tot de teg en stelling tussen goed en
kwaad . D aardoor hebben de voor
schriften uit dez e boeken een veel
indrin gender karakter dan de zak elijk
geformul eerd e gedragsregels uit de
vroeg- mo derne adv ies boeken.
D eze st ij lvera nde ring verraadt een
nieu we be naderin g van de jong vol wa s
sen lezer . Die komt voort uit een veran
derin g in de ped agogiek gedurend e de
achtti end e eeuw, die de ontwikk eling
van het kind centraal stelde. Daarbij
we rden versc hill ende leven sf asen
onde rscheid en , elk met een eigen
karakter . De laa tste fa se . de adole scen
tie , werd do or Rou sse au beschre ven als
de fase waar in het kind meer aanda ch t
krij gt voor de medemens in het alge 
meen, en voor de andere sekse in het
bijzond er. In deze fase kan het kind een
sociaal voelend wezen met een sterk
mor eel besef worden, maar kan het ook
een drang naar competitie en genot
zucht ontwikke len .
Naast adviesboe ken voor jonge man
nen ver schi jn en er aan het einde van de
achtt iende eeuw ook boeken voor jon g-
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A d v i e s l i 't era 't u u r

titel blad (Bdln; Ams te rdam / 832)

....

metafoor instrue ert lezeressen dat het hui sh oud en we liswaa r
on bed uiden d is, m aar dat het andere n go ed doet.
Doo r het gebru ik va n derge lijke metaforen hullen de auteur s
van advies boeken het huishouden in een ro ze wo lk van
schoo nheid en adeld om . Bovend ien sugger eren zij door mi ddel
van de me tony mie dat deze conno taties n iet all een betrekk ing
hebben op het werk , maar ook op degene die dat werk doet. Zo
wekke n zij de indru k dat de schoo nhe id va n het hu ishouden
ook de jonge vrouw mooi maakt. Al deze effecten doen ver
moeden dat de ze stij lmi ddelen door de auteurs we rde n ingezet
om lezeressen te m otiveren he t hu ishouden goed te leren .

Ziekte en verderf
Zo verheven als de passages ove r het huishouden aand oen , zo
dwi ngend komen de passages ove r seksualiteit en partner 
ke uze ove r. Dit effec t wordt bew erkstelligd door het ge bru ik
van het stijlmiddel van de co ntras tering en door het moreel
be laden van de gecre ëerd e cont raste n .
Een voo rbeeld van een mora listisc h ge toonzette te gen stel
lin g is te vinden in het adv iesboek De vrouw in de vier tijd 
perken 'war s lev ens (1809) . De auteur Loo sje s begint de
bespre k ing van het contact tusse n geli ef de n met een
besch ouwi ng ove r de seks uele aantrekk ingskr ac ht. Hij stel t
onde r meer dat "de Maagd lig ter aa n de n Jon gel in g haar ver 
tro uw n hcnkt , TI zic h met hem in het eenza me wan gt, dan
de be dac h tzaa m he id en de onde rv ind ing aa nra d n". 6
Vervo lge ns waarsc h uw t h ij leze resse n om zeer beh oedzaam
te zij n in co ntac te n met m ann en .
Hij stelt een wijz e part nerkeuze tege nove r voorec h te lijk sek 
suee l ve rkeer. Van het eers te kon wor de n ges proke n wa nneer
een j on ge m an "u met hem als de waar dige geze lli n zij ns
levens door den band des hu welij ks ver bo nde n [wen ste] te
zien". De int enti e te tro uwe n rec htvaar digde dat zij "op ee n
gemeenza me n, op ee nen meer vertro uwelij ke n voe t met he m
verkeer(t] , daar het zoowel zij n a ls uw bela ng meebrengt , om
me t de edele vr ijmoe digheid der onsch uld de ge heele we re ld
onde r de oogen te dur ven zien". Maar va n een goede ke uze
kon ge en spra ke zijn , wan nee r de jo nge man in k westi e pro

beerde "dat gro oter vertrou wen" en
"d ie groo te re geru stheid met welke gij
hem nader t, te misbruiken". In dat
ge val was hij er slechts op uit "zij nen
zin ne lijken lus t en d ierlij ke dri ft mei u
te verzad igen"." Door middel va n d ze
analog ieë n en tegenstellin gen leert
Loosj es jo nge vro uwe n wat de sek su 
ele compo nent in de liefde behoort te
zijn : jo nge vro uwen mogen op ve rtro u
welijke voe t met ee n man staa n, wan
neer ee n hu welijk in het ve rsc hiet lig t,
maar zij moge n zich nooit inl aten me t
voorechte lijk seks ueel ve rkeer.
Om de gec reëe rde contras ten moree l te
beladen maken auteurs va n adviesboe 
ken bij voorkeur gebrui k van verw ij
zingen naar ziek te en ver de rf, of naar
de ge loofsleer en de bijb el. Toen leze 
ressen va n het adv ies boek A gatha .
Kern van levenswijsheid (1846) wer 
de n gemaand zich in het socia le ver 
keer niet to t los hei d te lat en verlei den
en de etique ttereg els steeds nau wkeurig
op te vo lgen , werd schendin g van de
rege ls een teke n van 'ligtzin nigheid '
genoem d. He n werd voorgehou den dat
"d e ligtzinni gh eid in elk opzigt [is] te
vergelijken b ij eene slang, die in het

gras verborgen ligt" . In dezelfde alinea wordt gesprok en over
'he t pa d der zonde'. 8 De associatie va n de overtredin g van de
rege ls in het soci ale verkeer met de zo ndeva l is du idel ij k.
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vaa rd igheden aan de orde ste llen. Dit komt in de eer ste pla ats
doord at in deze pa ssage s stee ds wo rdt gere fe reer d aan deu gd
za amhe id : de auteur s we kke n de indruk dat het leren van
hui shou delij ke va ardighe de n same nva lt met het strev en naar
deu gd zaamh eid . Op grond daarvan kan de ver telwij ze meto
nymisch wor de n geno emd.
In het advies boek Vader lyke raad aan m ijne doc hte r (1790)
worde n alle ad viez en voor het hui sh oud en in verba nd
ge brac ht met spec ifie ke deu gden . De auteur, Camp e, rang
sc hik te adv iezen ov er conc re te vaar dighede n on der deu gd en
als zin voo r orde en regelmaat, we rkzaa mhe id, spa arz aam 
he id en zuinig heid .i Ook de adv ieze n ov r de speci fiek
eigensc happ en die een hui svrou w moe st hebben worden
o nder deugden gerangschikt , te wete n zuiverheid , besch eid en
heid en ' goedä artigheid .' ' A an het · ind van zijn be schrij ving
van de huishoudelijke vaardi gh eden en de eigenschappen die
een hui svrouw moest hebb en, ging Ca mp e in op de 'deu gd
der hui selij kheid '. Hij noemd e dez e de vro uwelij ke deugd bij
uit stek , omdat a lle eerd er genoemde deu gden in deze deu gd
vere nig d zo ude n w rd n."
D oor verw ijz ing en als deze wordt het verw erv en van huis
hou delij ke vaa rdighede n en eige nsc hap pe n in ad vie sb oeken
op éé n lijn ges te ld met het betrac hten van de ugd zaamhe id . Er
vindt ee n ve rsc huivi ng plaat s van ee n concree t onde rwe rp
naar ee n abs trac t, verheve n onderwerp , dat bovend ien co nno
tati es als 'goed ' , ' verhe ven ' en 'moreel j uis t' draa gt. Op die
ma nie r wekke n de auteurs de indruk dat vro uw en m et het
doe n va n het hui shoud en gee n co ncrete we rkzaa m heden ver
rich ten, maa r dat zij ie ts 'edels ', iet s ' verhevens ' of ie ts
'moreel goe ds' doen .
Be ha lve door de stij lfig uur van de meton ymi e wordt de ver
tel wij ze oo k ge kenmer kt door m etafor isch ta algebruik .
Hu ish oud elij ke we rkzaa mheden wo rden bijvoor beeld voor
gesteld als ee n moo ie, ve rrukke lijk ge ure nde bloem . In ee n
enkel ge va l wor de n metafoor en metonymie zelfs in co mbi 
na tie geb ru ik t, nam elij k waa r het be eld va n de bloe m ver
schu ift naar de gene die de .h uishoudelij ke bezighed en ver
ric ht, en waar du s gesug gereerd wor d t dat de schoonheid van
de bloem op de huisvrouw afstraa lt.
Het mooiste voorbeeld van een geco m
bin eerd gebru ik van met afoor en me to
nymi e staat in Pligt en roepi ng der
vrouw (18 44). De schrij f ster, Mr s .
Ellis , bes preekt in dat advi esboek het
m aat schappelijke belan g van hui shou
deli jk werk. Zij stelt het hu ishoud en
voor als een bl oem , wa arva n 'de n zoe 
ten geur' ee n toe vallig passerend e wan 
delaar 've rkwikt ' . A ls de wande laar er
achter wi l ko men we lke bl oem zo lek
ker ru ik t, blij kt dat niet eenvo udig :

Hij moet zoeken naar datgene, wat
de oorzaak van zijn genot is. Hij
vindt haar versc holen tusschen
groene bladeren; zij mogen minder
schoon zijn, dan hij had verwacht,
wat gedaante en kleur betreft; maar
0 , hoe welkom is de herinnering van
die bloemen, als het avondkoeltje
andermaal hare welriekende geuren
op zijne wieken draagt. Zoo dringen
de nederige deugden van het vrou
welijke karakter zich als van zelve
aan onzen eerbied op.5

In deze pas sage maakt Mr s. Ell is ee n
verge lijkin g tussen de geur van een
onopva lle nd , maar 'v erkwikk end '
bloempj e en de effecten van het hui shoudelijk werk. Door
hu ishou den en bloem te vergelij ken , wor dt het hui sh oud en
ev enee ns als verscholen, maar welda dig vo org es teld . De
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A d v i e s l i t: era 1:u u r

EEN BOER VOORVROUWENEN JlEIS1ES.

tite lblad (A mste rda m 184 4)

Hier vol g ik de benaderin gswij ze van gender in het verled en ,
die Joan W. Scott heeft voor ges te ld in Gender and the p oli
ties of histor y . Ne w York , 1988, pp . 3 1-32.
J .H. Campe, Vaderlyk e raad aan myn e doc hte r; in den smaak
van Th eophron: aan de huu wbaar e juff erschap gewy d (2
dIn). Am sterdam , 1790/17 91 , I, p. 288, 302.
Camp e, Vaderlyke raad, I, p . 148, 185,224 .
Ibid em , pp . 32 1-322.
Mr s. Ellis , Pligt en roepin g der vrouw. Een boek voor vrou
wen en m.eisjes. Am sterdam, 1844 , p . 18.
A . Pz. Loosjes , De vro uw in de v ier tijdperken haars levens.
Haarlem , 1809, p. 146.
Loo sjes, De vrouw, p . 149.
K.N . Mepp en, Agatha. Kern van lev enswijsheid , of: hoe
bereikt het meisj e hare bes temmin g ?Amste rdam , 1846, p. 74 .
Meppe n, Agath a, p. 7 1.
Ibidem , p. 74 .
Mrs. Ellis, Vormi ng en best emm ing der meisjes. Utrecht ,
1846, p. 3 15.
Ellis, Vorming, p. 3 16.12
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Ma/ja van Tilburg is ve rbonden aan de Vakgroep geschiede
nis van de Rijksuniversiteit Groning en. Zij promoveerde
onlangs op het onderzoek Sek sualiteit en partnerkeuze in de
Nederlandse adviesliteratuur, 1780 -1890 .

vrouwen nam elijk all een gerefereerd in
de bespreking van seksualit eit en part
nerkeuze. Een mooi voorbeeld geeft de
eerder genoemde Mrs. Ellis in haar
Vormin g en best emming de r meisje s
(1846) . Hierin adviseert zij om met de
partnerkeuze te wachten to t lezeressen
op een "rijper leeftijd gekome n zij n".
Zij houdt hen voor dat het ri sico bestaat
dat 'hun grilliger luimen ' de keuzen
bepalen . I J Verder spreekt zij de hoop uit
dat leze ressen de man zo uden willen
zien zoal s hij is, in plaats van hem "met
alle mogelijke denkbee ldige voortreffe
lij ke eige nsch appen te ornk leeden" . Dat
laat ste word t aa nge du id als ee n
, natuurl ij ke geneigdhei d van het j eu g
di <Jehart " ,12

In deze pass age word t er ve rb and
ge legd tussen een verkee rd e par tner
keuze en de levensfase va n de jong e
vo lwa ssen vrouw : het gebruik van de
vergrotende trap in het bijvoeglijk
naamwoord suggereert dat luimen op
jongere leeftijd grilli ger zijn. Daarnaast
merkt de sc hrij fster het heb ben van een
roosk leurig e vi sie op de geliefde aan
als een specifieke eigenschap van jeug

dige mensen. Uit beide opmerking en kan worden opgemaakt
dat de schrij fster van men ing is dat jonge vro uwen nog te
weinig contro le hebben over hun affecten .
Het beperkte gebru ik van het concept jongvo lwassene sluit
naadl oos aan bij de gre nzen van het autonome hande len van
jonge vrouwen . Om die reden lijkt het mij aannemelijk dat de
advi esliter atuur de nieuwe visie op adole scentie slechts over
nam voorz over die geen geva ar vormde voor de feitelijk e
maatsch appelijke verhoudingen. D e auteurs wi lden jonge
vro uwen immers we l brengen tot een vrije, verantwoorde
partnerk euze, ma ar niet tot alge hel e ze lfstandig heid en ver
antwoordelijk he id. Dit partiële gebruik hoeft overigens niet te
verbazen: die past in ee n lange traditie in de Verlicht ing om
nieuwe inzic hten zó toe te passen dat de heersende maa t
schappe lijke ver houdinge n ge handha afd blijven .

u.

DOO l

DOOR

VROUW.

AlIan lUl"",
1. D. H BIl AND! .

1850.

PLIGTENROEPING
Do or midd el van derge lijke verwij zin 
gen tran sformeerden de auteurs van
advi esboeken het gecreëer de contra st
tot een tegen ste lling tussen goed en
kwaad . Zo verhieven zij hun richt snoe
ren voor het gedrag tot normen. Zij
gebruikten de stij lfiguren du s om te
appeller en aa n het geweten van de
lezeres. Op die manie r hoopten zij
internali sering van hun gedragsr egel s
te bew erk stelligen .

TW'ee W'egen
Naast het creë ren va n contrasten en het
moreel beladen erva n m aken de
auteurs in de bes prek ing van seksuali
te it en partnerke uze ge bruik van een
derde stij lmidde l: zij spreken de leze
res aan alsof zij auto noom is, en aan
niema nd verantwoo rdi ng schu ldig is .
Dat kan onder meer worde n afge leid
uit de bespreking van con tacten met
mannen in het eerder genoemde
advi esboek Agatha. Kern van levens
wijsheid (1846) .
Volgens de auteur , Meppen , konden
vrouwen op dit pu nt weliswaar twee
wegen bewande len , maar "s lechts éé n
weg is ook hier de regte" ." Vervolgen s
geeft hij een uitvoerige beschrijving van beide wegen . In de
be spreking van de slec hte weg ma akt h ij slechts één verwij
zing naar soc iale contro le , en we l dez e : "De meisjes ze Iven
beoor de len de lig tzinn igen onder hare seks e met de meeste
ge stre ngheid en ntw ij ken ha ~ir" .lo
Met deze opmerking suggereert de aute ur dat eventueel
' lig tzinn ig ' gedrag van de lezeres zou worden bestraft. Hij
dreigt haar met het verlies van het re spect van kennissen, en
- impliciet - met het verlies van vriendschap . Deze verte lwij 
ze heeft twee interessan te aspecten . Allereerst word t de lez e
res gewezen op conse quenties die andere jonge vrouwen aan
haar gedr ag ve rbinden . Zo word t zij onder sociaa l gelijk en
gesi tueerd en nie t onder gezagh ebbenden als oude rs of fami
lieleden . Het tweede is dat het beslu it de 'regte weg ' te vol
gen aan de vrouw wordt overgelaten. Ook hier word t de leze
res dus voorgesteld als een ze lfstandig individu.
Deze verte lwijze laat de lezers achter in het besef dat zij zelf
veran twoordelijk zijn voor hun doen en laten . Zo probe ren de
auteur s jonge vrouwen ert oe te beweg en deze verantwoorde
lijkheid ook daadwerkelijk te nemen . Tezam en met de eerder
be schr ev en stij lmiddele n - het creëren van contrasten en het
moreel bel aden ervan - moest deze vertelwij ze hen aanze tten
om zich ze lf aan de voorgeschrev en regel s te houde n.

Het jeugdige hart
Uit de vorm aspecten van de advie sliteratu ur kan worden
afgeleid dat de be studee rde auteurs jonge vrouwen op twee
versc hillende manieren be naderen. Aan de ene kant wordt de
jo nge vrouw - inzake seks ualiteit en partnerkeuze - aange
sproken al s een zelfstandig, autonoom individu. Aan de ande
re kant wordt zij in alle andere gebiede n de s levens gemaand
tot deugd za amheid. Deze twee benaderingen duiden op een
tweedeling in de vorm ing van jonge vrouwen die samenval t
met de feit elijke gezagsve rho udingen waarin jonge vro uwen
zich bevonden . Imm ers , de j on ge vrouw was vrij in de pa rt
nerkeuze, maar wa s voor het overige ge hoorzaa mheid ve r
schu ldigd aan de ouders.
Deze tweedeling houdt verband met de partiële toepas sing van
het nieuwe concept va n adol escen tie in de adv ies lit era tuur,
zoa ls die door Roussea u is on twikkeld . Aan de eige n 'aar d'
van de jongvol wassenen wordt in de adviesboeken voor jonge
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Elitezonen naar school, elitedochters?

Ondervvijspraktijken in de zeventiende en achttiende eeuw

Benjamin Roberts

In vergelijking met de rest van Europa konden veel mensen in de
Republiek der Nederlanden lezen en schrijven. Gold dat ook voor
vrouwen en meisjes? Benjamin Roberts onderzocht de opvoedings
en onderwijspraktijken van drie regentenfamilies. De zonen uit deze
families gingen na de lagere school naar een Latijnse of Franse
school, daarna naar de universiteit en soms volgde zelfs nog een
grand tour. Maar wat deden de dochters van regentenfamilies als hun
broers op school zaten?

kregen . Vrouwen konden volgens hem dan ook nauwelijk s
lezen of schrijven . In feite war en deze int elli gen te en
be chaafde vrouwen halv e analfab I n.' In het g zin van Joan
Huijdecoper (1625-1703) en Sophia Coymans (1636-1703)
bleek dit niet het geval te zijn . Voor de meisjes van de stede
lijke elite was er de Franse school waar ze Frans leerden spre
ken . lezen en schrijven, en les in wiskunde en goede manie
ren kregen?
Sophia (1662) zat op zo'n school tot haar twaa lfde en op haar
veertiende volgde ze lessen aan een avondschool. Maria
(1658) bleef op de Franse school tot haar dertiende en daarna
ging ze naar een kostschool totdat ze vijftien was. Van de
jongste dochter van het gezin , Constantia (1677) is alleen
bekend dat ze tot haar tiende naar een lagere school ging . Het
was echter ook heel gewoon om dochters thuis te laten onder
wijzen . lIe drie de docht r kregen bijvoorbeeld thuis dans
les.' M aria en Sophia kreg en ook privél e sen Frans. 4

Volgens de orthodoxe gezinshistoricu s Philippe Ariès stelde
het onderwijs voor meisjes in de vroegmoderne tijd niet zo
veel voor. Dochters werden grootgebracht om moeder en
huisvrouw te worden, meer niet. De revisionistische gezin s
historici Linda Polloek en Caroline Bowden vinden dit beeld
van de intellectuele vorming van meisjes sterk overtrokken:
sommige dochters volgden onderwijs dat vergelijkbaar was
met dat van jongens. Het is echter moeilijk een algemeen
beeld van de opvoeding van meisjes in de vroegmoderne tijd
te schetsen; er zijn te veel sociale, economische, culturele, en
geografische verschillen.
Om een idee te krijgen van de opvoeding van meisjes uit één
sociaal-economisch-geografisch groep worden in dit artikel
de opvoedingspraktijken van drie stedelijke elitefamilies
bekeken . Aan de hand van de correspondentie van de families
De la Court uit Leiden , Huijdecoper uit Amsterdam en Van
der Muelen uit Utrecht wordt onderzocht wat de ouder s
schreven over het onderwijs van hun dochters , en hoe deze
gegevens in het gepolariseerde debat tussen gezinshistorici
passen .

Halve analfabeten?
Uit de correspondentie blijkt dat er in bovengenoemde fami
lies specifieke opvoedingsregimes voor meisjes èn jongens
waren. In het Amsterdamse burgemee stersge slacht Huijdecoper
bijvoorbeeld werden de jongens opgevoed om hun vader op
te volgen, de dochters werden opgevoed om een goede echt
genote en moeder te worden. Hoewel de levensloop van jon
gens en meisjes anders was, gingen alle kinderen in het gezin
Huijdecoper waarschijnlijk toch naar dezelfde lagere school.
Samen met hun broers kregen Maria (1658), Sophia (1662)
en Constantia Huijdecoper (1677) les in spellen, lezen, reke
nen en catechisatie . Als de meisjes tien jaar waren, kwam er
een einde aan deze co-educatie . Meisjes beëindigden dan
officieel hun schoolloopbaan, terwijl jongens naar de Latijnse
school gingen.
Volgens Ariès is het feit dat er geen institutioneel onderwijs
voor meisjes was het bewijs dat zij weinig of geen onderwij s
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Bl oemstilleven van Catharina Ba ck er;

St edelijk Mus eum de Lakenhal . Leid en .

Cultuurcritici uit de acht
tiende eeuw beschuldigden
ouders ervan dat de intel
lectuele vorming van meis
jes in vergelijking met die
van jongens oppervlakkig
was. Ze lieten hun dochters
door een Franse gouver
nante onderwijzen of stuur
den hen naar een Franse
kostschool waar ze dansles
kregen en leerden hoe ze
een elegante dame moesten
zijn. De enige reden voor
dit Franse onderwijs zou
zijn dat het spreken van
Frans modieus in de salons
was." Is dit beeld van de
opvoeding van meisjes in
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Catha rina Back er (1689-17 66).

de achttien de eeuw ee n werkelij khe id of een klucht?
Voor de oudste dochter va n de Amsterda mse advocaa t
Wi lle m Backer en M agdalen a de la Co urt lijkt dit beeld in
ied er geva l niet op te gaan . Cath arin a Backer (168 9- 1766)
leerd e als jo nge vrouw Fr an s en soc iale omga ngsvo rmen . Zij
we rd ec hter ook meer intell ectu eel onde rweze n. Catharina
las boek en ove r gesc hiedenis, wisk unde en kuns t, stichtelij 
ke we rke n, Nederl and se kl assiek e literair e wer ken uit de
zeve nti ende eeuw zoals Vond el , en Franse en Itali aanse lite 
ra tuur." Als negenti enj ari ge j arig ko n ze behoorlij k wa t
It ali aan s schrij ven,"
Uit de corres pondentie blijkt dat
haar vader een belangrijke rol in
h aar in tel lectu ele vorming had.
Sam en deelden ze een interess e
voor lit eratuur. Toen Catharina in
Leiden woonde, adviseerde hij
haa r we lke bo eken ze moest
lezen . Eén keer raadde hij haar
aan Cerv ant es' D on Quixote de la
Man ch a te lezen , want dat werd
in Leide n opgevo erd." Catharin a
had een voor keur voo r reislit era
tuur . Z ij las de popu laire ze ven
tiend e-eeuw se rei sver slagen van
Ysbrandt Bont ek oe ( 1646), de
rei sbeschrijv ingen van matr ozen
op het eiland van Spitsbergen en
rei sverslagen over Suriname .
Beh alve voor lit er atuur had
Cath arin a een passie voor schil
deren en tekenen . Haar arti stiek e
tal ent wer d ges timuleerd do or
haar vader. Willem Backer verza
meld e ku ns twe rken en was een
mecen as voor vele Amsterda mse
kun sten aars . Al s meisje kre eg
Cath arin a les van de schild er
Ju stu s van Huy sum of zijn zoon
Jan . Toen Cath arina in 1711 trouwde , had ze al acht bloem
stilleven s ges chi lderd en was ze nog bezi g me t de nege nde.
Teg enw oordi g hangt di t doek, Catharin a's grootste werk
(89cm x 69cm), in het Museet Halwy lska in Stock holm .
Naa st de schilderij en produceerde Ca tha ri na tussen haar
zeventi end e en tweeëntwintigste j aar ongeve er 250 tekenin
gen. Vele zij n oefe ning en en kopi eën van de werken van de
schil I r Will em van Mieris, die haar toent ertijd waar schijn 
lijk ud vlseerde ."

Ta le n t e n
Door het ontbreke n van ver gelijkb are bronn en over andere
mei sjes uit het regentenstand is het moeilij k te zeg gen of het
onder wij s dat Catharina heeft ge no ten rep rese ntatief is.
Waarschijnlijk was Catharina's opv oedin g niet alledaags voor
mei sje s uit de regenten stand , maar ook niet buit en gewoon .
Zij kreeg een humanistische opvoedin g die is te vergelij ken
met die van sommige dochters uit andere reg ent enfamilie s.
Ann a M aria van Schuurman is een voo rbee ld van een zeven
tiende -ee uwse dochter die een intell ectuel e vorming kreeg .
Van Schuurm an beheer ste vijfti en tal en , onder h ield contact
met ge leer den do or heel Europa , en schreef gedichten . In
164 1 schre f zij een Latijns es say over de vra ag of vrouwen
cap abel waren om wiskunde te studere n.'? Vo lgens Van
Schuurm an waren vrouwen intelligent ge noeg, want God had
dat gewild. Zij beargu menteerde ha ar p leidooi vo or meer
onderwijs aan meisje me t het idee dat kenni s vrou we n dich
ter bij God zou brengen .
Anna Mari a van chuurman wa s excep tioneel voor haar
lijd .11 Er waren ec hter ook andere vrouw en met een humanis
tisch e opv oedin g die hun talenten ko nden ontpl ooien, zoals

Belle van Zuylen ( l 74 0- 1805) . Zij volgde na de lagere schoo l
soortgelij k onderwijs als Cath arin a Backer. Belle van Zuyl en
kreeg les in hel ' rans, Itali aans, ngel s, mu ziek. tekenen en
schildere n. !" ~ Ig n de re isi nistische gez in. hi toric i
Carolin e Bowden en Linda Pollo ek blijkt ook uit En gel se
ego doc ume nten dergelijk ond er wij s voo r mei sjes.

E igen ser ve t ten
Net als elde rs was het onderw ijs van meisjes ook in de
Republ iek afha nkelij k va n de wil van oude rs . Somm ige
ouders zorg den ervoor dat hun doch ter s, eve nals hun zon en ,

een intell ectuele vorming kre gen.
Net zo goed war en er ouder s die
dat beschouwden als een overbo 
dige luxe.!' Rond het midden van
de ac httiende eeuw stuurden
steed s me er gegoede ouders hun
docht er s naar een Fr anse kost 
schoo l, vanaf die tijd een gang
ba ar in stituut om adolescent en 
mei sjes uit de betere kringen te
onde rw ijze n.
Omd at deze scholen pri vé-in ste l
lingen wa ren, kon het curriculum
van de versc hillende Fran se kost
scho len nogal vers chill en. In
Hoorn bij voorb eeld kre gen de
mei sjes les in goede mani eren ,
leerd en zij naaien en borduren ,
en kre gen zij onderr icht in god s
dien st, ge schiedenis, geo grafie,
Fr ans, wiskunde , schrij ven , teke
nen , dan s en muz iek . Deze le ssen
waren nodi g om later een goede
partij aa n de haak te kun nen
slaan .
De kosten voor de Franse kost 
sch ool waren hoog . Voor kost en
inw oning moe sten ouders onge 

veer driehonderd gulden per maand betalen, excl usief de les 
sen in dans, tekene n en muziek . Bovendien moes ten leerlin
gen hun eigen ser vetten, zilve rmesse n, vorke n, lepels en
boorden meenemen . Uiteindelijk waren ouders vier- tot vijf
dui zend gulden per jaar kv ijt, du s bijn a twintigdui zend gu l
den voor het totale onderwij sprogra mma van vier j aar.!"
In 1760 werd en Isabella (1745 ) en Louisa van der Muelen
( l 747) naar een Franse kost sch ool in Arnh em gestuurd . Nad at
hun vade r was overleden, werd hun oom Josep h E lias van der
Muelen voor hen verant woord elijk . Hij wilde de mei sje s bij
andere familieleden onderbr engen , maar de twee zussen wil 
den veel liever naar een Fran se ko stschoo l. 15

Di epgang
Het is duidelijk dat de intell ectu ele vormin g van de mei sjes uit
de beschr even families niet stil bleef staan terwijl hun broer s
op school zaten . In de loop van de zeventi ende en achttiende
eeuw zij n de onderwijspraktijken voo r meisjes in deze fami 
lies wel vera nderd, met name voor het sec unda ir onder wijs .
Kregen de dochte rs van Joan Huijde coper in de zeventi end e
eeuw of thui s privéles of gin gen zij naar een Franse school , in
het begin van de achttiend e eeuw kreeg Catharina Backer les
aan hui s. De diepgang van de vorming voor een dochter was
afha nkelijk van haar ouder s. Haar vader stimuleerde Catharina
in haar intellectue le vorming. In de achttiende eeuw werd haar
vorming vergeli jkb aar met die van meisjes uit andere we lge 
stelde families, zoals Bell e van Zuyl en . In het midden van de
achttiende eeuw deed de Franse kostschool zijn ent ree.
In vergelijking me t het onderw ijs voor meisjes in het alge 
meen was de opvoeding van mei sjes in deze families dus niet
zo slecht als de orthodoxe gez inshistoricus Philippe Ariès dat
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voor stelde. Dat betekent niet dat meisjes hetzelfde onderwijs
al s jongens kregen. De onderwijspraktijken in deze drie fami
lie s komen wel sterk overeen met de gegevens van de revi 
sioni sti sche gezinshistorici Linda Polloek en Caroline
Bowden. Maar voor een periode zonder meisjesschool als
in stituut, zonder schoolcurriculum e n zonder schoolplicht
blijven er genoeg onderzoeksvr agen over.

Benjamin Roberts is histori cus en we rkzaam als freelanc e
sc hrij ve r en vertaler. Hij promo veerd e vorig jaar m et
Throu gh the keyhole. Dutch child-rearing practices in the
17th and 18th century. Three urb an elite families (Verloren ,
Hilv ersum 1998).
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geplaat st worden . Voor on ze generatie, die is opgegroeid met
po stmoderne theorieën , i s het huidige streven naar een veel
heid aan identiteiten alle en te begrijpen als vervolg op D e
Beauvoirs dualistische analyse v a n de vrouw als ander van de
man.
Niet alle passages in het boek zijn vandaag de dag echter nog
even belangrijk. Sommige pa ss ag es kunnen we niet meer
se rie us nemen omdat De Beauvoir daarin stellingen pon eert
die nu achterhaald overkomen . Ook wanneer zij in negatieve
bewoordingen over vrouwelijkheid spreekt, menen wij d at
stadium al lang gepasseerd te zijn. Maar vaak zijn de ideeën
die De Beauvoir in De tw eed e sekse ontwikkelt nog opvallend
actueel. Zo actueel zelfs, dat ze met terugwerkende kracht
meer dan ooit gewaardeerd worden. Hier van getuigen de
postmoderne interpretaties die de laatste jaren verschijnen.
Het boek is blijkbaar niet alleen een naam die is blijven han
gen . Gezien de felle reacties in d e jaren zeventig, de analyti
sch e aantrekkingskracht voor de nieuwe generatie filosofen,
en de nieuwe ontdekkingen en interpretaties waartoe h et
hedendaagse filosofen weet aan te zetten, kunnen we inder
daad spreken van een tweede leven voor De tweede sek se .

Eva van der Pla s stud eerd e f ilosofie aa n de Uni versit ei t van
A ms te rdam en de Kath oli eke Unive rs ite it Leu ven. M om en teel
is zij onde r and ere coö rdinato r van het Land elijk Netwer k
Vrouwe ns tudies Fil osof ie en is z ij we rkz aa m voor Uitgever ij
Par rèsia en (tij de lijk) voor het Tijdschrift voo r
Gende rstudies.
Padu B oerstra stud eert fi losofie aa n de Uni vers ite it van
A mste rda m. Zij is hoofdredacteur van Cimedart, het blad
voo r fi losofi e aa n de UvA .
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"LeidsvrouW' en en zaakwaarneemsters"

Een geschiedenis van de Aktiegroep Man Vrouvv
Maatschappij, 1968-1 973

Anneke Ribberink

In de geschiedenis van de vrouwenbeweging neemt Man Vrouw
Maatschappij een bijzondere plaats in. Handelsmerk en kracht van
MVM was het samengaan van radicale denkbeelden en een degelijke
organisatie. Anneke Ribberink legt in haar proefschrift "Leidsvrouwen
en zaakwaarneemsters". Een geschiedenis van de Aktiegroep Man Vrouw
Maatschappij (MVM), /968-/973, een verband tussen deze tweezij
digheid van de MVM en het feit dat de vroege MVMsters behoorden
tot de zogenaamde 'stille generatie'. Hier volgt de inleiding die zij
voorafgaande aan de promotieplechtigheid hield op 27 oktober
1998, te Amsterdam.

Dam es en heren ,
26 oktober j .l. wa s een gedenkw aard ige dag. Het was derti g
j aar geleden dat de tweed e fe ministische go lf in Nederl and
begon. De vroege start van deze golf manife stee rde zich in de
oprichting van de Aktieg roep Man Vrouw Maatschapp ij
(M VM) op 26 oktober 196 8. In mijn boek wordt de geschi e
deni s van deze orga nisatie beschreven, met het accent op de
hoogtijjar en 1968-1973 . Het onde rzoek ric ht zic h op een
beschrij vin g en verklari ng van het karakt er en de bet ekeni s
van MVM . Hi erm ee wordt teven s beoogd om meer inzi cht te
vers chaffen in de beginfa se van de Nederl and se tweede femi
nisti sche go lf.

Generatieconcept
Om greep te krijgen op het karakter van Man Vrouw
Maatschappij en haar plaat s in de feministi sche beweging en
in de Nederl and se samenlev ing is het zinni g om een verbin 
ding te legg en met het gene rati econcept. Het generatiethema
is van oor sp rong afk omstig uit de sociolog ische wetenschap .
Bekend is de Hon gaars-Du itse soc ioloog Karl M annheim , die
reed s in 1928 een theori e ove r generatie vormin g ont vou wd e,
waa rbij hij drie aspecten ondersc heidde : de genera tieligg ing,
de generati esam enhang en de generatie-ee nheden . Ond er
generatieligg ing verstond hij de demog ra fisch-biolo gi sch e
gegevens van gebo orte , leven en ster ven en daarnaa st de
soc iale oms tan dig heden. Naast een gelijktij digheid in geb oor
tejaargang en moesten geme en schappelijk e sociale en ge ogra
fische omst and igheden aanw ezig zijn om in potentie ee n
genera tie te kunnen vorm en. Een echte gen eratie ontstond
door de gen erati esamenhang . De ze kwam tot stand door col
lectieve partic ipati e in ingrijp end e gebeurteni ssen , zoal s cr i
sis en oorlo g . De generati esam enhang man ifestee rde zich in
een geme ensch appelijk norm en- en waarde patroo n. De term

gener atie-eenh eden sloeg op al dan niet form eel georga ni
seerde groe pen binn en een genera tie, die elk voor zich op een
herkenb are manier op de specifieke ge beurtenissen en erva
ringen uit hun tijd reageerden. Binn en dezelfde gener atiesa
menhang traden uite enl opende gene rati e-eenheden op. Het
ging in het algemeen om artistieke, int ell ectuele en cultur eel
politiek e voorhoede s .
Na de oorlog is ond er meer het werk van de Am eri kaanse
socioloog R. Inglehart bekend ge word en . Deze besch reef de
opkom st van een nieuwe genera tie in de j aren zestig , met
'po st-m ateri ali stis che ' waa rden, wa arin de kwaliteit van het
be staan voo rop stond, in same nhang met de groei van de wel
vaart sstaat. Dez e nieuw e generatie wer d ook wel protestge
neratie genoemd (gebo ren 1940- 1955) . De socioloog Becker
en de hi storicus Righ art besteden in hun boeken veel aan
dacht aan de rol van deze generatie bij de veranderin gen in de
jaren zestig en aan het co nfl ict tussen de vooroorlog se gene
ratie (geboren 1910 -1930 ) en de pro testgeneratie. Voor een
goed begrip van het hiern avolgende moet nu reed s aangege
ven worden hoe Righ ar t de generatiesa me nhang, de collec tie
ve karakt ertr ekken van de vooroorlogse generatie, omsc hrij ft .
Kenm erkend volgen s hem waren soberheid, gezag sgetrouw
heid en een strenge seksue le mor aal. De ze vooroor logse
karaktertr ekken ble ven ook na de Twe ede Wereldo orlog nog
een tijdl ang domin an t. Naast de hier ge noemde twe e genera
tie s ond er scheidt Beck er nog een derde , namel ijk de zoge 
naamd e stille generatie (1930-1940) .

Stille generatie
Het bijvo eglijk naamw oord 'still e ' is voor het eerst gebruikt
door de Duitse sociolo og Schelsky , in zij n onderzoek naar de
genera tie West-Duit se j ongeren in de j aren 1945-1955 . Het
onder zoek we rd gea cht repre sentati ef te zij n voor de door-

HISTORICA februari 1999 11



- '----- - - - - - - -

A I11Jek e R ibberink (mi dde n) heft hel g las na haar promot ieplecht ig heid .

snee-jongere in deze pe riode . Het ging om de leeftijdsgroep
van veert ien tot vijfe ntwintig jaar, de jaren van p uberteit en
jonge vol wassenheid . In de genera tiesoc iologie wo rdt dez e
leeftijdsca tegorie aangeduid met de term 'forma tieve j aren ' .
In deze ja ren zijn mensen vatbaa rder voor beï nv loeding van
hun norm en- en waa rdepa troon dan op latere leeft ij d .
In het onderzoek van Schelsky ging het om jong ere n die
merendeels waren ge boren in de jare n dertig . Sc helsky zette
deze generat ie jonge ren af tege n de vooroorlog se ge nera tie en
haar vo organgers, die we rde n geke nmerkt door ee n id eal ist i
sche en activistisc he ins te lling . Dit ideali sme van de vooroor
logse j eu gd wa s na de Tweede Were ldoor log ge hee l verdwe
nen, aldus Sche lsky . De ze generatie jongeren , die was opge 
groei d tijdens die oo rlog, had ge leerd wa t het beteke nde te
moe ten strijden om te ove rleven en dat wa s voor haar karak
ter sterk bepalend gewe est. De collectie ve karak tertrekke n
van deze genera tie waren dan oo k een scep ticisme -wars va n
idealen-, een ste rke gerich thei d op alledaagse waar den zoals
de opbouw va n ee n burgerlij k bes taa n in de vo rm va n ee n
gezinsleven en ee n succesvolle carrière in de technisch 
indus triële same nlevi ng (althans voo r de jong ens), en een
hoge m ate van aange pastheid en co nfor mis me waa r het de
we reld van de vo lwasse ne n be trof, Deze alge mene tre kken
go lde n zowe l voo r de mei sjes als de jo nge ns .
Di t door Sc he lsky beïn vloede co nfor mistisc he, passieve
beeld va n de stille ge neratie heef t vermoede lijk te n gron dslag
ge leg en aan de spec ifieke uitleg die Be cker aan de aanduiding
'stille ' he eft gege ve n, namel ij k dat deze gener at ie zich bij de
veranderin gen in de jaren zestig weinig act ief zou hebb en
betoond, in tegenst elling tot de protestgen eratie .
De stellinge n van Be cker en R igh art over de nauwe verwant
schap tussen de pro tes tgeneratie en het vera nderingsproces in
de ja ren zestig lijk en in hu n alge mee nheid terec ht. Zeker
waar het ga at 0111 de vera nderinge n in bred e zin, waa rtoe ook
de opko mst van ee n gehee l nieuwe j on gerencultu ur kan wor 
den gereke nd, met de popmu ziek als verbinden d elem ent tus
sen zowe l meer gesc hoo lde als we rke nde jo ngere n, Toch
wor dt in mij n boek de vraag opgeworpe n of die st ille ge nera
tie niet belangrijke r geac ht moet worden voor het verande 
rings pro ces in de j aren zestig dan bij beid e aute urs naar vo re n
ko mt. Uit de literatuur blij kt dat er divers e groe pen verni eu
wers waren die be hoorden tot de still e gen er atie . Ik noem in
dit verband kade r en led en
van D' 66, de aa nha ng van
'Nieuw Links ' in de PvdA en
diverse culture le groe per in
ge n, zoals de same nste llers
va n het bl ad Twe n en de
makers va n het te lev isiepro 
gramma 'Zo is het' .
Een and ere gene ra tie-ee n
heid, voorh oed e uit de sti lle
ge neratie , was de Aktiegro ep
M an Vrouw M aatschappi j in
de ja ren 1968-1 973. De aan
hang en zeker het kade r va n
deze organisatie bestond in
meerderh eid uit represe ntan
ten van de stille generatie .
Het wa re n voo rna me lijk
vro uw en (8S proce nt) . De
ma nne lij ke minde rheid in
MVM (vijftien pro cen t)
behoord e grote ndee ls tot de
vooroorlo gse ge nera tie .

Breukvlak
Om zicht te krijge n op de rol
d ie (de len van) de st ille gene 
ra tie in de vern ieuw ing van

zest ig spee lde(n), is he t va n be lang in herinnering te roepen
dat het onderzo ek va n Sc he lsky zic h ric htte op de eerste
naoorl ogse ja re n , j ar en va n restaur ati e en wederopb ou w. In
deze j aren zouden de normen en waa rden van de voor oorl og
se gen er atie nog sterk aan wezig zijn en de stille ge nera tie
diep gaand beï nv loeden. Zelf gaf Sch elsky aan het eind va n
zij n boek al aa n dat er tekenen van vera ndering zic ht baa r
wa ren bij de jongere co hor ten. H ij sprak over rell etj es van
'Halbstarken ' , over jo ngere n met ee n voor lief de voor jazz
mu ziek en voor wi lde, mode rne dansen .
Hoe wel Sche lsky vermoe dde dat het hier mee r om voo rlopers
van ee n nieu we generat ie ging dan om de st ille gene ra tie ze lf,
is het releva nt dat hij aa ngaf dat er ande re tijden op ko ms t
ware n, waar bij ve rnie uwe nde tend en sen ee n kan s zo ude n
krij gen. M et name va naf de tweede helft van de j ar en vijftig
zouden deze vernieuw en de tendensen op tre den . Om de stille
gener atie goe d te kun nen begrijpen, moeten deze ve rn ie u
wend e ten de nsen in de ana lys e wo rd en betro kk en. M et an de 
re woorde n: het port ret van Schelsky van de stille generatie
was, beg rijpe lijk, gezie n het tijd stip wa arop hij zijn onde r
zoek verr icht te , incom pl eet. De formatieve jare n va n de stille
genera tie strek ten zich uit van de late j aren veer tig tot halver
wege de jare n zes tig. Ke nme rk end voor deze gene ra tie was
dan ook da t zij in haar for ma tiev e j aren te make n kreeg me t
zowe l restaura tieve als vernie uwe nde ten den sen . D e samen
han g va n de st ille generatie werd in hoge ma te beï nv loe d door
het gegeven dat het hi er om een tusse ngene ra tie ging. Ik zal
de these uitwerken dat het fe it dat de M VM sters zich bew o
gen op het breukvlak van twe e wereld en , de vooroorl og se en
de na oorlogse, van cru ciaal belang is gewees t voor hun posi 
tie in de fe minis tisc he beweging . Well ich t ten over vloede
wij s ik erop da t ik we liswaa r de ter m stille genera tie van
Becker overneem, maar dat di t niet gebe urt zo nder reserves
van mijn ka nt.

Tweezijdigheid
D oor haar spec ifieke po sitie als tussengenerati e in de fem i
nistisc h beweging heeft Ma n Vrou w Maa l ' ha ppij ee n eige n
pl aats inge n men als ' le idsvrouwe n en zaa kwaa rnee m ter ' "
van de prot es tgenera tie . Het kad er van Man Vrouw
Maat sch ap pij was jon ger da n dat van de bes taande vrouw en
organi saties, dat doorg aan s werd gev orm d do or vrouw en van
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midd elb are lee ftijd , vrouwen van de vo oro or logse gen eratie.
En het ka der van de ee rste nieu w-femini sti sch e orga nisatie
was ouder dan de aa nha ng van de femin istis ch e groe peri nge n
die na haar onts tonden, die gro ten dee ls, niet uit sluit end ,
be stond uit repr esent ant en va n de protestgen eratie.
De ene rz ij ds rad icale den kbeelden met ande rz ij ds een dege
lijke orga nisa tie en gem atigd opt reden war en uitin ge n van
respec tievelij k de 'naoorl ogse ' en de ' vo oroorlogse ' kant van
Man Vrouw M aat schappij . Door deze twee zijdighe id ver
sch ild e MVM van zowel de best aand e vrou wen or gani sati es
als van de nieu we feministisc he groe pe ringen na haar. De ze
twe ezijdi gheid we rd h aar hand el sm erk en haar kr acht .
Hierd oor kon M an Vrouw Ma atsc happij de belan grijk e posi
tie in de ges chiede nis van het fe minisme gaa n inn emen, zoa ls
dez e in mijn boek wordt beschrev en .
Repr esentanten van de still e generatie waren met name in hun
kinderti jd -di e gek leur d werd door de ervaring van de zware
econ omi sche cri sis en van de Tw eed e Wer eld oorlog- beïn
vloed door het normen- en waarde pa troon va n de vooroor
logse ge neratie. Een voo rbee ld hier van is Joke Kool-Smi t, de
bel an grijk ste opricht ster va n Man Vro uw M aatschappij . De
jeu gd va n Kool -Smit (19 33) werd beïn vloed door het ca lvi
nis tische (Nede rla nds -H ervo rmde) milieu waarin ze opgroe i
de . In een wer eld waarin het zuilen stelsel veel sterker was
verank erd dan na de oor log , werd Kooi-Sm it opgevoed in de
asceti sch e waard en van de vooro orlogs e gener atie. Ze gro ei
de uit tot een ca lvinis tisc he we rkeze l met een ster k pli cht sb e
sef; niet iemand die men op het eer ste ge zicht als een leven s
genie ts ter be stemp elde . H oewel de eer lijkhe id ge biedt te zeg 
gen dat de menin gen over dit laat ste ve rde eld zij n . Een ande r
vo orbee ld is de bekende joo dse MVM ster And reas Burni er
(193 1), die als k ind onder gedoken heeft gezet en . Zij vo ert het
feit dat ze later een work ah olic is gewor den -evenal s na ar ze
zegt vele anderen van ha ar ge neratie- terug op de effecten van
de oorl og.
Van af de opkoms t van de we lva ar tss taa t in de late jaren veer
tig en de jaren vijf tig , ging deze vooro orlogse m oraal ge le i
delijk doch dwin gend ov er in een waa rdesc haa l geric ht op
zelf ontpl ooiin g en de k walit eit van het be sta an . De zog e
naamde 'lange j aren vijft ig ' , die liep en van de late jaren veer
tig tot halverw ege de ja ren zestig, vormden derh alve ee n
breu kv lakperiod e . De repr esent ant en van de still e gener atie
kwamen tijden s hun form atieve jar en in aanr aking met dit
breuk vlak van twee norm en- en waa rdepatro ne n; va ndaa r de
eerde r vermelde speci fieke positie van tussen gen eratie .
Voorh oed egro epe rin gen uit de stille ge neratie, zoa ls (de vrou
welij ke leden va n) M an Vrou w M aatschappij , waren gevoe li
ger voo r de 'naoo rlogse ' ka nt in de waardesc haa l dan hun
gener atiegenot en . In de tw eede he lft van de j aren vijftig was
reeds zichtbaar dat de latere M VM ster s voor de troepen uit
gingen . Zo werd de als juri ste werkzame Elida Wessel-Tuin stra
(1932) in deze peri ode een fervente prop agandi ste van ge boo r
tere gelin g . Een andere juri ste, Ann eke van BaaIen (1937),
manif esteerde zich reeds eind jaren vij ftig als een vo orloops ter
van de tweede fe ministisc he golf: ze zat als Leid se stude nte in
een lee sgroepj e dat Simon e de Beau voir las.
Op de factoren die ten grond slag lagen aan de voorhoedep o
sitie van M an Vrouw M aatschappij kan in het kader van de ze
inleid in g niet uitv oerig word en inge gaan. In het kort noem ik
een drietal in het oo g springende zaken als : de bij vee l
MVM ster s aan wezige kriti sche in stellin g , m eegebracht va n
uit het ouderl ij k hui s ; het fe it dat de m ee sten beschikten ove r
een me er dan ge m iddeld goe de opl eidin g ; en dat een aa ntal
van hen dit combineerde met een korter of lange r verbl ijf in
het buitenland, hetgeen deze vrouwen in staa t ste ld e tot
afstand ne men van het moederl and .

eer ste Ned er landse organisati e centrale denkbe elden van de
nieuwe femini stische bewegin g . De actiegro ep, die de publicis
ten Joke Kool-Smit en Hedy d'Ancona (1937) als belangrijkst e
oprichtsters had, le verd e kriti ek op de ove rheersende positie
van mannen in de same nleving. Zij bepl eitte doorb rekin g van
verstarde rolpatronen en altern atieve same nlevings vorme n. Ze
stond voor zelfbeschikki ngsrecht voor vro uwen inzak e abortus ,
voor arbeid stijdverk orting en voor herverdeling van de betaal
de en onbetaald e arb eid over de sekse n. Derge lijke ideeën
behoorden tot de mod erne varia nt van het Iiberal femi nism, een
stromi ng die dateert van de late achtti ende eeuw . In deze
moderne var iant was het aanvaar dba ar dat mannen toetr aden tot
de nieuw e feministisc he bewe gin g. Vooraanstaand e mann elijke
leden war en onder meer de statis ticus Con stant Kool (192 9) en
de econoo m Henk Mi sset (1922) .
De hier gen oemde vern ieuwend e denkbeelden -haar 'naoor 
logse ' kant- wist M an Vro uw Maa tsch appij op welis waa r
eff ec tieve , maar desalniettemin traditi on ele wij ze -haar
'vo oroo rlogse' kant- te verspr eid en ond er belangrij ke politie
ke partijen als de PvdA en D'66 en via de media . Haar voor
naamste tacti eken waren lobby en, het bew erken van de per s
en het sc hrijv en va n briev en , rapp ort en en artikelen .
Bovendi en werkte de organisa tie met een netwe rkstrategie 
sleutelf igure n op belangrijke posities in neven- en andere
organisaties en verbanden . D eze tra dition ele method e van
opereren had Man Vrouw Maat schappij gemeen met de oude
re vrouwen organisati es. Daarn aast ond erscheidde de actie 
groep zich hiermee in belan gr ijk e mate van de nieu we femi
nistische groe peringe n die na haar kwam en , waaronder bij 
voo rbeeld D olle Min a (opgericht in 1969 ), die zich bedi enden
van de acti emethod es van de jare n- zes tigbew eginge n.
In 1971 manifesteer de Man Vrouw Maat schappij zic h ander
maa l als voorhoede, als ' leid svrou wen en zaakw aarneem 
sters' van de feministi sche prot estgenerati e. Als eer ste orga 
ni satie intr oduceerd e ze het rad icaal-jemi nism e in Ned erland ,
dat uitgin g van het princip e dat de seksetegens telling de
bel angrijk ste tegen stelling in de samenlev ing was, waarbij
m annen als onderdrukke nde kl asse werd en aangeduid . Dez e
richting is in de hier onderzoc hte peri od e welisw aar belang 
rijk gew ee st, met name op het terrein van de bewu stw ording ,
maar delfde toch het onderspit ten opz ichte van het liberal
fe minism . L aatstgenoemde stroming manif esteer de zich in de
j aren zeventi g onder meer via invloedrijk e ac ties in de samen
leving als 'Ma rie, wo rd wij ze r ' , ge richt op verbetering van
het onderwij s aan m eisjes, en Vrouw '72, bed oeld om het aan
tal vrou welijke Tweed e-Kamer led en te doen toen em en . Van
deze en ande re acties was M an Vrouw Maatsch appij initi a
tiefneem ster. Daarnaa st bleef de organisatie ook actief in het
politieke veld, blijk en s onder meer haar gro te invloed op de
fe ministi sche vernieuwing binnen de PvdA en gezien het feit
dat ze aan de wieg sto nd van het nation ale emancipat iebeleid
dat vanaf 1974 van start g ing .
Op basi s van de ge sch et ste rol va n Man Vrouw M aatschappij
in de femini sti sche bew egin g is twijfel gew ekt aan de jui st
heid van het begrip sti lle gene ra tie . In mijn boek diep ik dez e
kwestie verde r uit.

Anne ke R ibberin k , "Le idsvrouwen en zaakwaarn eemster s".
E en ge schi edeni s van de A ktieg roep Man Vrou w
Ma atsch appij (M VM ), 1968-19 73. Hil ver sum : Verloren ,
199 8.35 2 bl z . f. 59 ,- . ISBN 9065505997.

A nne ke Rib berink we rkt als p artt im e universit ai r doce nt
Ni eu wst e gesc h ieden is aan de Vrije Univ er s iteit te
Amsterdam .

Ne t:we r k s t:ra t:e g ie
In navolging va n ont wikk elin gen in de Vereni gde Stat en en
Zwed en introdu ceerde M an Vrouw M aatsch appij in 196 8 als

I. Deze aanduiding is een variant op een door de historicus D.
Bosscher gemaakte typering van de vernieuwingsbeweging
"Nieuw Links".
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VVie is Ylie?

Het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de
Vrouwenbeweging (IIAV) verzamelt en bewaart het culturele erf
goed 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 beschre
ven zijn. Iedere aanvulling op de informatie over de foto is van harte
welkom.

Dit is een foto van de fee stelijke herdenking van het 25-jarig
ju bileum van de ope ning van de N ationale Tentoon stellin g
van Vrouwen arb eid , gevierd op 9 juli 1923. De viering vo nd
pla ats in de van Dyckza al te 's-Grave nhag e.
Hel aas is van niet alle afge bee lde personen bekend wie zij
zijn . Allee n Joh anna Naber (1 e van links , zitte nd) ; Dien tj e
Pekelh aring-Dull met ha ar echtgen oot Adrianus (weduwnaa r
van Ca to Pekelh aring-Doy er) (3e van links, zittend) ; Ann a
Polak (staand recht s) en Catharina van Tussch enb roek (2e rij ,

de rde van links) zijn geïdentificee rd.

Weet u wie de overige pe rso nen zijn en in welk gebo uw de van
Dy ckzaal is of was, schrijf of ma il dan naar het lJA V t.a .v.
Heleen Massee, Obip lein 4, 1094 RB Ams terdam, e-mail:
inf o @iiav.nl.

Same nstelling: Marijk e Huisma n en Bele en Massee

Homepage VVG Homepage VVG Homepage VVG

Raadpleeg de fraaie homepage van de VVG, dan leest u alle laatste berichten over
vrouwengeschiedenis in het algemeen en de VVG in het bijzonder!
http://www.let.ruu.nl/hist/info/VVG/
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Een va der land voor vrouW'en?

D e N a t io n al e Tentoonste lling van VrouW'enarbe id
in I 898 herdac ht

Hillie van der Streek

Op 24 oktober 1998 jongstleden vond de tweejaarlijkse VVG-confe
rentie plaats. Het onderwerp lag dit jaar voor de hand. Het was in
1998 precies honderd jaar geleden dat de Nationale Tentoonstelling

van Vrouwenarbeid plaatsvond. De Tentoonstelling markeert een
vrouwenhistorisch hoogtepunt. Maar voor nostalgie was op de 24e
oktober geen plaats. "Dit is geen herdenkingsbijeenkomst", aldus
Maria Grever in haar openingswoord. Wat het dan wel was? Een
analytisch en scherp vrouwenhistorisch debat, de VVG waardig.

De keuze van het thema voor de jaarlijkse conferentie van de
Vereniging voor Vrouwengeschiedenis moest afgelopen jaar
wel de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid zijn die
in 1898, in Den Haag werd gehouden. De Tentoonstelling
was van invloedrijke betekenis voor de Nederlandse vrou
wenbeweging - en dat niet alleen vanwege de vele tiendui
zenden bezoekers die erop afkwamen. De bedoeling van de
organisatrices was de werkzaamheden van vrouwen op alle
mogelijke terreinen aan het publiek te tonen, waardoor dui
delijk gemaakt werd welk een bijdrage vrouwen aan de
samenleving leverden. Vrouwen bleken tot van alles en nog
wat in staat te zijn. Zij volgden opleidingen, waren werkzaam
in talloze beroepen en zetten zich in voor een scala aan socia
le activiteiten. De bewustwording die de Tentoonstelling bij
vele vrouwen teweegbracht, resulteerde in het ontstaan van
een georganiseerde Nederlandse vrouwenbeweging.

Geen nostalgie
De VVG-conferentie droeg alles behalve het karakter van een
herdenkingsbijeenkomst. VVG-voorzitter Maria Grever kon
digde dit aan het begin van de conferentie niet zonder reden
nadrukkelijk aan. Van mythevorming en nostalgie viel op die
koude zaterdag in oktober 1998 weinig te bespeuren, ook al
werd teruggeblikt op een fenomenale gebeurtenis uit het
vrouwenhistorische verleden. De meer dan vijftig aanwezige
vrouwen lieten zich kennen als studieuze historicae die zich
met analytische distantie over hun onderwerp bogen.
De conferentie beoogde de manier te bespreken waarop de
Tentoonstelling bijdroeg aan de vorming van een nationaal
besef van vrouwen, niet alleen in Nederland maar ook in de
koloniën, Suriname en Nederlands-Indië. Ter oriëntatie op dit
onderwerp vonden eerst twee plenaire lezingen plaats: van
Mary Blanchard (Rutgers Center of Historical Analysis,
USA) over de wereldtentoontstelling van Chicago in 1893, en
van de Deense Eva Lous (Staatsbibliotheek Denemarken)
over de Deense Nationale Tentoonstelling van Vrouwen-

arbeid in 1895. Vervolgens werden in het middagprogramma
vier workshops gehouden, waarin gediscussieerd werd over
onderwerpen die ook in 1898 werden besproken: hygiëne en
gezondheid, arbeid en maatschappelijk werk, onderwijs en
opvoeding en vrouwelijk burgerschap.

Europese charme
Mary Blanchard nam voor haar verhaal de Wereldtentoonstelling
te Chicago in 1893 tot beginpunt. Deze was met de Nationale
Tentoonstelling in Kopenhagen het grote voorbeeld voor de
Nederlandse tentoonstellingsorganisatie. Mrs. Potter Palmer, de
echtgenote van een puissant rijke industriemagnaat uit Chicago,
was de vrouw achter het vrouwenpaviljoen op de Chicago
Exhibition. In die hoedanigheid ontpopte zij zich tot het symbool
van de Amerikaanse vrouw, die individualisme en nationalisme
verenigde. Intrigerend wist Blanchard de persoon van Potter te
portretteren. Potter was politica en koningin ineen, ofwel een
combinatie van het Amerikaanse ondernemerschap en de
Europese cultuur en charme. Met dat laatste dweepten de
Amerikanen in het fin-de-siècle. Europa was een verloren
sprookjesparadijs, dat de van origine Europese Amerikanen
waren kwijt geraakt aan hun drang naar industrie en kapitalisme.
Na deze beeldende introductie op het thema van de VVG-dag
presenteerde Eva Lous de Deense variant van het concept
'vrouwententoonstelling' . Nationalisme betekende in
Denemarken met name Kopenhagen. Op de tentoonstelling
van 1895 liet de gegoede stand van heel de hoofdstad zich
dan ook zien. Dit leverde ruim 40.000 bezoekers op. De lage
re standen ontbraken, als ook de plattelandsbewoners van de
Deense eilanden. Een dergelijke afspiegeling was ook waar
neembaar in het comité van dames dat de tentoonstelling
organiseerde. Ruzies over het verschil tussen stad en platte
land joegen hen zover uiteen, dat de tentoonstelling zelfs uit
gesteld moest worden. Van het uitdrukken van een gezamen
lijk nationaal bewustzijn was op de Deense vrouwententoon
stelling dan ook geen sprake.
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DI: Eva Lous en dl: UI/a Jansz tij dens de discussie

fot o. A nneini ek« }ViJltll

Paté en jam
In het middagpro gramm a van de co nfe re ntie werden teg elij
kert ijd tweemaal twee wor ks hops ge houde n. In de sess ie ove r
hy g iën e , voe dsel en gezo ndhe id trade n Anne marie de
Kn ech t-van Ee ke len, werkzaa m bij het C ito in Arnhem, en
Anne ke va n Ott erloo , al s soc io loge verbo nden aan de
Univers ite it va n Am sterdam , a ls inl eid sters op . Zij gaven aan
dat de Tent oon stelling het beginpunt va n een groe iend
gezo ndhe idse thos vorm de . Voedi ngsleer, koo k- en hui shou 
donder wij s, het hygiëni sch be sef va n dien stb od en , het prop a
ge ren va n ee n gezonde lev en swij ze in een wo ning met vol 
doend e licht en lucht , al deze as pec te n kregen op de
Tent oon stellin g ruime aand acht. Dit ge be urde niet alleen in
de the mat isc he deelc on gressen , oo k in prak tisc he zin kre gen
voe ds e l en ge zo nd he id aand acht. Zo vo nd op de
Ten toonstellin g een wed strijd pla at s wie de beste paté, j am of
cakes bereidd e; ook werd een prij s ui tgeloofd voor het schrij 
ven van ee n leerboek dat op een kooksch ool gebruikt zou
kunn en word en .
Naar aanle iding van de beide inl eidin gen richtte de discussie
in de work shop zic h op de achter grond en va n deze nieu we,
profession ele idea len . Waar kw am het streve n naa r een bete
re hy giëne en gezo ndhe idszorg vand aan , en we lke maat
sch appelijke groepen stonden aan het begin van he t kook - en
hui sh oud ond erwij s? Daarnaa st g ing de aa ndacht uit naar de
verand erend e rol van vrouwen in het gez in in de eerste helft
van deze ee uw, als ge vol g va n de professionali sering op
diver se ge b iede n. Met de opko ms t van het huish ouden als
nieu we prof essie kregen vrou wen de ro l van de perfe cte hui s
houd ster toeb edacht , terwijl zij boven dien de taak kre gen va n
moed er , opvoe ds ter en verzo rgs ter va n kind eren . Via dam es
bladen , maar in toenemend e mate ook via boeken over bij 
voo rbee ld opvo edkunde of de ge zo ndhe idszo rg voo r kind e
ren , ko nde n vrou wen zich de nodi ge kenni s e igen maken die
voo r het we lzij n van hun gez in we nse lij k was.

Sociale ellende
In de works ho p over sociale arbe id en bur ger sch ap ging het
onder meer over de be wu stwordin g va n het bestaan van
soc ia le misstanden die de Ten toon stellin g van 1898 bij haar
bezoek ers probeerde te ber eik en. Berte ke Wa aldijk , verbon 
den aan de vakg roep Vrouw en studi es van de Universitei t
Ut recht , ga f hiervan met gebruikmakin g van dia's op geani
meerd e wij ze een indruk. Zij vertelde dat sociale prob lemen
al s arm oede tijdens de Tent oon stell ing op tame lijk ond ub be l
zinnige wij ze wer de n get oon d: niet in woord en, maar in beel 
den en soms zelfs in de lijfe lijke aanw ezigh eid va n een min
der bed eelde. Er was op de Tent oon stell ing bijvoorb eeld een
peep- show opgesteld, die het m ogeli j k maakte me t eigen
oge n de elle nde van een arm oedig e moed er in een Drent se

plaggen hut te aansc ho uwe n . Sommige bezo eksters
reageerden gesc ho kt op direct e pre sentatie s als
dez e ; anderen vo nde n het ee n curios um.
Aan de hand va n Waaldijk s in leidin g , maar ook va n
die van Annemi ek e va n Dr enth, werkzaam bij de
Rijk suniver sit eit Leiden , vond in de work shop ee n
discu ssie plaat s ove r de vraag in hoeverre vrou wen
aan het eind e van de negenti end e eeu w, med e dank
zij der gelijke co nfro nta ties, ee n toenemend soc iaa l
be wu stzijn ontw ikke lde n. Van Dr enth noemd e in dit
ve rband de dam es Van Hoogend orp. Met hun werk
probeerden zij te laten z ien dat alle vrou wen de sta
tus toekwam een volw aardi g burgeres te zijn , ze lfs
al zaten zij in de ge vange nis of behoorden zij tot de
sociaal geminachte catego rie van 'gev allen vrou
we n' , de ter m waarm ee men prosti tuees aanduidde .
In dit ve rband kwam in de wor kshop tevens de
vraag op na ar de relati e tu ssen een groe iend socia al
bew ustz ijn en het onts taa n van een besef van (nati o

naal). burgerschap van vrouw en . H oe, wanneer en in welk
tempo leidde de waarnemin g van soc ia le on ge lijkheid tussen
vrouw en onderling , maar vooral ook tussen vrouw en en man 
nen tot de drang om lan gs polit ieke weg te strev en naa r ve r
beterin g van de soc iale en politi eke positi e van vro uwe n? In
de work shop s die ik niet meem aak te , d iscu ssieerden andere n
onge twij fe ld over niet mind er rele vant e hi stori sche vrage n .

Enthousiasme en inhoud
In de work shops was ge lukk ig vee l tijd ingeruimd voo r ee n
ge da ch tenwisseling tu ssen de inleid ster s en hun publiek. Het
boeiende aa n de discu ssie s was dat niet alleen de inl eid er s
hun onde rwerp goed beh eersten , maar dat zich ook in het
publi ek tal van vro uwen met ke nnis va n zaken be vonden . Er
trade n opw indende versc h illen va n menin g aan het lich t.
Vooral ove r de effecten va n de Te nto ons te lling op de positi e
van vro uwen in ons land bestond ge en eensgezindh eid .
Bet ekend e bij voorbeeld de toewij zin g van het sociale dom ein
aa n vrouwen, in de tweed e helft van de negentiende eeuw , dat
het betreden van het po litiek e terr ein als gevolg daarvan ver 
tragin g onderv ond? Waarom kregen vrouwen niet eerder dan
191 9 kiesrec ht? Was di t, omd at vrouwen op sociaa l gebi ed
zo vee l werk aantroffen, dat zij de e is om gelij ke pol itieke
recht en als va n mind ere importantie be scho uw de n? Of lagen
da araan toch andere reden en ten grond sla g?
Naar mijn mening kwam in een di scu ssie als deze het doe l dat
de VVG met haar conf erenti es heeft , goed tot uitdrukkin g :
het voe re n van een wet en schapp elijk vro uwenhistorisc h
deb at . Niet zom aar samenkom en o m e lka ar te ontmoe ten of 
in d it gev al - te herden ken moet de bed oeling zijn , ma ar het
inh oud elijke debat. In de beid e wo rks ho ps die ik bezocht ,
we rd dit niveau zond er moeit e bereikt. Tal van aanwezi gen
za te n op het puntje va n hun stoel, kl aar om zich enthou siast
in het gesprek te meng en . Voor het w els lage n van een con fe
renti e als deze is echter niet allee n de inbreng van de deel
neem ster s van be lang , ook de opze t er van spee lt een rol. Deze
was ges laag d, hoewel naar mijn sma ak in de uit voerin g erva n
iet s meer pre ci sie betra cht had kunn en wo rden . Korte , ter za
ke inleidin gen en relati ef vee l ruimt e voor discus sie , zo als de
co nfere ntie in het midda gpr ogramm a nastreefde , mo eten dan
oo k kort , terzake en vee l bl ijven . Het optreden van dri e spre
ker s in één workshop blijkt in de prak tijk dan toch een beetje
teve el va n het goede te zijn .

Dr s. Hilli e van de Streek is als histori ca werkza am aan de
Stichtin g Ils selacademie te Kamp en en aan Dordt Colle ge in
Sioux Center (Iowa , USA).
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De kat: met: 99 levens

Prostitutie in Nederland in de negentiende eeuw

Marianne Baas

De geschiedenis van het Nederlands prostitutiebeleid in de negen
tiende eeuw is eenvoudig samen te vatten als de geschiedenis van
de opkomst en het verval van de gereglementeerde prostitutie. In
181 I werd bij wet bepaald dat ter voorkoming van de verspreiding

van geslachtsziekten de prostitutie medisch en politioneel moest
worden gecontroleerd. Aan deze reglementering kwam precies hon
derd jaar later een einde toen, onder druk gezet door Hendrik
Pierson en zijn zedelijkheidsbeweging, de overheid de bordelen bij
wet verbood. Martin Bossenbroek en Jan Kompagnie beschrijven
deze geschiedenis als ware het een detective: er is een moord (op
de bordeelprostitutie) en de daders (Pierson en de zijnen) maakten
zich welwillend bekend. Desondanks presenteren zij deze geschiede
nis als Het mysterie van de verdwenen bordelen.

"Zij [de prostitutie, MB] is de vruchtbare moeder van een
heirleger van andere kwalen, teveel om op te noemen, maar
de voornaamste zijn wel, dat zij de familie, den grondslag van
het maatschappelijk leven ondermijnt; dat zij het gevoel van
verantwo ordelijkheid doet verdwijnen; dat zij een verweeke
lijkt en weelderig geslacht in zijn lo sbandigheid stijft. [...]
Daarom zij het ons vergund de kwestie der prostitutie te bren
gen op het terrein waar zij allereer st thuis hoort, namelijk het
gebied der moraliteit. "
Hier sprak Hendrik Pierson , oprichter van de Nederlandsche
Vereeni ging tegen de Prostitutie (1879) , directeur van
opvanghuizen voor gevallen vrouwen. Zijn woorden stonden
haaks op de in die tijd heersende opvattingen over prostitutie .
Pro stitutie was in eerste en enige instantie een hygiënische
kwestie. Het was, zo zei men , onmo gelijk en vanuit gezond
heids overwegingen onwenselijk de mannelijke geslachtsdrift
te beheers en. Het enige 'kwalij ke ge volg ' van de prostitutie
wa s de enorme verspreiding van ge slachtsziekten .
Om deze ver spreiding tegen te gaan werd in het begin van de
negent iende eeuw onder druk van Napoleontisch Frankrijk in
verschillende garnizoensplaatsen (hier vielen immers de
meeste slachtoffers) het reglementeringsstelsel ingevoerd. Dit
stelsel hield enerzijds in dat bordelen en prostituees zich bij
de politie lieten registreren en anderzijds dat prostituees zich
met regelmaat medisch moesten laten controleren. Eind jaren
zeventig was de reglementering ingevoerd in 34 gemeenten
en nog eens vier grote steden hadden hun eigen, soortgelijke,
stelsel.
Naarmate meer gemeenten overgingen tot de invoering van
het stel sel, werd ook de zwakte van het stelsel duidelijk.

Visitatie bleek absoluut geen waarborg te bieden tegen de
verspreiding van geslachtsziekten . Gedegen medische kennis
over het ontstaan en de verschijningsvorm ontbrak, evenmin
waren er goede behandelmethodes . Bovendien ging men
voorbij aan het feit dat een prostituant evengoed drager van
syfilis kon zijn. Een genezen verklaarde prostituee kon
de zelfde avond alweer syfilis oplopen en voordat de uiterlij
ke kenmerken zo duidelijk waren dat zelfs een goede was
beurt niet meer hielp , waren alweer tallozen besmet gera akt.
Regi stratie bleek eveneens onmogelijk. Prostituees waren in
bordelen nog wel op te sporen, maar daarna hield het ook op.
Toch richtte de kritiek zich in eer ste instantie niet op de
ondoelmatigheid van het stelsel, maar op de ondergravende
werking die het op de burgerlijke moraal zou hebben.
Reglementering zou niets minder zij n dan het wettigen van de
ontucht. De eerste stem van prote st was afkomstig van domi
nee Ottho Heldring. Geïn spireerd door het Réveil, een religi
euze opwekkingsbeweging waarin persoonlijke geloofsbele
ving, verdiept zondebesef en de uiteindelijke bekering voor
op stonden, nam hij het op zich om prostituees uit hun zondi 
ge leven te redden. Onder Hendrik Pierson groeide Heldrings
filantropische zendingsarbeid uit tot een georganiseerde
beweging die de prostitutie op politiek en praktisch gebied
bestreed.
In 1879 richtte Pierson de Nederlandsche Vereeniging tegen
de Prostitutie (NVP) op, waarmee het internationaal abolitio
nisme (de beweging die streed voor afschaffing van de regle
mentering) ook in Nederland voet aan de grond kreeg. In
1884 kreeg de NVP steun van een vrouwelijke tegenhanger :
de Nederlandsche Vrouwenbond tot Verhooging van het
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An sich tkaart Ha a r aanl eidi ng valJ de

slui ting van Ma ison Weint ha l in 1902

Zede lijk Bewu stzijn . Het abo litio nist isc he fron t kre eg in 1890
opnie uw vers ter kin g in de vor m van de N ederlandsc he
M idderna cht zendingvere eni gin g. Deze vereniging vormd e de
stoottro epe n van het aboliti on isme: 'klein e luyd en' die gee n
middel schuw den om pot enti ële klanten van hun bordeel be
zoe k af te houd en . Piers on was de onbetwi ste spil van deze
brede be wegin g tegen de pros titutie .
La ng zaa maa n begon de door hem geïniti eerde en geï ns pi
reerde pol itieke pressie, op lokaal en op nati on aal niveau en
door midd el va n fe lle straa tact ies, vru chten af te we rpen. Ei nd
ja ren nege ntig 'v ie len' de ee rste steden; tussen 1897 en 1904
schaften, op ee n enkel hardn ekkig bol werk na, oo k de andere
ge meenten het regleme nter ingsstel sel af. In 19 11 volgde dan
uiteindelij k de land elijke bekronin g: in de Zed elijkheidswette n
werd het zo vuri g gew en ste bordeel verb od vas tgelegd. Zo
ruimde het regelementerin gsstelsel, preci es ho nderd jaa r na
de invoerin g , het veld voo r ee n algeheel bordeelverbod.

Tandradstructuur
Wie of wat veroo rzaakte deze oms lag? Waren het Pie rson en
zij n zed elij kheid sapo stelen ? D it nu is de vraag waa r het in
Het mysterie van de verdwenen bo rde len om draait . De hu i
dige gesc hiedsc hr ijv ing biedt talloze , zeer uit eenl opende ver 
kla ring en di e elk aar vee la l uit sluiten . Tot nu , ste lle n
Bossenb roek en Komp agni e , is echt er wei nig rekenin g
geho uden met het fe it dat de prostitu tiekwestie zich op zeer
verschillend e niv eaus afspeelde en dat de kwes tie op al op
deze nive au s ee n andere ladin g had.
Er moeten vol gens Bossenbr oek en Kompa gni e drie nive au s
worden ond ersch eiden: tijd , plaats en hand elin g . Wat betre ft
de tijd mo et men beseffen dat de Nederland se same nleving in
bij voorbe eld 18 11 heel ande rs in e lka ar stak dan in 1880 of in
1910 . Wat be tref t de plaat s moet men zich bewu st zij n dat de
pros titutiekwestie op het pl attel and ee n co mpleet ander
karakter had dan in de stad. De pro stituti ekwestie op lokaal
niveau versc hi lde op zijn beurt wee r van de nation ale strij d en
die weer va n de intern ation ale strij d. En wat betreft de han
deling maakt het ee n heel versc hil of men he t hee ft over de
maa tschappe lijke discu ssie , ov er de poli tieke besluitv orm ing
of over de pr ak tijk op stra at. Tegelij kertij d stond het een niet
los van het and er.
De kracht nu van het boek van Bossenbro ek en Kompagni e is
da t zij de ze tand radstructu ur in tact weten te laten . De ver
sch illen in tijd , plaa ts en handeli ng wo rden van elkaar losge
wee kt ma ar ook dire ct wee r aa nee n gesm eed . Op ove rtuige n
de wijz e laten zij zien hoe en waa rdo or het morali sti sch alter
natief van Pier son en de zij ne n het uiteind elij k wo n van het
reglement erin gsp roje ct. Was het re gl em ent erin gsp roj ect
voo rname lijk een proje ct van de ce ntrale ove rhe id - gedragen
en verder ontw ikke ld door de hygiëni sten -, het moral ist isch
alterna tief was ee n proj ect dat in alle ge lederen va n sam enl e
vin g med estan der s vond.
Be gonnen als een orthod ox-pr otestantse bew eging waa rv an
voornamelijk de hoge burg erij deel uitm aakte , groeid e
Piersons bew egin g uit tot een brede bew eging waa rin lib era
len , sociali sten , katholiek en en fem inis ten uit we lke socia le
klasse dan oo k zic h kond en vinde n. We liswaar vanui t uit een 
lop ende beweegredenen , sc haa rde n zij zich achter hetz el fde
doe l: een algemee n bord eelver bod . Ge voed van uit het bui ten
land , verst erkt door de toen em ende zich tbaarheid van de
pros titutie, pro fit erend van de bezor gdh eid ove r het morele
verva l en ge bru ik makend va n de ondoe lmat ighe id van het
reglement erin gsstelsel kon de inze t van de beweg ing in 191 I
bekro ond wo rden met een wettelijk bord eelverbod .
Het mysteri e va n de verdw enen bordelen is ee n even inter es
sante als overtui gende analy se van de geschi ed enis van de
prostitutie in N ederland in de negentiend e ee uw. In de 'det ec
tivevorm' waar in het verhaa l gego ten is, blij ft de spa nning tot
het ei nde toe beh ouden , waa rdoo r de lezer zic h ge dwo nge n
voelt het werk aa n een stuk door te lezen . He t nadeel va n deze

vor m is ec hter wel dat het
de lezer wei nig gele genh eid
krijgt om de feiten op ee n
rijtje te zetten , tussentij dse
conclu sies worden nauw e
lijks gebode n. Ook in die
zin is het du s ee n det ective :
voorui tde nken mag, terug
zoek en wor dt moeilijk .
D oor de eno rme vaa rt waa r
in het boek is gesc hreve n,
rake n gro te re hist orisch e
ont wi k kelin gen soms
ond er gesn eeu wd . In de
negenti en de eeuw schak el
de Ned erl and ten aanzien
van de pro stitutie niet allee n
over op een co mpleet teg en 
geste ld pro stituti eb elei d ,
ook o nderg ing het beel d
va n de prost ituee ee n tota le
gedaa nteverw iss eling. Van
de vei le vro uw, die erop uit was de m an te ve rleiden en in de
onderga ng te storten, werd zij als de bijb el se M agd alen a ee n
bo et vaardige zo ndares . Daarn aa st vo nd er oo k een ge he le
omke ring pl aats van de visie op de taak va n de overheid . Was
het voor 1880 ond enkb aar dat de overh eid zich in zo u laten
op het ge bie d van de zede lij kheid, m et de zedenwe tten van
19 11 legt de ove rheid de zedelijke vrijheid van de burger
drasti sch aan banden . Ook de opvattin gen o ver seksu ali teit en
de vrouw onde rgaan in deze periode aanzienlijke ver and er in 
gen. Tegen het grote aa nbo d van detail s va llen deze supra 
stru ct ure n enigsz ins weg. Anderzijds z ijn het toch ook weer
deze det ails die het boek zo intere ssant mak en .
Bo ssenb roek en Komp agni e maken rui m sch oot s ge bru ik van
het vele bronm ateri aal dat zij, soms ze lfs nog ono nts loten, in
de arch ieve n vo nden. Op levend ige wij ze ze tten zij de prosti 
tutiep rakt ij k van Harderwij k , de vis itere nde genees hee r in
Goud a en het bew on ersver zet tegen de bordelen in Utr echt
nee r. D at het boek desondanks geen ane kdotisch kara kter
heeft, laat z ien dat de auteurs niet alleen onderzoeke rs, maar
ook schrijv ers zijn.
Geschi eden is present eren als een det ec tive zonder de fei te n
da arm ee gewe ld aan te doen , vere ist een kundig sc hr ijver 
sc hap. Slecht s een m aal laten zij zich gehee l me evoeren in
hun detecti ve om de ee nvo udig e red en dat fictie de realit eit
soms beter beschrijft dan de feiten ze lf. A an het eind e va n hun
boek laten zij Sherlo ck Holm es en Watso n co ncl udere n dat de
dad er va n de moord op de bordeelpro stitu tie was ontm askerd ,
zij n moti even waren ontrafe ld , maar da t het lijk (de prosti tu
tie ) aan de wa ndel was gegaa n:
"Ze is onk we tsbaar, de ka t met 99 leven s ... ongrijpb aarder,
losbandi ger, onkwetsb aarder dan ooit tev or en. en no oit kr ijg
je haar me er te pakken ."
"Dus dat is de straf voor de daders, H olm es?"
"Yes, Watson , dat is hun stra f."
"Exce lle nt."
"E lerne ntary."

Mari an ne Baas studee rde Gesch ieden is aan de Universiteit
Utrech t met als specialisa tie Nieuwe Gesc hieden is. In 1998
stud eerde zij af op de prost itut iekwestie in N ederla nd, 1879
1911.

Martin Bossenbroek & Ja n H. Kompa gnie
Het my steri e van de verdw en en bord elen. Prostitutie in
Ned erland in de n eg enti end e eeuw .
Uitgev erij Bert Bakk er; f 49 ,90. ISBN 90 35 1 1905 3.
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________ _-J_
Nog een keer: de Nat:ionale

Tent:oonst:elling van Vrouwenarbeid

Marijke Huisman

Vrijwel verzadigd van alle tentoon stellingen en congressen
die zijn gehouden, en de boeken die h et afgelopen jaar zijn
verschen en rondom de herdenkin g van de Nationale
Tentoonst elling van Vrouwenarbeid uit 1898, was het
wachten no g op Het Boek over de Nation ale Tentoonstelling
door de hi storica's Maria Grever en Berteke Waaldijk.
M aar F emini sti sche openbaarh eid. D e Nationale
Tento on stellin g van Vrou wenarb eid in 1898 maakt het
wachten meer dan goed. M ari a G r ever en Berteke
Wa ald ij k zijn erin geslaagd een int elli gent , afgewogen én
ond erhoud end boek te sch r ijv en in een zeer prettige stij l
over een van de belangrijk ste evenem enten uit de geschie
deni s van de Nederlandse vr ouwe nbewe gin g. Een evene
ment dat telk ens opnieuw al s een breukpunt wer d aange
duid in d e vele vrouwenhistori sch e publi catie s die het laat
ste ja ar ver schenen , maar dat al s gebe u r te n is zelf nooit zo
ta stba ar we r d b eschre ven al s in dit boek.

De auteur s nemen de lezer/es in het eer ste hoofdstuk mee
naar de voo rbe reidinge n en ve le ve rga de ringe n die voo raf
ginge n aa n de Tentoon stell ing , met alle m enin gsvers ch illen
va ndien, om daarna in vijf hoofd stukk en de Tent oon stellin g
ze lf en de m ateriële nal aten sch ap (boeke n, beelden , versla 
ge n) onder de loep te nemen . De lezer/es wand elt als het war e
op pap ier over het tentoonst ellin gsterrein en ervaart bijna
fys iek hoe het er in Den Haag moe t hebben uitgezien. De
aut eu rs voorzien de Tentoonst ellin g bov endien steeds van
zinvo l com me ntaar, ze lichten pers on en en ge beurtenissen die
plaa tsvo nde n tijdens de Tentoon stellin g op en plaatsen de
gehe le Tentoon stelling in een bred ere co ntex t.
Al s in va lshoek hebben Grever en Waaldij k erv oor gekozen de
Tent oon stell in g te besch ouw en als mid del voo r fem ini sten
om toe te treden tot de openb aarh eid , dat wi l zeggen om als
vrouw en een ro l of taak op zic h te nemen in de na tiesta at.
Het bijzond ere va n dit boek is dat Maria Grever en Berteke
Waa ldijk het feministisch streve n naar burgerschap verbinden
met mac htsversc hillen, in koloni aal en in kl asse-opzicht . Bij
lezing van Feminis tische ope nbaar heid wor dt soms pijnlijk du i
del ijk hoez eer de organ isatr ices va n de Nationale
Tentoonstellin g kinderen van hun tijd én hun stand waren. Al s
vro uwe n uit de gegoede bur ger ij dede n zij alles wa t in hun
macht lag om de mei sjes en vro uwe n die hun beroep zouden uit 
oefe nen op de Tent oonstellin g een moreel verantwoord ond er
kom en te biede n . Zij bed acht en ec hter niet dat velen van hen
niet genoeg verdienden om hun pen sion te kunnen betalen . Ook
met een staki ng van de arb eid sters van de Ame rsfoort sche
Tapij tmaatsch appij en van de diam antbewerk sters wist de orga
nisatie niet goe d raad. Zij gin g er (te vee l) van uit dat het werk
in de moderne industrie een glorievo lle toekomst bood voor
meisjes en vrouwen. Voor arbeid sconflict en en (slechte) arbeid s
omstandi gh eden was in de Industri ezaal dan ook geen plaats.
Da arv oor was wel ruimte in de zaa l voor Maatschappelijk
Werk. Hie r konden de bezoek( st)er s gruwe len bij onder ande
re de aanblik va n de erbarmelijk e lee fom standigheden in een
Drent se pl aggenhut. De bedo el in g was dat de bezoeksters
zo da nig aangegrepen zouden zij n, dat zij zic h zo uden op wer-

pen als hoedsters en wegb ereid sters voor de minder for tuin
lij ke vrouwen die in derg elijk e hu tten moesten leven of voor
hon gerlonen moesten werk en .
M aria Gr ever en Berteke Waaldij k tonen overtuigend aan hoe
de hele Tentoonstelling in feite een aaneenschakeling wa s van
objec ten (ook mensen) die bij de bezoekster een gevoel mo es
ten teweeg breng en dat zij - als vrouwen, als hoed ster s van de
moraa l - moesten en kond en ingrijpen . Daarbij werd impliciet
gedoeld op de bez oek ster die afko ms tig was uit de gegoe de
standen; voor arbeids ters wa ren de hongerlon en imm ers niks
nieu ws . Door de entree gelden en het fei t dat de Tent oonstellin g
geo pe nd was als velen naar hun werk gingen, konden arbeid
sters de Tent oon stellin g bovendi en niet zo eenvoudig be zoeken .
Het gebre k aan refle ctie over versch ille n tussen vrouwe n,
wo rdt nog duidelijker als de auteurs het kolon iale deel van de
Tent oon stellin g bes chrij ven . Tot nog toe is er in de hist oriogra
fie nau welij ks aandacht besteed aan he t feit dat een groot deel
van het tentoons tellings terrein wa s inge ru imd voor de kolo
niën , met als hoogtepunt Kamp on g In sul inde . N aast de ten
too nstellingsge bouwen was ee n heu se kamp on g nageb ouwd ,
waar 'ec hte' Javanen de gehe le per iode werkten en lee fde n. De
be zoe kers konden lan gs hen lopen om te zien, te horen en te
ruik en hoe het leven er in 'ons Indi ë ' uitzag. De kampon g werd
al sne l dé trekpleister van de Tentoon stelling, en dat leidde
ertoe dat dit gedeelte ook 's avonds we rd geopend. De tent oon 
stellings organisatie had aanv ank elijk geweigerd de gebouw en
ook 's avonds open te stellen, om een kermisachtige sfeer te
voorkomen: de vrouwenkwe stie was immers een ernstig e zaak .
Voor het koloniale gedeelte go ld dit ke nnelijk minder.
De aute urs beschrijven hoe fe mi n isme en kolonialisme tij
den s de Tentoonstelling verkn oop t raakten. Door de drang
va n de org anisa trices zic h een plaa ts in de openba arh eid te
ver wer ven , sloten zij aan bij ee n nati on aal bewustzi jn dat
sterk ko lo niaal gek leurd was. In h un streve n het arbe idster
rei n va n vrouw en uit te stre kke n naar alle n die mind er gefor 
tun eerd of in be sch avin g 'ac hte rge bleve n' war en, be vesti gd en
zij keer op kee r de ma cht sverschill en tu ssen vro uw en die op
k lasse en etniciteit ware n gebasee rd.
M ari a Gr ever en Berteke Waa ldijk beschrijven dez e ver
knoo pthe id , die soms pijnl ijk is om te lezen , op een razend
kna ppe manier. Verhand elin gen die fe minisme en koloni ali sme
prob eren te verbinden blijv en soms steke n in een a-h istorisc h
po litie k correct schuld gevoel , maar dat is hier nergen s het
geva l. Door de afgew oge n beschr ij ving van wat er op de
Tent oon stellin g wa s te zien en wa t er niet werd gezi en , wie er
keek en wie er werd bekeke n, hebb en Mari a Gre ver en Berteke
Waald ijk een bijzondere, hi stori sche prestatie geleverd .

M arijk e Huisman stud eerde Geschie denis aan de Uni versit eit
Utrecht met als specialis ati e Vrouwenstudies. Zij won in 1997
de .Johanna Naberprijs. Zij is redacti elid van Historica.

Maria Grever en Berteke Waaldijk , Feministische open
baarheid. De Nationale Tentoonstelling van
Vrouwenarbeid in 1898 . Sti chti ng Beheer lISG/lIAV,
Am sterdam 1998.352 pa gin a 's. f 39,0 0. ISB N 906 861151 8.
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- '----- - - - --- - -
Samen ben je niet alleen

Lizzy Jongma

In het najaar van 1998 is het 18de Jaarboek voor de
Vrouwengeschiedenis, 'Parallelle levens', verschenen. In
haar voorwoord meldt de redactie dat zij wil aansluiten bij
de groeiende belangstelling voor de biografie. Voorts streeft
zij naar een verdieping van het biografisch genre, door te
kiezen voor een dubbele invalshoek om zo te zien op welke
wijze mannen en vrouwen hun levens vorm gaven en welke
invloed sekse hierop had. Bovendien is het streven om de
levens van twee mensen met elkaar te verweven. Als fervent
lezer van biografieën ging Lizzy Jongma haar hart sneller
kloppen.

De vijf hoofdartikelen van dit Jaarboek behandelen zeer uiteen
lopende relaties tussen telkens twee mensen die een grote rol in
elkaars leven hebben gespeeld. Het openingsartikel van Marja
Pruis, 'Een schok van herkenning', beschrijft op buitengewoon
levendige wijze de liefde tussen de schrijfster Netty Nijhoff en
de kunstenares Marlow Moss. In de jaren dertig, als de twee
vrouwen elkaar in Parijs ontmoeten, heeft Netty al een tijd niet
meer geschreven en is de schilderes Marlow Moss nog druk
zoekende naar een stijl. De relatie die volgde, betekende voor
beiden vooral vrijheid en een periode van grote creativiteit.
Hoewel Pruis de levens van Nijhoff en Moss vooral langs elkaar
geplaatst heeft en bovendien uitgebreid ingaat op contacten van
de kunstenaressen met andere kunstenaars, krijg je vanaf de eer
ste alinea het gevoel dat deze twee vrouwen iets bijzonders had
den. Het wordt echter niet helemaal duidelijk wat dat 'iets' is.
In 'Twee levens, twee geloven' gaat Fia Dieteren in op de com
plexe relatie tussen de zussen Cecile en Elisabeth De Jong van
Beek en Donk. De innige relatie van twee jonge zusjes bekoel
de danig door de echtscheiding van Cecile en haar overgang tot
het katholicisme. Pas toen Elisabeth op latere leeftijd ook katho
liek werd, bloeide de oude band weer op. Vanuit Ceciles visie op
het katholicisme tracht Dieteren zowel de wisselende verstand
houding tussen beide zusters te verklaren, als aan te tonen dat
feminisme en katholicisme elkaar niet per definitie hoeven uit te
sluiten. Door op zoek te gaan naar een verklaring voor de pas
sie waarmee Cecile zich eerst op het feminisme en vervolgens
op het katholicisme stort, is Dieteren de eerste die een volledig
beeld schetst van het bijzondere -of bizarre- leven van Cecile
Goekoop-De Jong van Beek en Donk. Door het gekozen per
spectief is het echter niet altijd duidelijk door welke passies
Elisabeth gedreven werd.
De namen van Aletta Jacobs en Carel Gerritsen worden vaak in
een adem genoemd. Gerritsen wordt dan echter altijd genoemd
als 'de man van ... '. Mineke Bosch toont niet alleen aan dat
Jacobs zelf zeer haar best heeft gedaan om haar man in deze
positie te plaatsen, maar tracht hem tevens zijn eigen stem terug
te geven. In haar artikel 'Parallelle levens op de fiets' vergelijkt
zij Gerritsens reisverslagen met de reisbeschrijvingen van
Jacobs in haar autobiografie. Wat volgt, is een spannend artikel
over zowel de ontwikkeling van de relatie tussen Jacobs en
Gerritsen als over de ontwikkeling van de fiets sport in
Nederland. De fiets lijkt symbool te zijn voor zowel de emotio
nele als seksuele relatie tussen Jacobs en Gerritsen, want vol
gens Bosch bereikten Jacobs en Gerritsen de "hoogtepunten in
hun parallelle levens [...] op de fiets!"
Meer dan in de andere artikelen heeft Etty in 'Het leven als
kunstwerk' de levens van het echtpaar Roland Holst samen

geschetst. In haar beschrijving van zowel beide echtelieden als
van hun relatie blijft zij het dichtst bij de doelstelling van het
Jaarboek. Het is een degelijke beschrijving van de relatie tussen
beiden, maar het perspectief is -na de fiets verhalen- wat saai.
Dat een relatie niet alleen binnen het domein van de familiege
schiedenis past, maar ook als uitgangspunt voor politieke en
maatschappehjke geschiedenis kan dienen, toont Barbara
Henkes aan in haar artikel 'Het vuil, de sterren en de dood'. Zij
beschrijft het gemengd huwelijk van de Duitse sterrenkundige
Lukas Plaut en zijn Nederlandse, niet-joodse vrouw Stien Witte
ten tijde van de Duitse bezetting. Henkes weet een indringend
portret te schetsen van de wijze waarop de buitenwereld een
huishouden kan verscheuren . Bovendien beschrijft ze de wijze
waarop de rollen van twee echtelieden op radicale wijze kunnen
veranderen onder druk van de buitenwereld. Het meest indruk
wekkend vond ik de manier waarop zij de levens van het echt
paar beschrijft na de oorlog; als lezer blijf je zitten met de vraag
of mensen überhaupt vorm kunnen geven aan hun leven na der
gelijke gruwelijkheden. Is het dan ook nog mogelijk om dat
samen te doen?

Het interessante van 'Parallelle levens' zit vooral in de keuze
van perspectieven. De levensbeschrijvingen zijn -wat mij
betreft- te bondig om mijn nieuwsgierigheid naar de levens van
anderen te kunnen bevredigen. Maar juist doordat de auteurs op
zoek zijn gegaan naar datgene wat twee mensen kan binden 
wat, zoals in het geval van de fiets, tot zeer verrassende verha
len kan leiden- maakt 'Parallelle levens' een spannend boek. Het
blijft helaas afwachten of de auteurs mijn nieuwsgierigheid naar
ruziënde zussen, verscheurde huwelijken en fietsende stellen
ooit zullen stillen.

Lizzy Jongma studeerde vrouwengeschiedenis aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen en is redactielid van Historica.

Parallelle levens. Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 18.
Amsterdam: Stichting beheer HSG, 1998. 192 pagina's. f 34,50 .
ISBN 9068611526.
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Mogen ze of mogen ze niet?

Gerda Geerdink

Welke barrières moesten in de tweede helft van de negen
tiende eeuw genomen worden voordat de gemeentebestu
ren van Den Haag en Rotterdam akkoord gingen met de
subsidiëring en daarmee goedkeuring van voortgezet
onderwijs voor meisjes? Deze vraag staat centraal in het
proefschrift van Tilly Beukenholdt-ter Mors.

Gesubsidieerd voortgezet onderwijs was er in 1850 nog nau
welijks en al helemaal niet voor meisjes. Dat verandert in de
tweede helft van de negentiende eeuw. De behoefte aan
'hoger' opgeleiden neemt toe. Als in 1851 de gemeentewet
van kracht wordt en plaatselijke overheden meer kansen krij
gen zich bezig te houden met het welzijn van de ingezetenen,
zien zij mogelijkheden ook iets te doen aan het opleidingsni
veau van de ingezetenen. Het wordt voor gemeentebesturen
een hot item als de in 1862 aangenomen wet op het middel
baar onderwijs meer beslissingsruimte overlaat aan de lokale
overheden. Afhankelijk van lokale behoeften kunnen ze
investeren. In eerste instantie worden in die wet meisjes niet
apart genoemd. Kritiek op dat totaal negeren leidt tot een toe
gevoegde alinea, waarin uitdrukkelijk vermeld wordt dat het
gemeenten is toegestaan zelf gesubsidieerde meisjesscholen
op te richten of dit -met of zonder subsidie- te laten doen door
provinciën of andere (rechts)personen. Daarmee wordt de
mogelijkheid voor meisjes om voortgezet onderwijs te volgen
afhankelijk van de welwillendheid daaromtrent van de heren
die in de gemeenteraad zitten.
Beukenholdt-ter Mors beschrijft hoe beraadslagingen daar
over verliepen, of meer nog welke barrières geslecht moesten
worden in de gemeenten Den Haag, de ambtenarenstad, en
Rotterdam, de werkstad. Beide steden hebben in de onder
zochte periode (1850-1920) een groeiende behoefte aan
hoger opgeleiden. De vraag of daarmee ook meisjes zijn
bedoeld, is, als de discussies starten, al snel beantwoord.
"Blauwkouserij" dient geen economisch noch enig ander
algemeen belang; meisjes zijn immers geschapen om moeder
en echtgenote te worden. Vanzelfsprekend zet een gemeente
haar beperkte middelen niet in voor een aangename vrij
etijdsbesteding van een beperkte groep dames, meestal
afkomstig uit welgestelde kringen. Toch komt het -tot de
positieve besluitvorming in Den Haag in 1879 en in
Rotterdam in 1871- telkens weer op de agenda.
De inhoudelijke motieven die gebruikt worden, zijn niet ver
rassend. Tegenstanders wijzen op het achterblijven van 'vat
baarheid voor de wetenschap' bij meisjes. Het past niet bij de
vrouwelijke aard, dus geld geïnvesteerd in uitgebreid onder
wijs voor meisjes is weggegooid geld. Groot is ook de angst
dat "[ ...] wij spoediger dan ons lief ware, zouden verrijkt
worden met talrijke exemplaren van zoogenaamde femmes
libres, van vrouwelijke vrijgeesten, een zeer onvrouwelijk
wezen, dat wij zeer goed in onze huishoudens kunnen missen
[n]". Voorstanders zeggen dat men rekening moet houden met
de werkelijkheid waarin het ideaal van een huwelijk niet voor
iedereen is weggelegd en "] ...] wat moeten vrouwen, die geen
fortuin bezitten, dan beginnen?". Argumenten die erop wijzen
dat er ongelijkheid wordt geschapen tussen jongens en meis
jes, worden als onzinnig van de tafel geveegd. Er is immers
sprake van een totaal andere bestemming voor hem en voor
haar en levende voorbeelden tonen aan dat een vrouw "] ...]

ook zonder middelbare school een zeer achtenswaardig en
verdienstelijk persoon kan zijn[ ...]". Juist de verschillen in
eindbestemming en aard vormen ook onderdeel van de dis
cussie . Meisjes zouden niet kunnen omgaan met het steeds
wisselen van leraren zoals in het voortgezet onderwijs gebrui
kelijk is. En ze kunnen wel rekenen maar voor wiskunde heb
ben ze geen of weinig aanleg .
Het publiek, de invloedrijke onderwijsinspecteur Steyn Parvé
en de centrale overheid voeren de druk op de gemeentebestu
ren gaandeweg op. Daarbij speelt een rol dat steeds meer
mensen overtuigd raken van het idee dat het maatschappelijk
belang gediend is met meer ontwikkelde vrouwen . Vrouwen
moeten in eigen onderhoud kunnen voorzien. Ontwikkelde
vrouwen zijn niet zo rampzalig en ze kunnen heus op allerlei
plaatsen ingezet worden.
Beukenholdt-ter Mors wil, zoals ze in de inleiding schrijft, de
ontwikkeling van de emancipatie van meisjes en vrouwen
zichtbaar maken. Als indicator voor die emancipatie is voor
onderwijs gekozen . Daarnaast wil ze de kennis over de poli
tieke besluitvorming ten aanzien van het voortgezet onder
wijs aan meisjes van 1850 tot 1920 vergroten. Welke agenda's
zijn te onderscheiden, welke maatschappelijke beïnv loe
dingsprocessen gaan aan de agendering vooraf en welke dif
fuse verlangens en behoeften zijn noodzakelijk om tot
beleidsvorming te komen? Dat besluitvormingsproces vindt
doorgaans plaats volgens een bepaald model waarin verschil
lende fases doorlopen en barrières genomen moeten worden.
De auteur kiest voor een bepaald model en vervolgens wordt
gekeken of de besluitvorming zoals die heeft plaatsgevonden
ook werkelijk in dat model past.
Het model lijkt er soms een beetje bijgesleept. Het was mis
schien wel boeiend geweest als ik had kunnen lezen dat
besluitvorming over een 'gevoelig' onderwerp als meisjeson
derwijs opeens volgens een heel ander model loopt, bijvoor
beeld in vergelijking met items als onderwijs voor jongens of
in vergelijking met andere zaken die juist meisjes aangaan.
Voor mij blijft het boek nu wat zwalken tussen enerzijds dat
besluitvormingsmodel en anderzijds de opdracht zoals ze hem
in de inleiding stelt: in hoeverre hebben maatschappelijke deter
minanten invloed op de politieke besluitvorming wat betreft
voortgezet onderwijs aan meisjes? Die vraag komt in de slot
conclusie ook terug, maar omdat het model in het kernbetoog
een te grote rol speelt, lijken de antwoorden niet de aandacht te
krijgen die ze van mij hadden mogen hebben. Het onderzoek
draagt zeker bij aan meer inzicht over politieke besluitvor
mingsprocessen en dat onderdeel is ook voor leken helder en op
een inzichtelijke manier beschreven. Ik had wat meer over de
ontwikkelingen rondom meisjesonderwijs verwacht.

Gerda Geerdink is als docent/opleider verbonden aan de
Faculteit Educatie van de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen.

Tilly Beukenholdt-ter Mors, Barrières voor meisjesonder
wijs. Besluitvorming ten aanzien van voorgezet onderwijs
aan meisjes in Den Haag en Rotterdam van 1850 tot 1920.
Delft: Eburon, 1998, 227 pagina's. f 59,00 . ISBN
9051666357 .
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Vers van de pers

Boel<en in 't kort

Barbara Henkes
Heimat in Holland. Deutsche
Dienstmiidchen 1920-1950.
Straelener Manuskripte Verlags-GmbH,
1998. DM 54,-.
Tussen 1920 en 1933 kwamen duizenden
jonge Duitse meisjes naar Nederland om als
dienstbode te gaan werken. Henkes
beschreef de levensloop van zo'n tweehon
derd vrouwen in haar proefschrift. Dit proef
schrift is nu ook in het Duits verkrijgbaar.

Jeroen Deploige
In nomine femineo indocta. Kennisprofiel
en ideologie van Hidegard van Bingen
(1098-1179).
Verloren, 1998. f 44,00.
Hoe geletterd of ongeletterd was Hildegard
van Bingen? In welke vrijheid kon
Hildegard , die geen klassieke opleiding had
genoten zoals haar mannelijke collega
auteurs, religieuze en morele thema's en
wetenschappelijke inzichten benaderen en
uitdrukken? Welke rol speelde het mystieke
aspect van haar teksten in haar geloofwaar
digheid als christelijke auteur? Aan de hand
van ontleningen in Scivias geeft de auteur
antwoord op deze vragen.

Liefde in Holland
Historisch Tijdschrift, 30 (1998) 4/5.
Verloren, 1998. f 20,-.
"Liefde is meer dan seks alleen. De analyse
van het samenspel van ideeën en emoties
verheldert de liefde als hartstocht. De
vrouw als object of subject van liefde is nu
ook voor de historicus meer dan hoer of
broedmachine. Dat is het perspectief waarin
dit themanummer dient te worden gelezen",
aldus Willem Frijhof in zijn inleiding op
deze aflevering van het Historisch
Tijdschrift.

Heen Montijn
Leven op stand 1890-1940.
Thomas Rap, 1998 . f 35,-.
In dit boek heeft Ileen Montijn het huiselijk
leven van de Nederlandse upper-class aan
het begin van de twintigste eeuw opge
spoord en vastgelegd. Zij beschrijft het
huis-met-twee-meiden, leager-ondergoed,
de jour van mevrouwen de boterham met
tevredenheid. Maar ook onderwerpen waar
over niet werd gesproken worden belicht:
pudeur, intieme hyg iëne en het belang van
de juiste lichaamshouding.

Saska Grotenhuis
Op zoek naar middelbaar onderwijs.
Boom, 1998. f 49,50.
Dit boek is een bewerking van de dissertatie
over de discussies die tussen 1898 en 1963
in Nederland werden gevoerd over middel
baar onderwijs. Ondanks de Wet op het
Middelbaar Onderwijs van Thorbecke uit
1863 was echt middelbaar onderwijs lange
tijd een schaars goed in ons land : de HBS en

het gymnasium werden al snel de voorop
leiding voor universitaire studies. Alleen de
meisjes hadden met de MMS een echte
middelbare school. Pas met de
Mammoetwet van 1963 kregen ook jongens
een middelbare school: het HAVO.

Alrna Mahler
Mijn leven.
Arbeiderspers. 1999. Vierde druk. f 59,50.
In de serie Privé-domein is opnieuw een
herdruk verschenen van de autobiografie
van Alma Mahler-Werfel (1897-1964). Zij
was minnares, echtgenote en muze van een
reeks beroemde mannen. Centraal in dit
boek staan de jaren met Mahler, wiens par
tituren ze uitschreef en neurotische onze
kerheden ze hielp dragen . Daarnaast schrijft
Alma Mahler over het tragische verlies van
haar kinderen, het Weense roddelcircuit, de
stormachtige affaire met Oscar Kokoschka
en haar herinneringen aan Werfel, met wie
ze naar Spanje vluchtte.

Joyce E. Salisbury
Perpetua 's passie. Leven en lijden van
een Romeinse vrouw.
Wereldbibliotheek, 1999 . f 39,50.
Vroeg in het jaar 203 werd in Carthago de
ongeveer 22-jarige Vibia Perpetua gear
resteerd, berecht en gevangen gezet. Ze
werd beschuldigd van burgerlijke onge
hoorzaamheid: als christin weigerde zij
een verplicht Romeins offer te brengen ter
ere van haar keizer. Op 7 maart werd
Perpetua voor de leeuwen geworpen.
Tijdens haar gevangenschap hield ze een
dagboek bij dat een belangrijke rol is gaan
spelen in de geschiedenis van het christe
lijk geloof. In de loop der eeuwen is haar
nagedachtenis vele malen gebruikt als
model voor een nieuw christelijk gedach
tegoed. Salisbury schrijft de geschiedenis
van een religie waarin het martelaarschap
verheven wordt tot de uiterste vorm van
het ware geloof.

Ria Jansen-Sieben en Johanna Maria
van Winter
De keuken van de late Middeleeuwen.
Een kookboek uit de zestiende eeuw.
Bert Bakker; 1998. f 39,90 .
In De keuken van de late Middeleeuwen zijn
alle recepten uit het beroemde kookboek
UB Gent 476 opgenomen, voorzien van een
uitvoerige inleiding en verhelderende
woordverklaringen. De ingrediënten zijn
voor de hedendaagse kok eenvoudig ver
krijgbaar en de recepten zijn nog steeds zeer
smakelijk.

Frances Borzello
Kijken Naar onszelf.
Atrium, 1998. f 59,50.
Borzello bracht honderden zelfportretten
van vrouwelijke kunstenaressen bijeen. De
begeleidende teksten plaatsen de zefportret
ten in hun context. Het boek geeft een beeld
van vrouwelijk kunstenaarschap vanaf de
twaalfde eeuw tot heden.

Rose Jakobs
De roos die nooit bloeide. Dagboek van
een onderduikster; 1942 -1944.
Arbeiderspers. 1999. f 25,- .

Roscjakobs DeRoos

dienooitbieeideDfi8boek

valleenonderduikster,

1942-1.944

In augustus 1942 besloot Aaron lakobs uit
nazi-Duitsland naar Nederland te vluchten
en onder te duiken met zij n vier kinderen.
Vader, moeder en drie kinderen vonden een
onderduikadres in Beek; Rose werd met
haar oom, tante en neefjes ondergebracht bij
een familie in Nijmegen. Maar tegen het
einde van de oorlog komt zij door een bom
scherf om het leven . Tijdens haar onderduik
hield Rose een dagboek bij. Haar zuster
Edith Samuel heeft 54 na Roses dood de
moed gevonden dat dagboek te publiceren.

José Eijt, Hester Genefaas, Peter Nissen
Gaan voor God. Ideaal en praktijk van
missie in historisch perspectief
Verloren, 1998 . f 39,-.
In deze bundel wordt beschreven hoe man
nelijke en vrouwelijke missionarissen in
hun dagelijkse werkzaamheden gestalte
geven aan het missie-ideaal, en hoe hun
voorstellingen van de missie zich ontwik
kelden onder invloed van hun ervaringen en
belevenissen in de praktijk. Omdat mannen
en vrouwen hun missiewerk vaak op ver
schillende manieren uitvoerden, wordt er
ook aandacht besteed aan de opvattingen
over mannelijkheid en vrouwelijkheid
onder de missionarissen zelf en onder de
lokale bevolking.

Siep Stuurman
Het tragische lot van de gravin van
1senburg. Een zeventiende-eeuwse
geschiedenis.
Bert Bakker 1999. f 34,90.
Marie-Arme von Hohenzolern-Hechingen
werd in 1630 op vijftienjarige leeftijd uitge
huwelijkt aan de oude en zwartgallige graaf
van Isenburg. Het huwelijk is een ramp en
de gravin eindigt in een klooster. Tot op de
dag van vandaag doen verschillende verha
len over haar de ronde. Vluchtte de gravin
omdat haar man haar dreigde te vergiftigen,
of was de gravin een overspelige slet? Wie
heeft er gelijk? Stuurman voert de lezer aan
de hand van de verhalen langs belangen,
conventies en verborgen agenda's van de
participanten.

Samenstelling: Zonneke Matthee
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H i s t o r i c a-cs e r v i ce

Va ri a
Annie Romein-Verschoorlezing
Sinds 1989 organiseert de Universiteit
Leiden in samenwerking met Vrij
Nederland jaarlijks de Annie Romein
Verschoorlezing om Internationale
Vrouwendag te vieren. De lezing heeft
als doel een breed publiek kennis te
laten maken met inzichten uit vrou
wenstudies in brede zin, en uit het vak
gebied van de spreker. Dit jaar zal de
lezing gehouden worden door Agnes
Verbiest, universitair docent taalbe
heersing aan de opleiding Nederlands
van de Universiteit Leiden. Zij is
auteur van diverse wetenschappelijke
en algemene publicaties op het terrein
van de genderlinguïstiek.
Kaarten (gratis) zijn verkrijgbaar bij de
opleiding Nederlands te Leiden,
Postbus 9515, 2300 RA Leiden, tel.
071-5272604. Informatie:
snelleraa @rullet.leidenuniv.nl
Datum: Maandag 8 maart 1999,

20.00 uur
Plaats: Academiegebouw,

Rapenburg 73 in Leiden.

Summer School 1999
De NOISE European Summer School
heeft dit jaar als thema 'Diasporic
identities and mediated cultures: gen
der, history and representations.
Laatstejaars studenten, promovendi en
postdocs worden uitgenodigd zich in te
schrijven. Met de Summerschool zijn 9
ECTS te verdienen.
Plaats: Utrecht
Datum: 14 t/m 30 augustus 1999
Informatie: Esther Vonk, 1nternational

Office Women 's Studies
Utrecht University, tel. 030
2536013,
e-mail: noise@let.uu.nl

Kosten: 500 ECU

Dressing Up forVVar
De Universitat Autonoma van
Barcelona organiseert het congres
Dressing up for war: transformation of
gender and genre in the discourses and
literature of war. Belangrijkste perspec
tief is de veranderende representatie van
gen der: van strijders tot genezers.
Plaats: Barcelona
Datum: 25 en 26 maart 1999
Informatie:Andrew M onnickendam,

tel: +34 93 5811576,
e-mail: Dressingtièblues.uab.es

SVVT
In juni zal de Stichting Vrouwen
geschiedenis Vroegmoderne Tijd
(SVVT) een studiemiddag houden met
als thema 'Materiële cultuur'. Zodra
datum, plaats, tijd en sprekers bekend
zijn, kunt u die vinden op de homepa
ge van de SVVT:
http://www.iisg.nl/- womh ist/ svvt.html

Ook kunt u voor meer informatie
terecht bij de penningmeester van de
SVVT, Dini Helmers,
email: jhndh@xs4all.nl.

Pe r son al ia
Lotte van de Pol ontving op 30 okto
ber j.l. de Eismaprijs voor haar proef
schrift Het Amsterdams hoerdom.
Prostitutie in de zeventiende eeuw.
Deze prijs gaat naar de beste studie op
het gebied van lokale en regionale
geschiedschrijving. Lotte van de Pol
ontving deze prijs uit handen van de
Utrechtse burgemeester Opstelten.

Oproepen
Journal ofVVomen's History
Het Journalof Women's History is op
zoek naar artikelen voor een speciaal
nummer over leeftijd als een analyti
sche categorie binnen vrouwenge
schiedenis. De redactie zoekt historici 
uit alle landen - die iets kunnen schrij
ven over groepen vrouwen (jonge
vrouwen, vrouwen van middelbare
leeftijd, oudere vrouwen), of over
interacties tussen generaties, of de
cycli in vrouwenlevens. De redactie is
met name geïnteresseerd in de vraag
wat het betekent om, in samenhang
met sekse, klasse en etniciteit, reke
ning te houden met leeftijd als catego
rie van historisch onderzoek naar vrou
wenlevens.
Dit nummer van het Journalof
Women's History zal begin 2001 ver
schijnen. De deadline voor bijdragen is
I augustus 1999. Zend uw artikel
(regelafstand 2, eenzijdig gekopieerd
en niet meer dan 10.000 woorden)
naar: Ages of Women Issue, Journalof
Women's History, c/o Department of
History, The Ohio State University,
230 W. 17th Avenue, Columbus, OH
43210-1367.
Informatie: E-mail: jwh@osu.edu. Tel:

+ 614 688 3092, fax: +
6142922282. afkijk naar
de Notice to Contributors
in een recent nummer van
het Journalof Women's
History.

IFRVVH
In september 2000 houdt de
International Federation for Research
in Women's History een conferentie
met als thema: Conflict and coopera
tion in sites of cultural co-existence:
perspectives from women's history. De
organisatie is nog op zoek naar mensen
die bijdragen kunnen leveren op het

gebied van 'gendered histories' over
conflicten en samenwerkingsverban
den op plaatsen waar vrouwen en man
nen van verschillende culturen geogra
fische of geo-politieke ruimten delen.
Inlichtingen:
E-mail: newitt@acpub.duke.edu

Jaarboek voor
Vrouwengeschiedenis
Wat is de sekse van seksualite it?
Met deze vraag hoopt de redactie
van het Jaarboek voor Vrouwen
geschiedenis potentiële auteurs aan
het denken, en vooral aan het schrij
ven, te zetten . Door de vraag te stel
len naar de sekse van seksualiteit
proberen we na te gaan of en hoe
seksua liteit (opvattingen, prakti jken,
politiek. beleving, fantasieën) histo
risch gezien verbonden werd met
mannelijkhe id en vrouwelijkhe id.
Was de seksuele lust ooit een ver
schijnsel 'zonder sekse' waar man
nen en vrouwen gelijk van konden
genieten? Wanneer en ho e werd
seksualite it ee n bij uitstek mannelij
ke drift, die vrouwen moesten
ondergaan? Of hoe ligt de relatie
tussen mannelijkheid en gewelddad i
ge seksualiteit?
De vraag naar de sekse van seksuali
teit roept ook vragen op naar de rol
die seksualiteit heeft gespee ld bij de
afgrenz ing tussen een mannel ijk en
een vrouwelijk domein. We zijn
nie uwsgierig naa r de manier waaro p
ondersch eid tussen seksuee l gedrag
van mannen en vro uwen werd
gemaakt en wat dat betekende
voor diverse grensoverschrijders.
genderbende rs, homoseksuelen,
feministen en veile vrouwen.
Bij al deze vragen gaat het ons er
om na te gaan met welke recht
vaardigingen bepaalde vo r me n van
seksualiteit als afwijkend werden
bestempeld, om zo ook meer zicht
te krijge n op wat als 'normaa l' gold.
Het onderwerp kan vanuit ver
schillende theoretische invalshoe
ken belicht worden . Het nummer
mag een mix zijn van sociaal
wetenschappelijke en historische
benaderingen.
Schr iftelijke reacties met een opzet
van een tot anderhalf A4 graag voor
7 maart, liefst per e-mail versturen
naar: de Redactie van het Jaarboek
voor Vrouwengeschiedenis:
Lwi@iisg.nl. Postadres : Cruq uiusweg
31, 1019 AT Amsterdam.

Samenstelling: Zonneke Matthée
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IFRVVH-News

Deze rubriek bevat een selectie uit de
meest recente nieuwsbrieven van de
International Federation of Re searchers
in Women's Histor y (IFR W H) . Wie
direct contact met de IFRWH wil opne
men, kan een e-mail verstur en naar Lynn
Abrams
(L. A br ams@ mod hist .a r ts .gla.a c.u k), of
naar de Ned erlandse verte gen woordig 
ster van de JFRWH, Bertek e Waaldijk
(Berteke. Waaldij k @let.ruu.nl ).
Geïnteresseerden kunnen ook terecht op
het Internet:
http://www.art s.unimelb.edu.aulDeptlHi
story/ifrwh.html.

Congressen

Melbourne
De confer entie ov er Women and human
rights die van de zomer in Melb ourne is
ge houden was een groot succ es, aldus
IFRWH-pr esidente Patrici a Grimshaw.
Een aan tal deeln emers uit westers e landen
voeld e zich gesterkt in haar opvattingen
over de bruikb aarheid van 'vrouwenge
sc hiedenis', jui st in een tijd dat gender
vaak wordt genoemd als ee n me er geëi
gend uit gan gspunt voor histori sch onder
zoe k. Sommi ge niet-we ster se sprek ers
zagen jui st vrouwen geschi ed eni s als ver
nieuwend en belangrijk in de strijd voor
ge l ij kheid en soc iale recht vaardi gheid
voor vrouwe n in hun land en . Zij waren
blij om deel te kunnen nem en aan een
international e conferentie , en kennis te
maken met ee n intern ational e vereniging
die geloofw aardigheid en kracht kan ver
lenen aan hun eige n, vaak recent e , weten
schappe lijke initiat ieven . Ook andere
deelnemer s, vro uwen van kleur die deel
uitm aken van minderheden in hun landen ,
zagen de co nferentie als een kan s om
zow el hun mede strijders als weten schap
per s van elde rs duidelijk te maken dat
vro uwengesc hiede nis óók kan bijdragen
aan het negeren van men sen of volken.
Deze vrouw en benadrukten hoe dergelijke
wete nschap , ond er het mom van prog res
sieve weten sch apsbeoefenin g, in feite een
onderdru kkende politieke macht is. De
IFRWH kan belangrijk zijn om af te han
delen met etniciteit en raciale ver deeld
heid . De intern ationale con gressen bieden
hi storici uit alle landen en regio 's immer s
ee n platform om te sp reken ov er hun er va
ringen , en af te rekenen met dominante ,
witte lezin gen van de geschi ed enis .

Oslo 2000
De organisati e van de IFRWH/ FIRHF
se ssies over Conflict and co op eration in
sites of cultur al co -existence : per sp ecti ves
from wom en 's hi stor y tijd en s de
Conferent ie in Oslo 2000 is in vo lle ga ng.
Er zij n al meer dan hond erd voo rs tellen

voor lezin gen ingediend , maar Nanc y
Hewitt en Mrin alini Sinha zijn nog op
zoek naar men sen die iets kunnen vert elen
over he t lev en van vluch teling env rouwe n
in diverse del en van de were ld en in diver
se historische period en. Ze zij n ook nog
op zoek na ar een paper over Ierla nd , voor
ee n wor kshop ove r nati onali sti sch e bewe
gingen, en naar pa pers ov er de rela ties tus
sen au tochtone vrou wen en sett ler-vrou
we n in Au str ali ë en Nieuw Zeel and .
Voorstellen moeten voor 15 maart a.s. in
dri evoud verzonde n worden naar Nancy
Hewit t, Dept . of Histor y, Rutgers
University , Van Dyck Hall , New
Brunswick, New Jersey 08901, USA. Fax:
+ 732 932 67 63.
E-m ail: nhewitt @rci.rutgers.edu.
De aanmeldingsfo rmulieren voor de co n
Iere ntie zull en in septe mber 1999 beschik
baar zij n; de dea dline voo r aa nmelding is
I april 2000 (kos ten : 1200 Noorse kro 
nen /$160 , 600 Noorse kr onen /$80 voor
studenten en gas ten).
Informatie ov er de conferenti e op Internet :
http .r/www .hf .uio.no/osloê ûüü, of bij het
Int ernational Co ng ress of Hi storical
Sci ences, Univ er sity of Oslo, P.O. Box
1008, Blindern, N-0315 Os lo, Norway .
Fax : + 4722854 700 .

Nieuw-Zeeland
De organi sati e van de Ni eu wzeeland se
Historical Associati on-conf erenti e met als
thema 'For gotten people s, mi ssin g dimen
sions' is nog op zoek naar paper s, De co n
fere ntie wor dt va n 3 tot 5 Dec emb er 1999
gehoude n in Hamilt on (NZ). Inform atie :
Anna Green (ag ree n@ waikato.ac .nz) .

Groot -Brittannië
Re-presenting wom en is het them a van de
j aarlijkse con fer entie (12-13 septe mber)
d ie wordt geo rga n iseerd door de
Sta ffo rds h ire Uni ver sit y. Ied e reen die
geïnteress eer d is een paper te pr esent eren ,
kan contact opnemen met: Shirl ey Good ,
School of Soci al Science s & Hum anitie s
Staffordshir e Unive rs ity, Stok e on Trent :
E-m ail : artp e @staffs.ac .uk

Varia

Canada
Atla ntis, een vrouw enstudie stijd schrift
zoek t voor het spec iale numm er 'Whose
Ca na da is it? Immi gr ant wome n, wo men
of Colour, citi zen ship and multi cultura
lism ' bijdra gen . De redacti e is op zoe k
naar een ve rsc heide nheid aan theoreti
sche, en interdi sciplinaire bijdr agen ov er
de sta tus va n (mig ran ten)v rouwe n in
Ca nada in hed en en verleden , de politieke
en ideologis ch e processen die ge paard
ga an met het opbouwen van een natie
staa t, en multi cultur alisme als polit iek en
praktijk. De bijdragen kunnen de vor m
aannemen van artike len, inte rviews, kun st
of lit erair e essays. Bijdra gen dienen vo or

15 maart 1999 vers tuurd te wor den naar
Tania Das Gupta en Franc a Iacov ett a,
In stitute for the Study of Wom en, Mount
Saint Vince nt Univ ersity , Ha lif ax , NS,
Can ad a B3M 2J 6.

Kolonialisme
De paper s va n de lFRWH- conf erenti e in
M ontr eal (19 95 ) zij n uitgege ven door de
Indi an a Pres s. Nupur Chaudhuri and Ruth
Pier son (eds.), Im peri ali sm s, co lonialis rns
and nationali sm s: Hi storicizin g ge nder
and race .

Bestuur
De huid ige te rmijn van het IFRWH
b estuur verstrij kt in augustu s 2000 ,
Daar om zoekt de Federatie men sen die
zich willen nomin eren voor de func tie va n
voo rz itter, vice -voorzitt er , secretar is/p en
nin gm eester en als be stuur slid. De voo r
zitter woont de 'in-between-conferences'
bij , de vice-voo rz itter de conf erenti e di e
wo rdt gehoude n sa me n met het were ld
co ng res, en de sec re taris draagt zorg voo r
de nieuwbrief en de finan ciën va n de
IFRWH.
Stuur namen, adr essen en een kort c.v.
naar: Christina Fl orin
(C hrist ina .F1orin@ historia .su .se), Dept. of
Hi stor y, Uni versity of Stockholm , 10691
Stoc kholm , Sweden . Fax: + 46 8 167 548,
of naar : Franc a lacovett a
(iacove tt@sc ar.u to ro nto .ca), Dept. of
Hi story , Uni ver sity of Toront o, Tor onto,
Ont ari o , Can ad a, of naar: Cha rlo tte
Macd on ald
(C ha rlotte .Macd on ald @vu w.ac.nz),
History Department , Victoria Univ er sity
o f Wellington, P 0 Box 600, Wellin gton,
New Zeal and . Fa x : + 00 644 49552 61.

Finland
Ak ka- info is een nieu w nation aal project
om inform ati e op het gebied van vro u
we ns tudies via Int ern et te verspreide n (in
het Enge ls). Adres: http: //ww w.hel sin ki.fi/
akka -info/ eng lish .html

Fawcett Library
De Fawcett Library heeft een nieu we web
site , die is te be zichti gen op:
http ://w ww.lg u.ac .u k/fa wcett /m ain .h tm .
De ze bibliothe ek za l zich bovendi en bin 
nen kort Nation al Li brary of Women ga an
noem en , en zal oo k gaa n fung eren als co n
ferenti ecentrum.

Discus sie
Dr Di eltlind Hu echtk er van de Techni sche
Uni ver siteit te Berlijn is een nieuwe di s
cuss ie lijs t gest art , met als them a 'Ge nder
and nations /nati on ali sm. De nadruk ligt op
Europa, koloniali sme en anti-kol oni ali sme
van de zest iend e tot en me t de twintigste
ee uw.
E- mail ;fng-l-own er @zrz .tu-berlin.d e.
Geï nteres seerden kunn en zich oo k opge 
ven bij het li st-adr ess: fng-l @zrz.tu -b er
lin.d e.
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