
Colofon

Historica is een uitgave van de Vereniging voor Vro uwen
geschiedenis en verschijnt in februari, juni en oktober.
In(ormotie op Internet http: //www .let.ru u.nllhistlinfoNV GI

Redactie
Zo nne ke Matthée (hoo ldredactie)
drs. Marije Graas (eindredactie)
drs.Marijke Huisman (eindredactie)
drs. Lizzy Jo ngma

Redactie-adres
5chokk erwer f I
23 17 DM Leiden
Teillax: 07 1-521 5873
E-mail: zmatt hee@wo rldo nline.nl

Lidm aatschap/abonnement
WGo pla IIAV.Obip lein 4. 1094 RB Amsterdam
Tel. 020-665 I3 18 (fax 020-6655812 )
Co ntributi e 1998:
140.00 per jaar [stude ntlld, ovv collegek aar tnummer. of
inkomen o nde r I 1500,00 p.m.)
1 55.00 per jaar (lid)
Leden van de WG ontvangenHistoricaautomatisch en heb
ben stemrecht in de jaarlijkseAlgemene Ledenvergadering.
Abonn ee I 30.00; Instellingen I 40.00
Abonnees kunnen geen aanspraak maken op de rechten
van de leden. U kunt lid of abonnee worden door te bellen,
door het bedragover te makenop het VVG gironummer
4102980 , of door een briefkaart te sturen naar de
Vereniging voor Vrouweng eschieden is. U ontvangt dan een
acceptgiro.
Het abonnementsgeld dient vooruit te worden betaald.
Abonnemente n worden automatisch verlengd tenzij één
maand voor het verstrijken van de abonnements perle de
(voor I december) schr iftelijk is opgezegd . Donat ies zijn
ook van har te we lkom.

Inl ev e ren kopij :
Auteurs wordt verzocht tevoren contact op te nemen met
de redactie.
De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen te
we igeren.Aut eurs zijn verantwoo rdelijk voor de inhoud
van hun bijdragen.

Advertenties : 071 -5215873

Bestuu r Veren iging voor Vrouwenge sch ieden is
voorzitte r : dr . Maria Grever
Tel. wk, KUN 024- 36 1576 1 (fax 024-36 12807) e-mail:
M.Grever@le t .kun.nl
Ie secretaris: drs. Ellen de Dreu
Tel. wk. 030-2536476. e-mail: Ellen@ dutc h.nl
2e secretaris:drs. Marianne Boere
Tel. wk.. IIAV 020-6651318, e-mail: boe re@ iiav.nl
Penningmeester: drs.Anneke Linders
Tel. 020 -6723263. e-mail: Linmos@x s4all.nl
drs. Esther Captain
Tel. wk. 030-2538231 . e-mail: Esther.Captain @let .uu.nl.
Eveli en Rijsbosch
Tel. wk, IIAV 020-6650820, e-ma il:Rijsbosch@ iiav.nl

Ra ad van Aanbeveling van de VVG
prof.d r. Pie t Blaas (EUR)
prol. dr. Hans Blom (UvA en RIOD)
prof.d r. Rosi Braidott i (UU)
prol .dr.Willy Jansen (KUN)
prof. dr. Paul Klep (KUNj
pro f.dr. 5elma Leydesdorlf (UvA)
prol .dr. Joyce Outshoorn (RUL)
pro l.dr. Marjan 5chwegma n (UU)

Dutch rep resent ive IFRWH
dr . Berteke Waaldijk
Homeruslaan 58
358 1 MJ Utrecht
Tel.wk. UU 030-253 615 I

Corr espondentieadres VVG
pla IIAV
O biplein 4
1094 RB Amsterdam
Tel. 020 -665 1318 (fax 020-66 55812)

ISSN 1382-3914

Lay-out : E.van Dusseldorp, Ut recht

Druk : Zet & Print , Naarden

Foto
omslag: Truus Menger (Ioto Mark Kohn)

.-

Het wonderbaarlijke al'fabet (m)

'Iede reen die de kans krijgt door de magazijnen
van de KB in Den Haag te dwalen, komt onder de
indruk van de rijkdom, de veelheid, de verassende
diversiteit. Alle aspecten VOIIo ns beslaan. van onze
gesc hiedenis kom je daar tegen. Dat willen wij.
juist in ditjubileum jam; aan iedereen laten zien. .
Zo lees ik in de eerste zin uit het Bijschrifte n
boekje van de tentoonste lling in de Nieuwe Kerk
in Amsterdam ter ere van 200 jaar KB . Vol ver
wach ting rijd ik het middensc hip binnen waar ik
een boeken kast van veertig meter lang, negen
meter breed en negen meier hoog aanschouw.
Indrukwekkend! 'Alle aspecten van ons bestaan',
mijmer ik.
De A van alles, als begin van de tentoonstelling,
j a dat kan ik me voorstellen. De B van Blaeu,
gewijd aan de cartografie. met schitterende atlas
sen. De C van competitie , van valkerij tot voet
hal. hm... De I) staat voor dorerni, met allerlei
werken uit muziekboeken. Onder de E van
Elegas t de oudste werken uit de Nederlandse let
terkunde.
De F van fysiek, boeken over anato mie. Enjawel,
van de 11 tentoongestelde exemplaren kom ik
zowaar Aletta Jacobs De vrouw. Haar bouwen
haar inwendige organen tegen. Ook een collectie
kookboekjes waar één van de weinige heren, mij
heer Mo ntignac niet ontbreekt.
De G van groenvraat, de bedre iging van elk boek,
de H van hoeren? Nee , nee van hoogge leerd, er
bestaan zeker gee n hooggeleerde vrouwe n? dacht
ik nog even bij het bekij ken van al die hoogge
leerde werken , maar realiseerde me er toch een
paar persoon lijk te kennen. Die zullen wel ver
meId worden bij de J van journaal dach t ik mon
ter. Maar ik lees over de Vrede van Rij swijk en
over Napoleon en de K van Ia-uitdamp spreekt
voor zich. Bij de L aangekomen schoot meteen
Clinton door m'n hoofd. De L stond niet voor lul
maar voor lust. Lust ingericht als een peepshow,
compleet met rode velours gordijnen, gluurhokj es
en een ronddr aaiend podium met voornamelijk
kook boeken van vooral mannelijke auteurs. De
M kon ik raden. Madonna. Zowe l de heilige
Mado nna van Fouquet (die rol kennen we nu wel)
als de zinnelijke extrave rte popster Madonna. De
N van natuur, dat moet ook vrouwelijk zijn. Maar
van de 2 1 items kwam ik alleen Maria Sebilla
Meria n tegen.
De 0 van Oranje was redelijk in evenwicht (rn/v).
Vervolgens bekijk ik de P van praal, de Q van
quarto, de R van reiskoorts, j a hier kom ik
Carolien Visser tegen tussen de 28 items, de S voor
schaak en bij de T van trend kom ik een boekje
tegen dat Helena Josepha van Houtum cadeau
kreeg bij haar intrede in het klooster op 30 april
1779. Bij de U van universum, de V van vriend, de
W van Winnetou, de X van xerografie, de Y van
Ystroom vind ik nauwelijks een vermelding over
een vrouw, zodat ik bij de Z van zoeke n bedenk dat
deze expositi e. hoewel indrukwekke nd, er toch
onmiddellijk een nieuwe tentoonstelling samenge
steld moet worden, waar vrouwen wat meer van
hun voormoeders in terug kunnen vinden. Want
dat mag je in 1998 toch wel verwachten als je het
hebt over alle aspecten van ons bestaan.
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Dieren besch ermi ng

Vogels en vrou'W'en

Over de relatie tussen vrou'lVenbe'IVeging
en vogelbescherming omstreeks I 900

Fia Dieteren

In 1893 maakten Cecile Goekoop en haar man een rondreis door
de Verenigde Staten van Amerika. Grote delen van het land werden
doorkruist. Zo werd in september een bezoek gebracht aan een
struisvogelfarm in Californië en in oktober aan de Wereldtentoon
stelling in Chicago, waar zij het Woman's Building bezocht.' Het
bezoek aan de struisvogelfarm had te maken met Cecile's betrok
kenheid bij de dierenbescherming, in het bijzonder de vogelbescher
ming. Ze had een jaar tevoren de Bond ter Bestrijding een er
Gruwelmode opgericht samen met haar moeder en zuster. Aan hen
schreef ze "dat het dragen van struisvederen geen enkel bezwaar
kan optever-en"." Ze had zich er persoonlijk van kunnen overtuigen
dat "de vogels van hunne lange vederen ontdaan worden zonder het
geringste nadeel of pijn". Deze twee uitstapjes lijken op het eerste
gezicht weinig met elkaar te maken te hebben, maar bij een tweede
blik vertonen zij toch raakvlakken.

Over de raakvlakken van vrou wenb ewegin g en dierenbe scher 
min g is de laatste j aren in de gesc hiedschrijvi ng een kleine dis
cuss ie op gang gekome n. De kwestie is daarbij van twee kanten
ben aderd : vanuit de ges chiedenis van de vrouwe nbew eging en
vanuit de gesc h iedenis van de dierenbe scherm ing. Vil a Jansz
ziet geen hechte relatie tussen feminisme en dierenbesche r
ming . In haar proefschrift over de eerste femini stische golf
heeft zij erop gewezen dat er na afloop van de National e
Tentoonstellin g van Vrouwena rbeid uit kring en van de vrou 
wenb eweging kr itiek was op de aandacht voor zaken als anti
vivi sectie en vegeta risme. Volg ens Jansz was die aanda cht
vooral het werk van Marie Jun gius, een van de organisa trices
van de tento onstellin g; zij heeft "haar eigen - niet in brede fem i
nistische kring gedeelde - opv iui ngen over wat er tot het vro u
wenvraag nuk 11 rde sterk laten g Id n" , aldus Jansz.:'
Ca re l David s heeft de zaak va n de andere kant benad erd in
zij n stud ie va n de Ned erl and sche Vere e nigin g to t
Beschermin g va n Die ren . Daarin co nstateert hij onder and ere
dat tu ssen 1870 en 1914 het aandeel van vro uwen onder de
leden van de vereniging sterk toenam en dat zich vanaf de
j aren negentig een 'feminisering' begon af te tekenen. David s
is van menin g dat deze ontwikk eling gezien kan worden als
een aspect van de vrouwenem ancipatie . Dat op de Nation al e
Tent oonstellin g van Vrou wen arb eid het ini tiatief werd geno 
men tot opr ichtin g van de afde ling Delft van de vereniging

voor dierenb eschermin g is vo or hem een teken van de ze
band . En naast Marie Jun giu s voert Davids ook nog Suze
Grosh ans en Cecile Goekoop op als personen die zorg den
voor een verbintenis tu ssen de bew egin gen voor besche rmin g
van dieren en de vrou wenb ewegin g."
Een tussenwe g lijkt Am and a Kluveld te bew andelen . In haar
artikel ove r anti-vivisec tie en femini sme staat alweer Marie
Jungius centraal; uitg angspunt van Kluv eld is echter niet
Jungius' ro l in de vrouw enb eweging ma ar haar vooraan staan
de positi e in de Ned erl and sche Bond tot Bestrijdin g der
Vivis ecti e (NBBV). Vand aaruit ond erzoekt zij het verband
tussen feminisme, vrouw en en anti -vivisection ism e. De ver
gelijkin g va n de Nederl and se met de En gel se bewegin g heeft
haar inz icht in dat verb and verhelderd. Enerzij ds lijkt de
Nederl and se anti -vivisec tie -beweging op de Engelse in die
zin dat vrouwe lij ke led en in de meerd erheid waren en dat de
anti-v ivisectie doo r het publ iek als een vro uwenzaa k werd
gez ien , maar - anders dan in Engeland - is in Nederl and de
eerste nooit ondergeschi kt geweest aan het laatste. Volgens
Kluveld was "de NBBV [...] veel meer dan haar En gelse
tegenhan ger s verbonden met andere hum anitair-ideali sti sche
organisati es die eerder de "nieuwe men sch" en niet zoz eer de
"nieuwe vrouw" centr aal ste lden" .
In die op stell ing en in het feit dat het leider schap van de anti
viv isectie -beweg ing uit eind elijk in hand en van m annen
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" FOUT

Hoed van rood vilt me tfluwee len gorne ering .

D e veren op de hoed zij n van een pap egaai , en

dal is uil den boze . "

Feminine, niet:
feminist:isch!
N iet allee n in de
bond van de da mes
De Jong va n Bee k en
Donk c.s . was men
van mening dat
vrouw en in dezen
een speciale mi ssie
hadden , ook daar 
buiten werden der -
gelij ke geluiden
geventil eerd. Zo
deed ene Philornithes (voge lliefhebber) in zijn brochur e over
het vogelvr aagstuk en peelaa l beroep op 'de Ned erlandsche
vrouw en ' . 10 Dit pamfl I v rscheen in 1898, het ja s r van de
tento on stelling , die onder Cecile's leidin g was georg ani seerd .
Er wa s gee n lezin g over Vogelbe sch erming en oo k verder
kwam het thema op de tentoon stellin g niet explici et ter spra
ke. Goekoop had zich du s wat teru ghoud ender op gesteld dan
Jun giu s. Toch klonken de inzichten va n de Bond wel door in
andere hier genom en initiatieven . Zo was het voo r de
Vere eni gin g tot Verbet erin g van de Vrouwenkleedin g (1 899 )
vanze lfsprekend dat zij het martel en van vogels afke ur de. I I

De con clu sie lijkt gere chtvaardigd dat de verenigin gen elkaar
kenden, maar slecht s voor een zeer klein deel elka ar ove rlap
ten. Dat geldt voor de inhoude lijke kant van de zaak en voor
de aanh ang. Een vergelijking van de lij st van contribu anten
van de Tentoonstellin g uit I 898 met de ledenlij st van de
vogelbe sch erming uit 1899 maakt ener zijd s duidelijk dat de
lij st met namen van vrouwen van wie bek end is dat zij bij
beid e bew egingen bet ro kk en w aren, met enige tient allen kan
word en uitgebreid , m aar ge eft geen aanleiding om te conclu
deren dat de aanhan g va n de vo gelbe sch erming bestond uit
vrouw en die zich bij de vro uwenbew eg ing betrokken voel
den . In ee n plaats als Groningen leverd en 6 van de 20 voge l
bes cherm sters een don atie aan de Tent oon stellin g; en dat was
veel in vergelijkin g met andere stede n. Binnen de groep
Gronin gse contr ibuante s - 50 in totaal - vormden de vogelbe
scherm sters een klein e minderheid. D e hoogte van de contri
butie is ge en plausibel e verklaring vo or het geringe aantal
contribu anten uit vo gelbe schermin gskrin gen ; de aanh an g van
de laatste wa voo r een gr t deel van h cg -burge r lij ke en
adellijk e k 111'lf.12 Dat tij len . of vla k na de tent on stellin g
het initi atief werd ge no me n de vo gelb esch ermin g te reorgani
seren doet echter vermoe de n dat het onde rwerp in de w and el
gan gen wel onderw erp va n gesprek is gewe est.
De oprichting van deze Nederl and sche Vereeni gin g tot
Bescherming van Vogels is niet zonder strubbelingen gegaa n.
Uiteindelijk werd besloten dat de Bond ter Bestrijding 'e ner
Gruw Intode opging in een landelijk e organisatie .':' it de naam
geving alleen al mag afgele id worden dat deze club zich niet meer
uitsluitend op vrouwen richtt e, maar in het bestuur en in het leden
bestand vormden vrouw en wel nog de overgrote meerderheid: 8
van de 11 bestuursleden , onder wie de presidenten , de secretaresse
en de penningmeester es waren van het vrouwelijk geslacht en de

als een manier om
vrouwen invloed te
geven in de openbare
sfeer. Zij is dan ook
teleurgesteld als de
respon s van de kant
van de vrouwen te
gering blijft om dat
doel te bereiken en
vindt het 'pijnlijk'
een be roep te moet en
do n op de
wetgever.9

kwam , moet volgens Klu veld de verklarin g ge zocht word en
voor het feit dat deze beweg ing, die vanaf het begin (1890)
een gro I aa nta l vrouw en te lde, in de twinti g te ee uw meel'
een mannenorg ani sati e werd .:')Wal voor de NBB V ge ldt, gaa t
ook in grote lijne n op voor de vo gelbesche rming in
Nederland. De beweging had aanvankelijk een hoog percen
tage vrouwelijke leden ; in 1899 ongeveer 80 procent. Een
aantal van die leden was ook ac tief in de vrouwenbewe ging ,
zoals Ce cil e Go ekoop . N a 1900 liep het aandeel van vrouwen
in bestuur en ledenbe stand teru g .

Dierenbescherming

Gruwelmode
In 1892 richtt e Douairière De Jong van Beek en Donk , grav in
Nahuis, samen met haar docht ers EIsa en Cecile en met twe e
vriendinnen de Bond ter Bestrijding een er Gruwelmode op .
In het blad Voor onze Dam es. Tijdschrift vo or modes en fr aaie
handwerken deed de bond 'een beroep op de Nederlandsch e
vrouwen' om niet langer aan de heersend e mode "om vrou
wenho ed en en vrouwenkle ederen met wreed gedoo de vogels
op te chikke n" mee te doen.6 Leden van de b nd verplic ht
ten zich "gee n opgezett e vog els of veder en van ged ood e
vogels te dra gen of te kopen " . De ved eren van strui zen ,
hanen, gan zen en pauwen waren hier van uit gezonderd , "daa r
zij dezen in den ruitijd toch verliezen; zoowe l als die van fai 
santen en patrij zen , omd at deze vogel s als e lk ander wild niet
ter wille hunn er vederen maar als voed sel wo rden gedood".
Er waren nog tal van gruwel en waarte gen de Bond zich ver 
zette; zoals het levend stro pen van de co libris "om den
glans hunner vede ren te behouden". Ook de re iger w as
slachtoffer van de gruwelmode. Deze vogel werd voor al
gej aagd om de 'aigrette', een speciaal soo r t veren dat de
vogel draa gt al s er jongen in het nest zij n. Doordat hij ni et
van het nest wijkt en zij n jon gen be schermt is hij een
gem akk elij ke prooi. Ni et allee n de oud e vog el, ook de j on
ge n zijn du s de dupe.
De boodsch ap is duidelijk :

"Welke beschaafd e vrouw zal , na alge mee ne bek endh eid
deze r feiten, den treuri gen moed hebb en med eplichti g te zij n
aan deze verregaande wree dheid . Med eplichti g immer s is e lk
kooper der ter do od gemartelde diertj es . Het is zondi gen
tegen de natuur, terwille ee ner dwaze ijdelh eid, hare sch oon 
ste kindere n te verd elgen , zoowel als tegen datgene, wat den
men schen , en vooral de r vrouw het heili gste zijn moest :
med elijd en , ontfermin g!". '

De bijna religi euze termin ologie van dez e oproe p lijkt sterk op
die van Jun giu s' anti-vi visecti e-bewe ging . Ook in de vo gelb e
scherming wordt een bero ep gedaan op med elijden en op
vrouwelijk e, mo ederlijke ge voelens. M aar kan de bond op
grond hier van als een ond erd eel van de vro uwenbeweg ing
gezien word en ? Zeker is dat de bond zichz elf als een maat
schappelij ke organisatie is ga an zien . In reacti e op kritiek van
buitenaf stelde de bond zich op een lijn met "elke andere ver
eeniging, die tegen eene maatschappelijk e kwaal te veld e
trekt". Door de vogels te beschermen, beschermde de bond de
mens, die imm ers bij het uitsterven van vogel soorten te maken
zou krijgen met insecten pla gen die de oogst zo uden kunn en
vernieti gen . Bovendien, zo meende het bestuur , was "me dege 
voel voor zwa kke, kleine schepseltj es een onderdeel [...] van
het mede gevoelen der gro ote smart in de we reld " . De bewe
gingen die zich expliciet met die grot e smart bezighi elden
wilde de bond niet in de wielen rijden en daarom vroe g men
van de leden oo k "geen tijd , gee n geld , gee n zorg [00'] allee n
het niet drag en , niet koop en van wreed verm oorde wezentj es".
Daartoe deden de opricht sters een beroep op de 'fij nvoelende
vrouw en ' in hun om geving en werd er 0 k in hel buit nland een
zusterv reniging op rericht. " Er werd gee n verband ge legd tus
sen (de strijd voor) de bescherming van vogels en de bevrijdin g
van de vrouw . Wel klinkt in het tweede jaar verslag door dat de
beweging zichzelf tot doel ste lde om op ee n vro uwelij ke wij ze
een maat schapp elijk kwaad op te lossen en lijk t zij zich te zien
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"G OED

Vilfen ho ed niet flu weel en vederga rneering ,

In del e hoed z ijn 'toufj es s truisv ee ren en geb o

ge n hane veeren ' ve rwe rkt, D eze ho ed ZO I I dus

wel de goe dkeuring van de Bond Ier Bestrijdin g

eeuer G ruwelmod e kUI1I,en wegdra gen....

douairière werd voor
haar grote verdienste
geë erd met de titel
van 'Ee re-Presidente'.
Van de ruim duizen d
leden lag het aandeel
van vrouwe n rond de
80 procent. Anders
dan de dierenbe scher
ming die in de loop
van de tijd 'gefemini
seerd' raakte, was de
vogelbescherming dat
al bij haar 'geboorte' .
De s te opvallende r
is het dat in de jar en
wa arin de dierenb e
sch ermin g femini
seer de , de vo gelb e
sch ermin g juist lij kt
te de -fe m inis ere n .
All een al ee n blik op
de sa me ns telli ng
va n het be stuur
enk el e jaren na
oprichting maakt dat
duid elijk . In 1905

bestond het l 4-k oppige bestuur al voor het merendeel uit
mannen . De bel angrijkste bestuursfuncties werden wel no g
stee ds door vrou wen vervuld, maar ook dat zou in de jaren
daarn a snel verd wijnen: In 191 6 maa kte geen enkele vrouw
meer deel uit van het dagelij ks bestuur va n de ve re nig ing;
drie vro uwe n figuree rden nog als 'g ewo ne ' bestuur sled en .
Ook het led enb estand was aa n het de-femini seren ; van de 120
nieu we led en die zic h in 1911-1 91 2 aanme ldde n was mind er
dan de helft (48) vro uw. 14

Nieu'We richt:ing
D e j onge vere niging werd blij kbaar in de eers te decenni a
voo r mann en meer en voor vro uwen mind er aa ntrekkelij k .
D at was het ge vo lg van een sa me nloop van oms tandighede n .
Een van die om standigheden is de opkomst van de natuurb e
sc her mingsbe weg ing, zoals de oprichting van de Vereeni gin g
to t Behoud va n Na tuurmonume nte n in 1905 . Henn y van der
Windt heeft er in zij n studie ove r de Natuurb esch erm in g in
N ederland op geweze n dat de led en van N atuurm onument en
va ak een bijzond ere bel an gstellin g hadd en voo r vog elbe 
sche rm ing en dat de be stuu rsled en van N atuu rm onument en
vaa k ook zittin g nam en in het bes tuur van aanve rw ante orga
nisati es. De Ned erland se Ver eeni gin g tot Besch ermin g va n
Vogel s beh oor de ook tot die groe p.
E en van de ee rste mannen uit de natuurb esch ermingsbew e
gi ng die tot de vogelbeschermin gsverenigin g toetrad, was dr.
Büttikofer, ornith oloog en dire cteur van de Rotterdamse die 
re nt uiu ." Zijn invloed klinkt doo r in de for mul ering van de
sta tuten van de nieuw e ver eniging, waarin de doel stellin g als
volg t wo rdt gefo rmuleerd:
" bevorderen dat op doe ltre ffe nde w ijze , met inacht nemin g van de les
se n de r ornith ologisch e we te nscha p, ove r alle in vr ijhe id le ven de
voge ls [...] zoov ee l m ogelijk de besch ermend e han d wo rd e uit ge
strekt , met nam e te s teunen en ver de r te doen on tw ikke len wa t in d ie
richting reed s bij de wet in o nde rsc heide ne St aten is ges chied".
D e in voerin g va n deze nieu we sta tu ten werd enige tijd tegen
ge ho uden omd at een aant al led en 'afstand van alle veder en
tooi' verplicht wilden stellen, terwijl ander en er geen kw aad
in zagen " de ved eren te drag en der cultuurv oge ls die gedo od
zij n ten eind e cl n mensch tot voedsel te dien cll" .16
Di t was een di scu ssie die paste bij de 'oud e' bond tegen de
gruwe lmo de; ee n bond die , ge ïnsp ire erd door ee n ge voel va n
me de lij den , haar doel had trach ten te ber eik en . Ee n bond die

Dieren besch e r rn i ng

erna ar streef de de gru wel mod e uit te bannen met de steun van
vrouw en en zo nder dat daar we tten voor nodi g waren. Zo lang
die koe rs binnen de ver eni ging werd aange ho uden, kon one
nigheid over hoe absoluut men het dragen van vog elver en
wi lde verbi ed en, het vrouwelijk karakt er van de veren iging
niet echt bedr eigen. M aar in de verand erd e verhoudin gen gaf
de oneni gh eid binnen de oude aanha ng de nieuwe strom ing
ge lege nhei d de leidi ng ove r te nem en . In een vere niging die
op basis va n wetensc hap en utiliteit sdenk en we tgev ing op dit
terrein wi lde bevorde ren , werd de strij d tege n de gruwe lmo
de van enderge hikt be lan g en daarm ee we rd de vere niging
voor vro uwe n mind er aa ntr kkelijk .! "

Fia Di eteren is wer kzaam bij de Vakgroep Gesc hiede nis van
de Universiteit Utre cht .
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Tegen 'Wet en zeden

Zorg voor ongehuwde moeder en kind
ten tijde van de eerste feministische golf

Ellen van den He iligenbe rg

Honderd jaar geleden werd vanuit feministische kringen de vereni
ging Onderlinge Vrouwenbescherming opgericht. Het doel van deze
vereniging was de hulpverlening aan ongehuwde moeders eens
anders aan te pakken dan de al bestaande religieuze, moreel bela
den, filantropische instellingen deden. De initiators wilden dit doen
door praktische hulpverlening te combineren met openbare acties
tegen de heersende moraal en wetgeving . Ellen van den Heiligenberg
gaat na in hoeverre deze theoretische doelstellingen in overeen
stemming waren met de praktijk.

Eind vor ige ee uw was de maatsch app elijk e situatie van ee n
on gehu wde moeder ronduit slecht. Op zowel moreel als j ur i
di sch gebied werd ze beh andeld a ls de pari a va n de maat
scha ppij. Volgen s Wilh elmin a Dru cker, voorvec hts ter va n
vro uwe nbela nge n en ze lf 'onec ht' kind, was er voo r ee n
on gehuwde moeder in 1895 vaak gee n ande re keuze dan uit
de ze drie:

"zelfm oord als gevo lg van wa nhoop ove r een gebr oken
leven , kind erm oor d , gep leeg d in ee n cumulatie van smart en
angs t of prostituti e als laatste redmidd el om in haar onde r
houd en dat va n ee n ramp zalig kind te voo rzien."

Hi er voegde Dru cker nog aan toe :
"waa r zij het [de ge boor te van het kind , E.v.d .H] niet doo r
a.p . [abor tus pro vocatu s, E.v.d.H .] tracht te voo rk ome n." !

Toch was er voor een deel van de ongehuwde moede rs nog
een vierde keu ze, namelijk hulp zoeken bij derden . Al rond
1840 werd voo r het eer st , va nuit protestant s-ch ri stelijke hoek ,
een in itiatief op het gebi ed van onge huwde moede rz or g ont
pl ooid . And ere reli gieu ze instell ingen volgden de jaren erna.
De hulp die zij gav en, was fil ant ropi sch, reli gieu s en mor ali 
se rend . In 1894 vatten verschill end e feministen het idee op
om onge huwde moeder s op een ander e mani er te help en . Na
dri e j aar kwam de vereni ging Ond erlinge Vrouwenbe sch er
min g (OV) ter wereld. Het streven was de on gelukkig e mis
leid e te steunen totdat z ij als fier e vro uw de verz org ing van
haar kind op zich kon nem en en ee n ze lfs tand ig bestaan ko n
leid en. Een mooi ideaal dat echter in praktijk ander s bl eek uit
te pakke n.

Gevallen vrouvven
Veerti g jaar voor de opr ichting van OV werd en de eers te
hulpv erle ning sinitiatiev en genomen van uit prot estants -chris
telijk e kringen . Zo wa s er de Vereni ging tot opbeurin g van
boet vaardi ge geva llen, opge richt in 1846 te A ms terdam .
N a deze eer ste initia tieve n en eer ste ve renig inge n duurd e het
no g j aren voord at de ee rste tehui zen kwam en . Pa s in 1880

ope nde W.I . Roo s het eerste tehuis 'B ath-P alet' ofwe l 'Huis
van Ontk omin g' . Dergelij ke initi ati even werde n mee st al
ge nomen door zeer betrokken dame s en heren uit de geg oede
bur gerij . Zij hadd en ge noeg ge ld en tijd om als vrijw illige r
ac tief te zij n. De opr ichter va n 'Bath-Pa let', W .l . Roos, was
god sdi en st onderwij zer, evan gelist en voorzitte r van de
Am sterda mse Vereni ging tot B estrijdin g van Pro stitutie . Het
tehuis werd beheerd door de we duwe en wasvrouw Palthe.
Z ij kon er vier vro uwe n en hun kinder en opv angen. In 1884
stichtte de Sint M agdalen avereeni gin g tot R edd in g van
Room s-K ath oli eke geva llen vro uw en het eers te katholi ek e
tehui s voor ongehuw de moed er s .
U it de na me n van de hierb oven ge noe mde ins telli nge n valt af
te lezen hoe over de ongehuwde mo ed er gedacht werd: zij
was een gevallen vrouw . Wel w erd enig onderscheid gem aakt
tussen de ongehuwde moede r, di e gezien werd al s 'm issch ien
te redden ' en de pro stituee , die ' niet meer te redd en ' was . D e
bedoelin g achter de initia tieven was dan ook onge huw de
moeder s te redd en van de zo nde, do or ee n combin atie van
prakti sch e hulp verlenin g en ee n mor ali serende , reli gieu ze
aa npak .
Als alte rna tie f voor de eerste onge huwde m oede rzorg richtt en
op 1 juli 1897 femin isten van versch ille nd pluima ge de ve r
eniging Ond erlinge Vrouwen beschermin g op . De bel angrijk
ste initi ators van OV waren twee vri endinnen , A .W.L.
Vers luys -Poe lm an en M .W.H . Rut ger s-H oitsema .
Verslu ys-Poelman was liber aal va n ove rtui gin g . Vanaf 1901
was zij lid van het oprich tings bes tuur van de Vrijz inn ige
Democr ati sche Bond en ten tijd e van de op richting van OV
was zij teve ns voorz its ter va n de Ver eni gin g va n Vrouw en
Kiesrecht (VvVK) . Ook Rut gers-Hoit sem a had ee n bestuur
lijke functi e bij de VvVk. Zij ec hter wa s overtuigd soci ali st :
eer st lid va n de So ciaal Dem ocratisch e B ond, la ter van de
Soc ia al Dem ocra tisch e Arbe iders Parti j .
Verslu ys-P oelman en Rutg ers-H oit se rnan hadd en al vana f
1894 het idee een instellin g op hu mani tair e gro nds lag voor
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on gehuwde moed erz org op te zette n . Dat OV pas drie j aar
lat er van de gro nd kwam, had te maken met ener zijds teg en
sta nd van bu iten af en ander zijd s met oneni gh eid tussen de
oprichters ond erling.

Onzedelijk gedrag
Het debat rond om de oprichting van OV werd gevoe rd tus sen
voo r- en tegen standers en tussen voorstande rs onderl ing in
tijd schriften als Evo lutie, Belan g en Recht, Sociaal Weekblad ,
D e Vrou wen Vragen de s Tijds . In het deb at sto nd vooral éé n
onderdeel van de prakti sche hulp verlenin g ce ntraa l: de ver ze
kering voor kr aamvrouwen . Het id ee wa s dat alle vrouw en
z ich bij OV moesten kunnen ver ze keren voo r het krij gen van
fin anciële ste un tijdens de ee rste weken na een be vallin g .
Zo wel leden en andere betrokkenen als tegen standers van O'V
vroegen zich af of een dergelijk e verzekerin g niet alleen m aar
aa nleiding zou geven tot on zed elijk gedrag. Uiteindelijk wer d
wel voor de ver zekering geko zen .
Het tweede euve l waardoor de opr ichting van OV vertra agd
werd , was dat Verslu ys-P oelm an en Rutger s-H oit serna ui t
ee nlopende idee ën hadden ove r de op te richt en veren igin g .
Hun ver schill end e opvatt inge n werden reed s bij he t bedenk en
van een na am voor de vereni gin g zichtbaar:

"M ij n sc h rij ven za l dan ook slec hts kort zijn en zic h bep alen
tot het ve rha len van he tgeen er gebeurd is betr eff end e ee ne
op te richt en vere niging door A malas unt ha [pseu don iem va n
Rut gers -H oit serna, E .v.d.H.] "Onderl inge Mo ederhulp"
geno em d, door mij bed oeld "Onderlin ge Vrouwenbesch er
ming " te het en.,,2

Dit schreef Versluys-Poelrn an naar aanleiding van een artikel
van Rutgers-H oit serna over de 'Sex ueele verh oudingen in
onze modern e maatschappij ' .
Verslu ys-P oelm an koo s nadrukk elijk voor het woord ' vro u
wen ' in de ben aming van de ve reniging, omda t het wo ord
'moe ders' de ladin g van ha ar ide alen niet dekt e . Zij wild e

M ilia (W ilhelm ilIa) D ruck e r ( 1847 - /925)

Op richt st er valt de Vrije vrou wen vereent g ing (V.v.v.) 1889
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vrouw en , niet a lleen moed er s, leren een ze lfs tandig leven op
te bouwen. Zij geloofde dat alleen door middel van vrou wen
kiesrecht ee n einde zou ko men aan wetgeving, die de vrouw
onderg eschikt maakte aan de man . Omd at zij in tussen opl os
singen geen heil zag, richtt e zij zich in de praktijk op de ma at
schappelijke po sitie van vrouwen: het opv oeden tot econ omi
sche zelf standi gheid zo da t vro uwen onafha nkelijk werd en
van and eren , wetten en moraal. Ha ar streve n was dat alle
vrouwe n hieraan meew erkten zond er onde rscheid te maken
tu ssen help er , geholpen e , moeder of gee n mo eder, kath oli ek
of prot estant , rijk of arm .
Ook Rut gers-Hoit sema streef de naar gelij ke morele en we tte
lijke recht en vo or mann en en vro uwe n. Zij zag echt er jui st
heil in ee n 's tappenpla n'. Volgen s ha ar was het zin voll er aa n
te sturen op wetswijzi gin gen betreffend e alle zaken rond om
de vrouw enkwestie, niet alleen vrouwen kiesrecht. Da arn aast
maakte Rutgers-Hoitsern a een moreel onderscheid tu ssen
jonge moed ers die niet slecht waren m aar onvoor zichti g,
licht gel ovi g of zwak, en j on ge moed ers die wel sle cht en
onzed elij k waren. Aa n deze laat ste gro ep vrouwen wild e zij
geen hulp verle nen.
Verslu ys-P oelrn an vond de aanpak van Rutgers-H oit sern a
half werk , maar liet in het hierboven aange haalde artik el wel
weten dat z ij haar cap acitei ten de sond an ks hoog achtt e . In
hetzel fd e artike l gaf Verslu ys-Poelm an te kennen dat zij haar
handen va n de hele zaak af zo u trekk en en droeg al de door
ha ar verza melde gegev en s en conta cten over aan Rut gers
Hoitsem a.

Dubbele moraal
Ondank s al het verkre gen materiaal luk te het ook Ru tger s
Hoit sem a niet de ver eni gin g op eigen kr acht op te rich ten .
Het hel e plan leek te mi slukken . Om het initiat ief te redden
was Versluy s-Poelrn an bereid om met Rutger s-H oit sern a
samen te werken .
Ge zien de uit eenlopend e ideeën zou de same nwerking allee n
slagen als beid en het ge mee nschappelij k strev en held er voor
ogen sto nd . Dankzi j de bemiddelend e ca pac ite iten van dr.
Rutge rs, echtg enoot va n Rutgers-H oi tsem a en net als zij
femini st , so c ia list en verbonden aa n de Nieuw
Malthusi aan sche Bond , lukt e het beide dames persoonlijke
doelstelling en 'in de wacht ' zetten. Hij ste lde de prakti sche
hulpverlenin g centraal en niet de ideal en :

"Wa t onze idea len zijn , en in hoe verre onze Vereni gi ng daar 
aan be ant woordt , za l op de n duur moeten blijken uit onze
daden ." ]

In het kad er va n dit idee werd de do elstellin g van de ve reni
ging zo ope n m ogelijk gefo rm uleerd:

"Doo r onde rlinge vere nigi ng moet de vro uw leer en zic hze lf
te be sch erm en , daar waa r èn de na tuur , èn de we t èn de zede n
ha ar in de gro ot ste moe ilijk heid bren gen.?"

Op I juli 1897 was het dan zover, OV werd officie el opge 
richt do or dl'. Rutger s, Rutgers-Hoit sema en Ver sluys 
Poelman en vele ander e feministen die vanaf het begin lid
waren, ond er wie Titia van der Tuuk, Wilhemina Dru ck er,
Martin a Kr am ers, Aletta Jacob s en Nellie va n Kol.
De eer ste jar en verliepen niet zonder tegen sla g . H et eers te
be stuur vro eg ver schille nde keren om reo rga nisatie , maar de
algem ene led enver gaderin g bleef dit afh ouden . Na een moti e
van wa ntro uwe n trad het ge hele bestuur in 1901 en bloc af.
De meerderh eid van het nieu we be stuur , onder voo rzitter
schap va n Ver slu ys-Po el rnan , stond het doel van de ve reni
ging duid elijker voor oge n. Zij herf ormule erden daarom de
doelstell ing in 1902 tot het volgende:

"De vereniging ste lt zich ten doel, de toepassing a. va n éé n
dezel fde maatstaf va n ze delij kheid van mannen en vrouw en.
b . van gelij ke ver antw oordelijkh eid van den vad er en de
moe der tot hun ki nd ."

Het eer ste deel van de doelstelling was ee n reactie op de
heersend e dubbele mora al. Deze m oraal kwam op het vol-
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ki nd blijft leven , j arenlan g gegev en za l m oeten wor den. Maa r
daar tegenover staa t de mo gelijkhe id, dat een hu wel ij k ve r
be terin g in den toesta nd b ren gt . A l is het niet altij d de vade r
va n hel kind die met het mei sj e tro uw t.v'

In het vers lag va n de zes de j aarvergader in g va n OV gebru ik
te het bestuur zelfs ee n ges laag d hu welijk dat mo gelijk we rd
dank zij een rent elo os voorsc ho t va n OV, als voor beeld om de
aard va n de werkzaa mhe de n van OV duidel ijk te mak en .6

Kortom , oorspronkelijke ideale n we rden opg egeve n voor de
meest werkz ame oplossi nge n. Wilh elm ina Dru cker reagee rde
op deze ontwikkeling zee r te leurgeste ld. Ha ars inzien s had
vooral Versluy s-Poelman haar woord niet gehouden : "voor de
buitenw ereld is n g altij d de .V. een phila ruropi sch in te lling,
wa arbij zich niet aa nmeldt de trotse van hart e, de werk zam e.r"
D e lede n van OV zijn na deze moeilijke start toch door ge
gaa n. Ze hebbe n zich in latere fase n zee r actief ingezet voor
de bel angen van de ong ehuw de moe de r en haar kind, door
mi ddel van zowel prakti sch e hul p verlening als openbar e
act ies. De maatschapp elijk e pos itie van een alleen sta ande
vro uw met kind bleef tot in de jaren ze venti g mo eilijk . In
197 5 is OV opgega an in de Stichting A mbulante F iom, een
stic hti ng die zich nog stee ds voo r allee ns taa nde oude rs inzet.

Ellen van de n Heiligen berg is historica, fr ee-l ance teks t
schrijver en cu rsusdocen t

lIA V Amsterdam, Archief Vereniging Onder linge Yrouwenbe scherming. inv. 111: 5
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ge nde neer: mannen hadd en het rec ht
hun neigingen en hart stocht en vr ij te vol
gen, terw ijl op vro uwe n de ver plichting
rustte weers tand te bied en aan iedere ver 
leidin g in dat op zicht. De onge huw de
moeder was derhal ve het toonb eeld van
zwa kte en onze delijk gedrag.
He t tweede deel va n de doel stelli ng wer d
opge no me n naar aanl eidin g van ee n aan
tal wet ten die net na de Franse tijd wa ren
ingevoe rd. Zowel de vade r als de moed er
moesten het kind erkennen ; in de praktij k
gebeur de dit niet altijd. Als de va der een
buiten de echt geboren kind niet kon of
wild e erke nnen en ook niet de bijb eh oren 
de verantwo ordelijkheden op zich nam,
zat de moeder met de lasten van verzor
ging en financiering .

Praktische hulp
De meerderh eid van de led en van O V
dro ng er, na de herf ormul erin g va n de
doelstell ing in 1902, op aan dat in de sta
tuten naast he t doel oo k het midd el zo u
wor den opge no me n. D aarom wer d
bep aald dat eenz elfde zedel ijkh eid sm aat
staf en we tte lijk ge lij ke verantwoor delij khe id van mann en en
vro uwen ten opz ichte va n ee n bui ten het echt geboren kind
bereikt zo u moeten worden, "door zic h over het geheele land
het lot der onge huwde moed er , der verla ten vro uw en het bu i
tenech t gebo ren kind aa n te trekken." He t streven naar her
vorm ing va n wet en zed en we rd niet vertaa ld naar op enba re
acties maar - net als bij de doel stell ing ten tij de va n de opri ch 
ting - naar prakti sche hulp verl enin g.
In de pr aktij k bracht en led en van OV moe der en kind meest
al onder in ee n tehu is. Als een me isje de kosten van ee n
tehuis niet all een kon dra gen en ook gee n hulp kree g va n
ouders, verw ekker of schoono ude rs, gaf OV finan ciële
steun. De leden van OV bez ocht en telk en s moeder en kind .
Zo zage n zij ero p toe dat het k in d gezo nd was en trachtt en
zij een hechte band tussen moed er en kind in stand te hou
den. Het streven was de vrouw en uit eindelijk zover op weg
te help en dat zij zelfstandig kond en func tioneren, onafhan 
kelij k va n hulp van derden of noodgrep en als het zoeken
van een hu welijksp artner.
Vooral ove r deze laatste mogeli j kh eid had Versluys-Poelm an
uitgesp roken ide eën. Zij sch reef dat ee n goe d en gelukkig
hu wel ijk uitzond erl ijk was. Het aa ngaa n van een hu welij k
als een gedwo nge n stap - het zoge naa mde ' mo tje' - kon vol
ge ns Vers luys- Poe lma n noodl ott ige gevo lge n hebben voo r
alle moe de rs. Z ij wilde de 'o nge lukk ige ' voor zo' n mi sst ap
beh oeden .

Fiere vrouwen
De hierb oven ge noemde ide alen wa ren moe ilijk te ver weze n
lijk en . A I snel na de oprichting va n OV bleek dat de prakti 
sche pro blem en van on gehu wd e moe de rs zo veel aand acht
vroege n da t er e ige nlij k voo r idea len en doe lstelling en te wei 
nig tijd was . Bovend ien lukte het de medewe rkers va n OV
niet om de 'misle iden ' als fie re, ze lfsta ndige vrouw en ' af te
leveren ' . Dat het ande rs uitp akte dan de ini tiators zich voo r
de op ric hting hadden vo orges te ld, was volgen s eigen schrij 
ven te wij ten aan het volg end e :

"Naast de onmogelijkh eid toch , om de n vader te dwingen to t
he t gedee ltelijk dragen van de kos ten voo r onderhoud , heb 
ben wij dikwijls te kamp en m et treuri ge omstandigheden, dat
de moeder in het geheel niet in staat is be hoorlij k den kost te
ve rdie nen . Ongelukki ge , mi nderwaa rd ige scheps eltje s
ko me n maar al te vaak onder de ong ehuwde moeder s voor en
in vele gev allen kunn en wij voor zien, dat onze hulp , als he t

I.

2,

3.

4 .

5.

6.

7 .

W . Dru cke r, 'A bortu s provoca tus ' . In: Evolutie (3 1 ju li
1895), p. 140.
A. W. L. Versl uys-Poe lrnan , 'Naar aa nle iding va n het stuk
van Amalasunth a' . In: So cia al Weekb lad (3 1 aug us tus 1895),
p.282 .
Dr. Rurge rs , ' Aan Mej . D . M. va n V loten' . In : De Vrouw
(1898) , pp. 139-140 .
Statuten en Hu ishoude lijk Reglem ent va n de Vereenin gin g
"Onde rl inge Vrou wen beschermin g" (1 897), IIAV, Arc hief
OV, ds.nr.2.
W. Druck er, 'Onde rlinge Vro uwe nbes cherm ing ' . In: Evo lutie
( 10 augustus 1904), pp. 69 -70 .
'M ededelingen' . In: Be lang en Rec ht (I september 1904 ), p.
193.
W. Drucker, 'Onderlin ge Vrouwen besc herming ' . In: Evo lutie
Cl0 augustus 1904), p. 71.
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Geleerde Romeinse vrouvven:
een vergeten groep belicht

Emily Hemelrijk

P ortret van een P ompetaon s echtp aar (eers te ee uw /la Chr.; Nap els.

Nati onaal M useum 11r.905 8).

De boekr ol 1'011 de mail en de p eil en opsc hrijfboe kje van de vrOl/w sym 

boliseren hu" ge letterdhe id.

'Geleerde' Romeinse vrouwen zijn niet eerder onderwerp
va n studie gew eest. Zij lijken in de wetensch appelijke lite
rat u u r tus sen wal en schip te zijn gevall en: publicatie s
over het ond er wij s en het int ell ectuele lev en in Rome rich 
ten zich op m annen , en stud ies over vr ouw en in d e
Romeinse sa men lev in g houden zich niet b ezig met onde r
wij s. Emil y H em elrijk be slo ot haar ond erz oek aan d eze
ve rge ten gr oep te wij d en , en in het bijzond er zich te rich
ten op het ond erw ijs en d e ge leer d h eid va n vro u wen ui t d e
be st gedocumenteerde groe p : de R om ein se elit e.
Woensdag 9 sep tem b er jl. p r omoveerd e zij aan d e
Ka th oliek e Uni versiteit Nijm egen op het proefschrift
Matrona docta. E ducated wom en in the Roman elite from
Corn elia to Lu lia Domna. Hi storica public eert haar to e
sp r a ak die vo oraf ging aan de pr omotieple chti gheid.

Wan nee r iem and rru j III de afge lope n tijd vroeg waarover
mijn proefsc hr ift g ing en ik antwoo rdde : over 'ge leerd e
Rome inse vro uwe n', dan wa s de ver baas de react ie meestal
'goh, ware n die er dan ?' Deze
vraag wijs t al metee n op het
voo rn aamste probl eem bij de
bes tuder ing van Rom ein se
vrouwen, en antieke vrouw en in
het algemeen: de onderbelich
ting van vro uwe n in de antieke
bronn en . Dit ge ldt in nog ste rke 
re mat e voo r ge leerde vro uwe n,
wa nt ook al is dui delijk dat ze
inderd aad bestond en , inform atie
over hen is vaak moeilijk te ac h
ter ha len. D e 'z wij gzaam heid '
van de bron nen over onde rwijs
en ge lee rd he id va n vro uwe n
heeft ertoe geleid dat deze vro u
wen in mod ern e studi es ov er het
hoofd gezien zij n: slechts enk e
le bekende 'g elee rde' vrouw en
wo rde n terl oops ver me ld ,
me estal als uitzon deringe n . Laat
ik ee n voo rbee ld geve n va n zo' n
vro uw. In ee n p ortr et van
Co rne lia , de vijf de vro uw van
P omp eiu s , schr ij ft Plut archu s
he t volg ende:

"De jonge vrouw bezat naast
haar je ugdige schoonheid
vele aantrekkelijke eigen-
schappen: ze was belezen, bespeelde de lier, was bedreven in
de geometrie en was gewend met vrucht te luisteren naar filo
sofische discussies. Bovendien had ze een karakter dat vrij
was van de onaangename betweterij die zulke studies jo nge
vrouwen gewoonlijk geven."

D it is een va n de tameli j k schaars e pa ssages in de anti eke lite
ra tuur waarin ee n Ro meinse vro uw word t geke nsc hetst door
m idde l van haar gees te lijke ontw ikke ling . Mees tal geb eurde
dit met een mora lise rende onder toon; ge leerdheid van vro u
we n werd zelden neutr aal beoo rdee ld. Hoe moeten we de ze
passage opvat te n? Was het nive au van het onderwij s da t
Co m el ia ge no te n had , repre senta tief voor vro uw en uit de
Rom ein se e lite of was zij j uis t uit zond erli j k ? En waaro m
horen wij zo wei nig over ge leerde R omeinse vro uwen ? In de
reste rend e m inute n vóór de verdedig ing van mijn proefsc hrift
wil ik mij , en D, met deze vragen bezigh ouden .

Onderw-ijs
Mijn ond erzoek richt zich op het ond erwi j s en de gel eerdheid
va n vro uwen uit de Romei nse elite in Rome en Italië, en we l
in de periode tusse n de tweed e eeuw voor Chr. en de derde
eeuw na Chr . Ee n ee rste prob leem wa ar mee ik te maken
kr eeg , was de onduide lijk hei d ov er het onderw ijs: wie kreeg
onderw ijs, waar in en tot we lk nive au ? Hoewel het ond erwij s
aan meisjes inh oud elij k n iet bleek te versc hillen van dat va n

jo nge ns, in die zin dat er ge en
apar te 'mei sjesva kk en ' ware n,
bestond en er voor mei sjes uit
de elite tw ee belangrijk e nade
len: ten eerste ontbrak bij hen
het prak ti sch e doel van het
onderwijs aa n j on gen s, n1. een
ope nbare carriè re, en ten twee
de maakte hun jo nge hu wel ij ks
leeft ijd (rond hun vijf tie nde
j aar ) een vo lledige studie
onm ogelijk: op de leefti jd
waaro p j on gen s beg onn en aan
het be langrijks te on der deel van
hun sc ho ling, de rhe tor ica,
werden meisj es uitgehuw elijk t.
De afwezi gh eid van een pra k
tisch do el maakte het ond erwijs
aan mei sjes minder urgen t, en
hoewel he t aannemelij k is dat
va naf de la te republi ek alle
mei sjes uit de elite leer den
lezen en schrij ven , gaa t dit niet
op voor het literai re onderwijs
dat op deze fase vo lg de. Wie of
wa t bepaa lde of een mei sje dit
onderw ijs kr eeg ? Versch illen de
factoren bleken van invl oed op
de kan sen van mei sj es: de

periode waarin zij leefd e, de soci ale klasse wa art oe zij
behoord e , de rijkdom en intellectuele belan gstelling van haar
famili e, haar woo nplaa ts en haar hu welij k . Over het algemee n
hadd en doch ters ui t rijke senatorenfamilies in Rom e, waarin
een trad itie van gelee rdheid bestond , de be ste ka ns op onder-
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wijs; in mind er we lgesteld e families , verder va n het inte llec 
tuele centrum , werden de geringe re midd elen voora l aan de stu
die van zonen besteed . Ond erwijs , voor al hui sonderwij s, was
immers duu r; alleen rijk e families kond en zich veroorl oven
zoveel geld niet alleen aan hun zonen, ma ar ook nog aan hun
dochters te be steden . Wel gro eide vana f de late republi ek het
aantal schole n, maa r dit go ld allee n voor Rom e en enkele ande
re grote stede n. In de kleiner e steden bleven meisje s afha nke 
lijk van huison derwijs - en dat was alleen voor de allerri j ksten
weg gelegd -; jo nge ns daarent egen , werden in families die zelf
gee n hui sleraar ko nden betalen , naar een schoo l in een nabur i
ge stad ges tuurd. Kortom , de ka ns van meisj es op onderw ijs
was kleiner da n die van de jongens van hun stand, en in hoge
re mate afha nke lijk van om standigheden . Bove ndien was het
onderwijs dat zij ontvin gen kor ter van duur.

G e t r o uwde vrouwen
Een verra ssend e ontdek ki ng was dat het onderwij s aan vrou
we n niet noodzakelijkerwij ze afg elopen was op de dag van
hun hu welij k . Ook tij den s hun hu wel ijk , of als we duw e, heb 
ben so mm ige n hun scho ling voor tgezet. Soms wer de n ze
onderr icht door hun echt gen oot, of hadd en ze ee n hui sleraar
in dien st ; ande ren ont wikk eld en zich door zelfs tudie, waar
voor een hui sbibl iothe ek ee n belan grijk e voorw aarde was. De
mogelijkh eden tot studie va n ge tro uw de vrouwe n wa ren du s,
opnie uw , ste rk afhanke lijk va n de omsta ndig heden; meestal
was de hou din g van de echtge no ot do orslaggevend. In ov er
ee nstemming met het ond erwij s van die tij d vormden lit era
tuur, voor al poëzie, en, in mind ere m ate, fil osofie hun belang
rij kste vakken ; de prozag enr es en wiskundi ge studies nam en
een veel ge ringere plaat s in.
Al s we nu teru gkeren naar Co rnclia, zie n we dat haar per 
soo nlijke omsta ndig hede n zeer guns tig ware n : ze stamd e uit
ee n rij ke senatoriale fa mi lie met een lan ge traditi e van
ge leerdheid , ook onder de vro uwe lij ke led en , ze woo nde in
Rome en was ge trouwd met ee n ma n die liter atuur , en cultuur
in het algem een , hoog in het vaa ndel droeg. Toch wa s ze voo r
haar tijd niet uit zon derli jk ; er wa re n meer vro uw en in verg e
lijkbare omstandigheden en met een zel fd e ontwikke ling .
Termen als 'uitzonderlij k ' of 'representatief ' blijken niet go ed
bruik baar bij de beschrijvin g van ontwik kelde Romeinse
vrouwen. Afha nkelij k van hun omstandi gh eden waren er
gr ote onderlin ge verschill en in het niveau van hun onderwij s .
Al s er al ee n regel gegeven kan worden , dan is het dat het
onderwijs van Rome inse vro uwe n gek enm er kt werd door ee n
gro te onre gelm atigheid , een sterke afhank elijkheid va n hun
toev allige omstandighe den, waa ro p zij zelf mee stal gee n
invloed kond en uit oefen en .

Gemen gde g e vo e le n s
Vanaf de late republiek, en voo ra l in de eerste twee eeuw en
van de keizertijd, nam het aanta l ontwikk eld e vrouw en toe .
Veranderin gen in de Rom ein se samenleving ma akten ond er
wijs van vrouw en uit de elite tot op een zeker ni veau onon t
beerlijk, en oo k om reden en van status von d dit onderwijs een
wijdere verspr eidin g . Ho e werd er nu in de Rome inse samen
leving over deze vrouwe lijke geleer dh eid gedacht ? En heeft
dit de voors te lling van geleerde vrou wen in onze bronn en
beïnvloed ? A ller eerst moet wo rden herh aald dat ge lee rde
vro uwen in onze bronnen gee n gro te rol spelen. Dit komt niet
doordat ze er niet waren - zoa ls wel is vero nders teld - , maar
door de onge ma kkel ij ke, ge meng de gevoe lens die der gelijk e
vro uwe n bij de antiek e aute urs opri epen . In Plut archu s'
beschrijvin g van Corneli a zage n we al een zeke re ambiv alen
tie ten opzi chte van gel eerde vro uwen: ener zijds dro egen
Cor nelia 's talenten bij aan haar ch arme, and erzijds leidde dit
soor t studi es bij vro uwen ge woo nlij k , vol gen s Plut arch us , tot
' onaangena me betweterij ' . Deze ambiv al entie , waarin
Plutarchu s niet alleen stond, heeft te ma ke n met de tegen
strij dighe id in de eise n va n sta nd en sekse die aan vrou wen

geste ld we rde n : aan de ene kan t was onde rwijs voor vro uw en
uit de elite , net als voor mann en va n hun stand, een teke n van
rijkd om en van ho ge soc iale status , aa n de andere kant lever
de het niet, zoals bij manne n, zond er mee r pre stige op.
'Geleerdheid ' ho orde namelij k niet thui s in he t rijtje traditio 
nele vr ouwelijke deu gd en, die omschr even hoe een Rom einse
vrou w zich hoorde te ge drag en . De ideale Romein se vrou w
was imm er s "kuis, sober, besc heide n, spaa rz aam, ee n zorgza
me echtge no te van éé n man en een toe gewijde moed er va n
vee l kind eren " . Dit ideaalbeeld , dat o .a. uit tall oze graf in
scripti es spre ekt, bl eef ge durende de hel e Romein se ge schie
deni s va n kr acht ; onda nks veranderinge n in de R om ein se
same nlevi ng zijn het stee ds deze ze lfde deu gden waarvo or
vrouw en gep re zen wo rden.
Dit ideaalb eeld werkt e op verschill end e m anieren door in de
wij ze waarop on derwij s en geleerdh eid van vrouw en in de
bronnen worde n besch rev en . Allereer st was er kr itiek : geleer
de vrouw en zouden licht zinnig zijn en zedenloos, ze zo uden
hun hu ish ouden verw aarl ozen om met mannen ov er f iloso fie
te pra ten , ze waren arrogant en bet weterig , of echt e 'm an wij
ven'. Door zich te begeven op een terr ein dat per traditi e aan
man nen w as voorbeho uden, overtrad en geleerde vrou wen de
traditi on ele normen en brachten daarm ee hun goed e naam in
geva ar. De ontwikke ling van vrouw en werd soms zo ze er ver
een zel vigd met zed enl oos gedrag, dat de vermeld ing van lite
rair e bel an gstellin g op zichzelf al ge noeg was om de reput atie
van een vrouw te sch aden. A an de ande re kant werd onder wij s
van vrouw en in krin gen van de elit e meer en meer aa nvaard
om red enen van status en van prakti sch nut. Dit leidd e tot een
dubbel zinnige houding onder de mann en van de ho gere stan
den, w aart oe ook de schrij vers van on ze bronnen beh oren: aan
de ene kant stim uleerde n zij het ond erwij s van de vro uwe n uit
hun eigen fam ilie, aan de andere kant hadden ze kr itiek op
gele erdh eid van vrouwe n in het algem een . Deze dubbel zinni
ge houdin g heeft er toe ge leid dat de ontw ikkeling va n een eer
zam e matrona slec hts zeld en recht streeks voor het voe tl icht
werd gebrac ht; mee stal we rd haar geleerdhe id verhuld ac hter
vro uwe lij ke deugd en of gerechtvaar digd door een traditi on eel
vrouw elij k doel , zoals de opvoeding van haar kind eren. De
termen waarin deze vrouw en gepre zen worden zijn du s tot op
zekere hoogte mi sleidend; ach ter deze ' toe gewij de echt geno
tes, zor gzame mo eders en trou we weduw en' konden zeer on t
wikkelde vrouwen schuil gaan . Maar ook zelf hebben ge leerde
vrouw en aan deze onduide lijkh eid bijgedragen : de tegen strij
dige eisen van stand en seks e bra ch ten hen in een moeilij ke
po siti e : enerz ij ds dro eg hun ontwikkeling bij aan hun prestige,
ander zijd s vormde het geringste ve rtoo n van eruditi e een
ge vaar voo r hun reput atie . Dit dwon g hen ertoe grot e di scretie
te betr acht en en hun ac tivi teiten op het ge bied van geleerdheid
te verberge n ac hter tradi tioneel vrouwe lijke deugden . De wei
nig opva llende rol van Romein se vro uwe n in het in tell ectuele
lev en van hun tijd heeft dus tweeërlei oorz aak : niet all een had 
den vrouwen door de bep erki ngen op gelegd aan hun se kse en
hu n sterk ere afh ankelijkheid van omst andigh eden een ge rin
gere ka ns op onderwij s, maar ook zij n door de verhull ende
wijz e waarop er over geleerde vrouw en gesc hreven werd , hun
werk el ijke ac tivitei ten op dit gebi ed tot op de hu idige dag
onderb eli cht gebleven.

Emil y Hem elrijk is oud -historica. Z ij is a ls do cent e oude
gesc hied enis in tijdelijk e di enst verbonde n aan de R ijks
Uni versit eit Leid en.

Em ily Ä. Hemelrijk, M at ron a doe/a . Edu ca ted wamen in the Roman
el ite from Co rnelia to Ju lia Domna , Londen: Ro utledge, 1999 Cf45).

I. Plut archu s, Leven van Pompeius, 55 . Ca m elia leefde in de
eer ste eeuw na Chr.
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~Den ernst: der vrouvvent:aal<'
Over de idea le protestantse vrouW' l

Jacques Dane

Het geïllustreerde, christelijke gezinstijdschrift De Spiegel, dat tussen
1906 en 1940 verscheen, was zeer populair in hervormde en gere

formeerde kringen in het vooroorlogse Nederland. Het tijdschrift
was een verantwoord alternatief voor het Boek der Boeken, de bij
bel. Verantwoord, want aan de hand van verhalen en foto's werd de
lezers een deugdelijk beeld gepresenteerd van het rechtgeaarde,
goedgelovige protestantse gezin. Een gezin waarin de moeder en
huisvrouw een centrale rol innam . Jacque s Dane onderzocht hoe de
ideale protestants-christelijke vrouw er volgens De Spiegel uitzag.

Al s ouderl ing va n de Ams terdamse gerefo rmee rde kerk legd e
uit gever Will em Kirc hner ( 1866 - 192 1) tall oze hui sbezoek en
af. Een van ijn lak en tijden s deze bezoekj es ;L na te gaa n
wa t de liverse gez ins lede n lazen ? Dit wa s nodi g , omda t er
sinds het einde va n de negentiend e eeuw onde r invl oed van
mo de rnisering en sec ulari sering in ge lov ige protestants-ch ris
te lijke gezinn en uit heel wat meer druk werk wer d gelezen dan
allee n de bijb el , vanaf de Ref ormatie het boek der boek en .
Kirchner con stateerde dat in veel gezinnen gesec ulariseerde
weekillustrati es als De Wereldkroniek en De Prins open en
bl oot op de leestafel lagen . Deze weekblad en beh oorden niet
in ee n de gelijk christelij k gez in thui s , omd at de "knapen en
meisj es" in dit soo rt lectuur ke nnis kre gen va n "Zo ndagsc he
fees tj es , van sc ho uw burg en dan s, va n kun st en wetensc ha p,
va n hu welijk str ou w en ontr ou w" . Op zich was ke nnismaking
met bepaald e dom einen bu iten de vertro uw de, ve ilig e chr is 
te lij ke haven ge en gro ot probl eem . M aar zo ndagso nthei li
g ing, zin sbek oring . he t opwekke n van lage hart stocht en ,
ingaan tegen het woo rd van de bijb el en verhee rlij king van de
rede, waren "ee n zonde te gen de heilige wet des Heeren".
De uitgave van eige n protest ant s-chr istelijk e dagbladen, tijd 
schriften en (kind er)romans leek de protestant se voormann en
een go ede m ani er om het on gewen st afdw alen va n de kudd e
te voo rkome n. Van af de tw eed e helft van de negentiend e
ee uw werde n er ta lloz e init iati even onderno me n om het kerk
vo lk te voorzie n va n degelijk e protes tants-c hriste lij ke lectuu r.
In 1906 zorg de Kirc hner er voor dat er een gez insblad op de
markt k wam dat vo ldeed aan de eise n va n ee n goe d en aan
trekk elijk geïll ustree rd chri stelij k wee kblad, D e Spi eg el .
In het vooroor logse Nederl and was dit bl ad ee n alom bekend
en ve elgelezen geïll ustreerd gezi nsw eekblad . Het feit dat het
blad binnen het hele prote stant se volksde el op ruime sch aal
werd gelezen - zo we l gerefo rmeerden als herv ormden war en
erop geabonn eerd - maakt het to t een goede graa dm eter voor
chris telij ke ge zins idealen uit die periode: vader, moeder en
kinderen w erden door De Sp ieg el bedi end . De inhoud
bes tond onder andere uit ee n kinde rpagin a (me t puzz el s,
raadse ls en ver haa ltj es), vro uwe nr ubri eke n (me t tips ove r

koken , naaien , hui shoudi ng en op voedin g), fo torepo rtages,
boekb esprekin gen , beri cht gevin g ove r het ko ninklijke gezi n,
feuill eton s en korte ver ha len.

Konin gin Wilheimillll en prin s Hendri k. De Spiege l, 22 sep tember 1906.
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'Teedere spruit:'
Het Huis van Oranje kwam regelmatig, in woord en beeld,
aan bod in de kolommen van D e Sp iegel. Reeds op het eerste
nummer in 1906 prijkte een portret van koningin Wilhelmina
en haar gemaal prins Hendrik . Negen nummers later, op 8
december, is de voorpagina opnieuw ingeruimd voor het
koninklij k paar, ditmaal gekleed in traditioneel Fries ko s
tuum. Het is alsof het geïllustreerde weekblad zijn lezerspu
bliek wild e laten weten dat de gehele natie , van gehucht tot
stad , samenkwam in De Spiegel en dat de koninklijke familie
als middelpunt gold van het grot e vad erl andse gezin, dat luis
terde na ar de naam Nederland.
Naast de koninklijke buitenwereld - met haar vele tentoon
stellingen, onthullingen van standbeelden en feesten - kwam
ook de binnenwereld, de kleine wereld van het gezin, aan de
orde. Er werden foto's afgedrukt die uiterlijk gezien blijd
schap toonden, maar die tegelijkertijd van binnen stil verdriet
veroorzaakten. Zo zagen de lezers in oktober 1906 een glim
lachende Nederlandse vorstin, met in haar armen de pasgebo
ren baby van prinses Alice van Alb ani ë . Maar deze vreugde
was betrekkelijk, omdat de foto ook het trieste verhaal vertel
de van de kinderloosheid van Wilhelmina: de jonge vorstin
wist immers wat een miskraam wa s.
Op 30 april 1909 gaf God volgen s De Spi egel "blijdschap in
het Koninklijk paleis, en in de binnenk amer van elke echte
vaderland er" . De geboorte van prinses Juliana was een
"betooning van Gods trouw aan Nederland". De weekillus
tratie van 8 mei was in zijn geheel gewijd aan de geboorte van
het prin sesje . Op de omslag zagen de lezers een tekening van
J .H. Ising s (1884-1977), waarop de doopplechtigheid was
afgebeeld. Isings' plaat , aldus de begeleidende tekst , "laat alle
licht en heerlijkheid vallen op de Koninklijke Moeder , den
Vorstelijken vader en hun teedere spruit" . Op de tekening zijn
Wilh elmina en Hendrik niet omringd door leden van het hof
en ander e hoogwaardigheidsbekleder s, "maar door het volk,
kenba ar in zijn onderscheiden typen " . De tekening symboli
seerde het gelijkstellen door God van het ouderschap, of het
nu van vorstelijke of werkmans statuur was.
Op de voorkant van het Spi egel -nummer dat op 4 december
1909 uitkwam, kregen de lezers als Sint-Nicolaasgeschenk
een portret van Wilhelmina met in haar armen het prinsesje
voorgeschoteld. De koningin is een moeder als alle andere
Nederlandse moeders:

"Zij is hier moeder, want hoe lacht heel dat gelukkig gelaat,
de oogen, de mond de ronde wangen , het hoofd even aange
drukt tegen haar kind".

In dit nummer werd een brug geslagen tussen het koninklijke
ge zin en de gewone Nederland se gezinnen . Het verhaal bij de
foto voerde de lezers terug naar dertig april van dat jaar, de
geboorte van prinses Juliana . De niet nader genoemde schrij
ver van het stuk herinnerde zich dat hij in de mensenmenigte
lang s de straten een vrouw uit de volk sklasse met een jong
kind op de arm hoorde uitroepen :

"' Hé, hé, pas op mijn prin sesje!' Zoo heeft iedere moeder iets
koninklijks, als zij haar eer steling triomfeerend aan zich
drukt. Welk een strijd is er voor do orgemaakt , en zie , dat is
nu mijn kind ... Ja , onder één bedin g : dat wij bedenken , dat
wij mèt onze kinderen het eigendom de s Heeren zijn. "

Ouder s hebben het kind van God gekregen om het in Zijn
naam op te voeden , aldus De Spi egel. In het blad werd de
koning in op één lijn gesteld met een volksmoeder, maar
tevens gaf de redactie aan dat het leven van een vorstin te ver
van de leefwereld van de gewone mens afstaat; het gewone
volk mocht zich natuurlijk niet te veel inbeelden.
In de vooroorlogse berichtgeving over het koninklijk gezin
kwam ook regelmatig aan de orde dat de vorstin en haar
gemaal elke dag trouw in hun huwelijksbijbel lazen.
Aanstaande bruidsparen, jonge nog kinderloze echtparen en
ouders met kinderen werd zo voorgehouden dat een religieu
ze opvoeding, met de bijbel als middelpunt, in een goed chris-
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Dooppl echtigheid van pri m es Juli ana. De Spiegel. 8 mei 1909.

telijk gezin thuishoorde . Wilhelmina , voorgesteld als een
modelmoeder, liet daarnaast zien dat wandelen en spelen ook
tot de alledaagse bezigheden behoorden.
Bij de geboorte van Beatrix op 31 j anuari 1938 nam de inmid
dels volwassen prinses Juliana de fakkel over en werd zij de
model moeder. In De Spiegel werd dit heuglijke feit uitgebreid
besproken . Het huwelijk had Juli ana het geluk geschonken
waar iedere vrouw naar hunkert. Voor het weekblad was dit
de gelegenheid de kinderjaren van prinses Juliana opnieuw in
beeld te brengen en het lezerspubliek eraan te herinneren dat
de vorstelijke moeder vroeger , zoals andere kinderen, als een
echt meisje speelde.

Robijnen
Ni et alleen de koninklijke familie had een plek in De Spi egel.
In de foto 's en tekeningen, die een belangrijk bestanddeel van
de inhoud van het blad vormden, werd ook aandacht beste ed
aan 'gewone ' mensen. Volgens hoogleraar theologie W.
Geesink (1854-1929) werd door het bekijken van de portret
ten van deze vrouwen en mannen het gem mschapsgevoel
van het protestants-christelijke volksdeel versterkt.' In het
nummer van 23 november 1907 werd bijvoorbeeld de
Dintelaardse mejuffrouw Johann a van der Made in het zon
netje gezet. Onder het kopje 'Een trouwe dienstbode ' de elde
het blad mee dat het veertig jaar geleden was dat zij dien st
bode werd bij wijlen den heer P.W. Vogelaar Jzn . te
Dinteloord. Veertig jaar lang was zij onafgebroken in de zelf
de familie een zeer trouwe en ijverige dienstbode geweest.
Johanna van der Made, een uit de anonimiteit getilde indivi
duele vrouw, stond in De Spie gel model voor de ideale prote
stants-christelijke dienstbode.
Ook in korte verhalen en vaak soap-achtige feuilletons had de
vrouw een belangrijke functie, met name als moeder. In veel
Spi egel-verhalen, wekelijks werden er gemiddeld twee à drie
afgedrukt, figureerde het gezin als hoeksteen van de samen 
leving. Vanaf 1906 tot aan de Tweede Wereldoorlog waren
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Ja cques Dane studeerd e ge schiedenis aan de Univer siteit
L eid en en is momenteel verbond en aan de R ij ksuniversiteit
Gronin gen .

Kompas
Het ge ïll us tree rde , chri stelijk e gez instijdsc hrif t De Spiege l is
do or de gro te popularit eit in he rvormd e en gereforme erde
kri ng een interessante bron voo r de bestudering va n algeme
ne pr ot estant s-christelijke vrouwb eelden en gezinsmodell en
in het vo oroorlogse Nederl and. Door middel van foto 's en
portretten werd de lezers een beeld ge presen teerd van de vele
voorb eeldige protestantse m ann en en vrouwen, zoals de een
voudige, trouwe die nstbode m eju ffrouw Van der Made. Via
het koninklijk gez in en de korte verhalen werd de lezers voor 
ges p iege ld hoe een ideale ch ri sten zi ch behoorde te gedragen.
De verh alen over het Huis van Oranje horen thuis in de be ste
hagi ografische traditie: Wilh elmin a en Juliana vertegenwo or
di gden in de berichtgeving de voorb eeldi ge moeder en doch 
ter . In de wekelijk se korte verh alen werden geïdeali seerd e
jo nge vro uwen, dochter s en m oede rs voor het voetli cht
ge brac ht. Ee n vrou w diend e di en stb aar te zij n, naar haar m an
te lui steren en thui s, in de sc hoo t va n het gezin , vo or de kin 
deren te zorg en, met God s woord als kompas .

heid lijden ; om van z'n eigen ong ez ellige, eenzame avond en
m aar te zwijg en. Door F rida's ge drag , dat door haar dru kk e
bestaan gedomineerd wo rdt door dri fti ge uit vallen , be sta at de
kan s dat de kinderen va n haar zulle n ver vreemden . Gera rd
zegt dat hij het prachti g vindt dat Frid a lid is geworden va n
de ac tie der chris tenvro u wen voo r de vred e , m aar ze m oet we l
ee rst in hui s de vrede zien te bew ar en :

"Heusch , Frida , er zij n vro uwe n genoeg , aa n wie j e een deel
van het buiten werk kun t over laten. Als jij zelf onze kleine
ves ting verzw ak t, helpt alle strijd voo r de groo tere niets. De
gez inne n vor men de kern der maatsch app ij , en wanneer daar
in verdee ldhe id gezaai d word t, komt er later niet s van een
drachti g samenw erken naar bui ten."

Want als moeder uithuizi g is, zie t ze niet dat zoontje Bob er
op los slaat als dochter Mi esje niet meteen met zijn willetj e
in stemt.
Al s de dag van de het con gr es vo or de vrede aanbreekt, is
docht er Miesje erns tig ziek. Mokkend blijft Frida thuis . Via
de radi o probeert ze het vred escon gr es te volgen. Het ope 
nin gsw oord slaat als een ham er in haar onwillige ziel :

"In den spiegel van het Godd elij k woor d werd ook h áár
schuldaa ndeel in het leed va n de were ld ontdekt."

Ze bidt to t God om verg ev ing :
"Ik had niet het recht mee te arbeiden aan het werk van den
vrede, zoolang mijn eige n hart voor Uwen vrede niet openstond."

A ls een toe ge wijde moed er zi t ze 's midda gs aan 't ziekbe d
va n Mi esje . "0 , mammi , wa t bèn t u geze llig ", juicht het kind .
Frida lacht weemoedi g . A ls ee n aa nk lac ht klinkt de lof va n
haar dochtertje . Doordron gen van 'de n erns t der vro uwe n
taak . m eekt ze tot God of Hij haar en haar gezin weer in Zijn

red e wil opne me n .

Dit artikel is gebaseerd op : Jacque s Dane , "De vrucht van
Bijbelsche opvoedin g. " Popula ire leescultuur en opvo edin g
in prot estants-christ elijk gezinn en, circa ]880-]940 [disser
tatie Rijksu nivers iteit Gronin gen ]. Hilvers um, 1996; Jacques
Da ne, 'Pr iester van het hu isgezin . Adv iezen voor de vader in
he t vooroorl ogse , prote stant s-chr is telijk e, geïllu str eerde
gez insw eekblad D e Spi eg el (1906 -1940)'. In : Kind en
Ado lescent. Tijd chrift vo or Pedagog iek, Psychi atri e en
Psyc ho log ie 19"'( 1998), pp. 51-55.
P. Bies terveld , Het hui sbezoek. Kampe n, 1900, p. 262 .
D e H eraut , 23 juni 1907 .
De Spiegel numm er 51 , 17 september 1932.
D e Spiegel, nummer 11, 12 decemb er 1931.

2.
3.
4 .
5.

I.

partn erk euz e , hu welijksperikel en . het bijbelle zende gezin en
ee n go ede prot estants-chri stelijk e opvoe di ng de vaste ingre
di ënt en van vee l korte verhalen en fe uille to ns.
M et 'Ac hterge blev en' schoteld e het bl ad de lezer s in 1931 bij
voorbe eld ee n modern , reli gi eu s A ssep oester -verhaal voor.
D och ter Bett y is een wereld s mei sje dat vioo l studeert, con
certen be zoek t en daarbij ook nog ee n kn ap gez ichtj e heeft.
Al s blijkt dat Geor ge , een inter essan te vrijgez el, uit Indi ë
teru gkeert , zij n de verw ac htinge n hoog gespann en . In afwa ch 
tin g va n de Ind ischgast m aakt stiefdoc hter M arth a het hui s
sc hoo n en besteedt Bett y aanda cht aa n haar uiterlijk. Moeder s
pl an , George aa n Bett y te kopp elen, mi slukt. De jongeman
blij kt een slim m e vrijgezel die door Betty 's schoonheid heen
pri kt. H ij geef t de voorkeur aan de verzorgende Martha
(nom en est ome n : Martha is gem od ell eerd naar haar naamge 
not e uit het bijbelboek Lucas, vers 40, waarin zij een zorgza
me huisv rouw is). De Spiegel wond er gee n do ekjes om:

"In de weinige rustige dag en, die hij met Martha samen was
gewees t, had hij ontdekt , wel k een scha t de man zou bezitten,
die haar als vrouw zijn wonin g moch t binnen voeren."

De predik ant di e het huwelijk in ze gend e, koos met zorg het
hoofd stuk uit de heilige schrift waarin de lof over een goede ,
VI l1l hui svr ou w w rdt bezon gen . M arth a's w aa rde ging
bov en die der ro bij n 11.

4
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Koningin Wilhelm;no me i prinses Juliana. De Spiegel. 4 decem ber 1909.

Huisvrede
D e them atiek en voorb eeld fun ctie va n het verhaa l
'V redesac tie ' - ook uit 1931 - is qu a verh aallijn het logi sch e
verv ol g op 'Ac hterg eb leven ' : hoe di ent ee n j on ge vro uw zic h
als go ede echt genote en mo ed er te gedrag en? Gerard neemt
het Frida kw alijk dat ze lid is van alle rle i ve renig ingen en
club s. De ee rs te plicht van de vro uw is imm er s ervoor te zor 
gen dat het hui shouden op rolletj es loopt - Frid a had onlan gs
de roll ad e lat en aanbranden . Gera rd wijs t Frid a tere cht en
zeg t dat haar ge dr ag niet allee n scha de op stoffelijk terr ein
veroorzaak t, maar dat ook de kinde ren onder haar afwezig-
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Mechaniek van de verandering
Vrouwenarbeid en technologie 1850-1950 1

Marlau Schrover

De introductie en verbetering van machines biedt een mogelijkheid
het proces van het 'labellen' van werk als mannen- of vrouwenwerk
te bestude ren . Technologische verandering vormt namelijk een
breekpunt in dit labellingsproces. Het kan leiden tot de creatie van
nieuw werk en het verdwijnen van werk, maar ook tot verschuivin
gen van werk van mannen naar vrouwen , of omgekeerd. Is werk
eenmaal gelabeld als vrouwenwerk of als mannenwerk, dan is het
moeilijk dit label te wijzigen, tenzij het gepaard gaat met technologi
sche verandering. Technologie op zichzelf is niet bepalend, maar wel
de maatschappelijke omstandigheden waaronder deze geïntrodu
ceerd wordt. Ofschoon tec hnolog isc he verandering wi jziging van
labels mogelijk maakt , is ze niet de oorzaak ervan. Zonder technolo
gische veranderingen doet de wijziging zich echter zelden voor. In
dit a rtikel gaat Ma rlo u Schrover in op de w isselwerki ng tussen tech
nologische verandering en het labellen van werk, vooral in de perio
de van 1850 tot 1950.

Werk wordt onderscheide n in vrouwenwerk en mann enw erk.
Vrouw en wer ken in een beperkt aant al beroepen waar de
I nen lager z ij n, evenal s de inkom en spl afond , en waa r de
arrièremoge lij kheden mind er zij n.1 Ze we rk n meer dan

mannen in de administratieve sec tor en in de zorgsector.
Het feit dat vro uwen kinderen ku nnen baren werd ge ach t hen
geschikt te maken voor werk met kinder en , de veronder steld e
smalle bouw van de vrouw enhand voor inp akw erk, de zorg 
zame aard voor dienstverlening. Vrouwen werden veronder
steld beter te zijn in het doen van monot oon werk, omda t ze
ondertussen aan iets ander s konden denken . Vrouwelijke ken
merken werd en echter pas aan werk toe gekend nadat het
gela be ld was als vro uwenwerk. Zo was typen, dat nu bij uit
stek vrouwe lijk is, dat niet van aan vang af. Het werd eers t
toebedeeld aan mannen en j ongen s, verv olgen s alleen aan
j ongen s, en pas daarn a aan vrou wen .
Er worden talloze verklaringe n geg even voo r het besta an va n
seksesegrega tie: natu urlijk e eige nsc happen, vereis ten van het
werk , ideologieën en voorkeuren bij we rkgeve rs en werkne 
mers, overdr acht van ideeën uit de pre- of proto-indu strië le
periode, en labelling naar ana logie vaQ bestaand werk. AI
deze verkl aringen zijn niet helemaal , of helema al niet bevr e
digend. Segre gatie wordt ook versterkt door wettelijke beper
kingen op vrouwenarbeid . Aan het einde van de negenti end e
eeuw werd vrou wen in mee rdere Europe se landen bij voor
beeld nacht werk, werk me t giftige stof fen en onder grond s

mijn werk verboden .' Hierdoor werde n versc huiv inge n in de
seks eseg rega tie te weeg ge bracht . In Ierland en Ned erland
leidd e het verbod op zondagsarbeid voo r vro uwen tot hun
verdrin gin g uit de zui velb ereidin g . Zui velbedrijv en ste lden
bij voo rke ur één per soon aan die de hele week het co ntinue
pro ces van kaasm aken kon contro leren, ook op de zondag . In
Zweden , waar eveneen s een verbod op zondagsarbe id voor
vrouwen bestond, wi sten vrouwen hun plaats in deze sector
wel te behoude n . Wettelijke beperkingen zijn du s ni et de
enige of niet de gehele verklaring.
Seksese greg atie wordt bov endien beïn vloed door de regi ona
le arbeids mar ktstructuur . In de Fran se textielst ad Roub aix,
wa ar weini g altern ati eve wer kgel egenh eid voorhande n was,
best ond er een arbeid sdelin g binn en de textielindu stri e . In het
nab ijge legen Arni en . . zonder alt ern atie ve werkg I ge nheid,
be 'l nd e n arbei I 'deling tussen indu 'trieën.4 In hel do or de
aarde werkindu strie overh eer ste Zwe ed se Gu stavber g bestond
een arbe idsdeling binn en de pottenb akk er ij, in het E ngelse
Stafford shire werkten vro uwen in de pott enb akkeri j en man
nen in de mijnen.

Zakken cem ent
Vrouw enl onen waren de helft tot tweederde van mann enlo
nen . Werkgevers waren ec hter vanw ege de bestaande sekse
segr eg atie niet vr ij om simpelweg mann en door vro uwe n te
vervangen. Wanneer een werkge ver eri n slaagde een taak aan
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Verschil in fysieke
kracht wordt ook
gebruikt als een
rechtvaardiging

voor loonverschillen

te merken als vro uwe nwerk, kon hij vrouwen aans te lle n. Nie t
het aans te llen va n vro uwe n, maar de def in itie van het we rk
als vro uwenwerk leverde du s een loonkos tenbes pa ring op .
D e rechtva ard ig ing voor loonverschill en was m ees tal dat
vrouwen mindere arbeidsk rac hten ware n: hun produ ctie lag
lager , en ze droege n mind er verantwoo rde lijk he de n. Omd at
m ann en en vro uwe n zelden hetzel fde we rk ded en , is dit arg u
me nt n iet eenvo udig te wee rleggen . Zelfs wa nnee r m ann en en
vro uwe n vr ijwel hetz elfde werk de den, ware n er ve rsc hille n .
Vro uwe n in de Br itse kouse nind ustrie krege n bijvoorb eeld ,
de m indere en de oudere mach ines toegewe ze n,
en haalden daardoor een lagere productie da n
m annen.
Versch il in fys ieke kracht wor dt ook ge bruikt
als ee n rec htvaardiging voor lo onver schill en.
Vrouw en zo ude n minder sterk zij n en daard oor
n iet gesc hik t voor alle soorten werk . Krac ht
heeft, in tegens te lling tot ving ervlu gh eid , zij n
w eerslag in een ge ldelij ke bel onin g . De rec ht-
vaardi ging hi er van stoelt op de aan na mes dat all e mannen
sterk zij n, en dat al het mannen werk krac ht ver eist. Het mee s
te wer k dat mann en doen vereist ech ter niet mee r kr acht dan
die waarove r vro uwe n beschi kken , en we rk waarvoo r vee l
kra cht nod ig is, ka n niet gedaa n worden doo r all e mannen ,
maar allee n door de sterke n. Bovendien hangt de krac h t die
voor be paa lde taken vereis t is af va n ke uzes di e wor de n
ge maakt: waaro m moet ceme nt ver pakt worde n in za kk en va n
vijft ig kilo ? D e negatie ve assoc iatie van vrouwe n met tech 
nol ogi e spee lt ee n bel an grij ke ro l bij l ab ellin g.
'Tec hno log isch in zicht' he eft 'kr acht' gedee lte lijk verva nge n
als seg regat iemec ha nisme.

Teenstuk
Vrouwenwe rk we rd ov er het algemee n aa ngeme rkt als o nge
school d of halt gesch oold . Man nelijke kwa lifica tie s wer de n
omschreven in ter me n va n gesc hoo ldhei d, vrouwe lijk e in ter
men van snel he id en pre ci sie . In geva llen waa rb ij van vro u
we n gecom plice erde vaardigheden wer de n geë is t, werd ver
onders te ld da t deze aangeb or en ware n, ze lfs wanneer het
'n atuurl ij ke ' as pe ct moeilijk te ontdek ke n wa s. Het sluiten
van het teen stuk in de kousenindu stri e bijv oorbeeld, was een
m oeilijk e taak die kennis en vaardi gh eid vereiste om effectief
en met vold oend e snelheid te worden gedaa n. De vaardigheid
om dit we rk te doen werd echt er als na tuur lij k beschouwd,
overgeë rfd va n moeder op docht er.
Of werk gesc hoo ld of on ge sch oold ge noemd wo rd t, han gt
voo ral af va n de m aat sch ap pelij ke on der hande ling en die
we rk en gesc hoo ldheid defini ëren . Op le idi ng, tijd en kenn is
over drac ht kun nen iema nd beter make n in een taak en de
vaa rd ighe id vergro ten . Do or de term en gesc hoo ld en onge 
schoo ld wordt ec hter niet , de al da n niet te me te n va ard ig he id
uitgedru kt. He t is de co llec tieve in spannin g va n wer kneme rs
om hun arbei dsvoo rwa arde n te besch erm en en bestendi gen ,
vee la l door mid de l va n de u itsluitin g va n bui ten staander s, die
bepaa lt of we rk wor dt aan gem erkt als ge schoo ld.
Hi erm ee is ge sc hoo lhe id gee n te meten , obj ec tie f be grip,
waar in vaa rd ighe id haar w eers lag heeft, maar ee rder ee n
w eersp iege ling va n maat sch a ppeli j ke ve rho udinge n .
O ntkenn ing va n de objec tieve bet ekeni s van het begr ip
ge sc hoo ldhe id heef t ge vol gen voor wa t lan ge tijd wer d
gezie n als de voo rn aam ste ui tkomst van tec hno log ische ver
ande r ing: ontsc holi ng . Indien gesc hoo ldhe id ge en beteken is
heeft , dan ge ld t dat ook voo r ontsc ho ling .
Ont sch olin g werd lange tijd gez ien als het voornaamste
gevo lg van techno logische ver and erin g . Het idee dat techno 
logi sch e verandering tot ontsch olin g le id t komt oorsp ronke
lijk van M arx. Volgens hem steld e de toepassing van machi
ne s de we rkge ver in staat de produ ctie te verh ogen en man 
nelijk e arbeids kra ch ten te vervan gen door we rknemers met
m inde r sp ierkrac ht; vro uwen en kindere n . Door de introduc -

tie van machine s werd de vaa rd ighe id va n de arbeid er over 
gedragen op de ma chin e. Bij Ma rx wer de n hie rdoor niet
alleen man nen door vro uwen en kindere n vervang en , maar
z ij n ook ande re verschuiv inge n moge lij k. He t kla ssieke voor 
beeld is de naaimachin e . Door de intro duc tie van de naaim a
chine ver be terde de positi e va n de jonge vro uwe n die met de
naa imac hines ging e n wer ke n , en ve rslechter de de po siti e va n
mannen , kinde ren en oudere vro uwe n.
Veel stud ies naar de gevo lge n van techn ologi sche vera nde
ring richt en zich op mann en werk ; er wo rd t gek eke n naar sec -

toren waa r in voora l man nen werken, of vro u
wen wor de n bui ten het onderzo ek geho uden .
Bo vendi en z ij n de gevo lge n in termen van
ontsch olin g voo ral beschreven vanu it het
perspecti ef van deg ene die erdoor bedr ei gd
werd, waard oor het eleme nt van ontsch olin g
veel nadruk kreeg.î
De gevol gen van tec hno log ische verand erin g
werden ben adrukt en gevre esd omdat ze kon 

den leiden tot feminisati e. M et fe min isatie wordt bedoeld dat
zich ee n assoc iatie ontwikk el t tusse n lage status, lage belo
ning en het feit dat het werk ge daa n wor dt door vro uwe n.
Fe minisat ie kan aan de ontwikk e ling va n ee n lage stat us
voo raf gaan, of er op vo lge n . Ee n ind irect ver ba nd tusse n
femi nisa tie en techn ologi sch e vera nderi ng vinden we bij brei 
en . H and mati g brei en we rd in de negent iend e eeu w ge da an
door zowel mannen als vro uw en. N u, zonder eni ge ve rande
ring in de techniek van het han dm ati g brei en, is het een vrou 
we nbezig he id bij uit st ek . D oor de intr odu ctie van het
fabr ieks ma tig- mac hinaa l breien , heeft zich een versc huiv ing
voo rge daa n van handm ati g br eien als pro duc tieve bezigh eid
naa r vrij etij dsbesteding.
Ofsch oon nieu we techn ologie wor dt ontwo rpen met het oog
op de toekom sti ge ge bruiker , hoeven machine s niet ge bruikt
te worde n door de persoo n die de on twe rpe r in gedac hte had .
De Lava l separator, waarmee melk van room wordt gesc hei
de n, werd in Z weden ont wikk eld voo r bo erderij gebruik door
vro uwe n. In Nederland werd de ze machine gebruikt door
ma nne n in fabrieken, omd at hij te kostbaar was voor de , in
vergelij k ing met Zweden, k leinsc ha lige Nederlandse bo eren 
be drij ve n , en paste bij de aa nva nke lij k relatief klein e
Nederl andse zuivelfabriek en .
Ee n anders oortig voorb eeld kan ge vonden worden in de
Nederland se textielindustri e, die niet all een de ma chin es
overna m van de Engel se, maar oo k de arbeidsdeling. Die
arbe ids de ling was niet zo bed oeld doo r de ontwerpers , maar

Telefo niste , in de central e V{//l het Hoof dp ostkamoor Utrecht in J9 J9.

Technologische verande ringen leidden niet tot ontscholing,

maar creëerd en wel de mogelijkheid

voor de lierdef ini ëring van werk, also ok 10 1 het scheppe n van nieuw werk,

Collectie : M arlou Schr ovc r
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afge dwo nge n door de Brit se va kbo nden. Overname er van
was gee n vo orzorgs m aatrege l va n de Ned erland se werkge 
vers, omda t de va kbonden hier nog niet sterk genoeg war en
om verge lijkbare eisen te ste lle n . Het sys tee m werd overge 
nom en zo nder acht te slaan op de wij ze waaro p het tot stand
was geko me n.
De gevo lge n van technol ogi sch e vera nde ring voo r vro uw en
we rk wor de n veelal be oord eeld op basis va n bestaand wer k.
Techn ologi sche veranderinge n leiden ec hter ook tot het ont
staa n va n nieu w werk. In de j aren twinti g en derti g va n de
tw intigste eeuw bijv oor beel d , we rden vro uwe n in gro te ge ta
le ge rec rutee rd door de zogen aamd e nieu we indu strieën , die
nieuwe producten ma akten met nieuw e pro ductiemetho den .
Massa pro ductie, lopende band en , co ntinue productie, mech a
nisatie en rationalisatie w aren kenmerke nd . Werk in deze
bed rijv en werd niet gefeminis eerd , maar was vrouwenarbe id
van aa nvang af.

Protest
Indi en een nieuwe technol ogie wo rdt geï ntroduceerd in een
nieuw e of gro eiende sector van ee n hestaande indu strie,
bepaa lt het ges lacht van da ar werke nde arbeiders het gesla cht
van de toeko mstige arbeide rs. In ee n door mannen gedomi
neerde sector, worden waarsc hij nlijk mannen gekozen als
nieu we arbe idskr achten. Wann eer het werk weinig opleid ing
vere ist, en een gering carri èreperspectief biedt , kiez en we rkge
vers voo r jo nge arbeid skracht en . In een mannen sect or zijn dat
jo nge ns . Wann eer er gee n geves tig de bel an gen wor de n
bedr eigd , kan er een over gangsfase volge n waa rin vrouw en en
meisjes de j ongen s verv ange n. D it gebe urde bijvoorbeeld in de
kantoorsector en in delen van de voedings middelenindustrie.
Zo dra vro uwe n hun intred e hebb en gedaa n in een deel van de
fabriek kunnen ook and ere taken naar vrouwe n verschuiven,
hetgeen gepaar d gaa t met een verde re opspli ts ing van werk en
ee n fysieke schei ding van de vro uwe n en ma nnen.
In ee n indus trie waarin ove rwege nd mann en werken, kunn en
we rknemers op twee mani eren op tec hno log ische verand e
ring reageren: ze kunnen er bez waa r tege n maken en wei ge
ren met de nieuwe technolo gie te werke n, zoa ls de Britse let 
terz ett ers deden, of ze kunn en de nieuwe technologie ond er
protest acc epteren . Bezwaren kunne n voortkomen uit een
bedr ei gin g van belangen, inkom en en status van mannelijk e
we rkn emer s. Wanneer de arb eid ers niet goed georganisee rd
zijn , ka n de werkgever de nieuw e techni ek introduceren,
onda nks de protesten en nieuw e arbeiders aa nstellen. Dit kun 
nen ma nnen of j on gen s zijn , m aar ook vrouwen of mei sje s.
De mann en die weigeren met de nieu we tec hniek te werke n
wor den gele ide lijk of on midd ellij k werk loos.
Indi en de ar beiders goe d geo rga nisee rd zij n kunnen ze int ro
ducti e van ee n nieuw e techni ek tegen houd en . Geor gani seerd e
arbe iders kunnen steun krij gen va n de over heid, die m assale
we rk loos heid vre es t, zoal s bijvoorb eeld gebeurde in de
Nederl and se siga renindus trie. Goed georga niseer de m ann en
kunne n er ook voo r kiezen de nieu we tec hniek te accepter en ,
nadat bedreigingen voo r ink om en en status zijn we ggenomen.
Dit gebe urde bij voorbeeld in de E nge lse aarde werk indus trie.
M ann elijke arbeidskr ac hten kunn en voor deze tactiek kie zen
nadat enke le vro uw en tot de bedrij fstak zij n toegel aten , waar
door verva ng ing een reë le dr eiging wo rdt. De oudere machi
nes kunnen doorschuiven naar vro uwe lijke arbeidskrac hten,
die ze tijd elijke bedienen tot een defin itieve totale ver van gin g
va n alle ma chines, zoal s bijv oorb eel d gebeur de in de
Zwee dse aardewerkindustrie en de E ngelse textiel.
In een sec tor waarin overweg end vrouw en werken, kunnen de
werkn em er s ook bezwaar ma ken tegen de nieuwe machines.
Vrouw en waren echte r in het algem een slecht georgan iseerd.
Ofsch oon bonden de verklaring daarv oor graa g leggen bij een
ge brek aa n belangstelling van vrouw en voo r vakbondsactivi
teiten , ligt een logischer verklarin g in ee n gebrek aan belan g
ste lling bij bonden voor vrouw enb elangen. Hi storisch gezien

D e m achinale stikkerij van stoo mscho enfabri ek Van den Bergh in D en Bos ch,

ca. 1900. Schoenen werd en tradit ioneel gemaa kt door mannen. Tegen de
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veel verze t van mannelijke sch oenmakers. 7.Uvreesde n vno I' afnnme van hun

werk gelegen he id, en verwo estt en da arom de in aa nb ouw zijnd e fabr iek van

Vtm den Be rgh in Beso ven. Van den Bergti bego n op nieuw in Den Bosch en

huurd e voor z ijn nie uwe fabriek vrOuwen als stikste rs, gedeel telijk afkom stig

uit D uitsl and . (Co llec tie : Marlou Schrover )

is het onwaars chij nlijk dat vrouwen goe d ge noeg geo rga ni
seerd wa ren om een vera ndering tege n te houden of de intr o
du ctie te beïn vloed en . B ij we iger ing kon verv angi ng door
man ne n pl aat svind en . Dit ge beur de bij voorbe eld in de
Zweed se zuivelsector en de Enge lse aardew erkindus trie .
Is we rk eenmaal gelabe ld als mann elij k of vro uw elij k, dan is
het moeil ijk de ze lab ellin g te wijz ige n. Een nieu we techn olo
gisc he vera ndering kan een re de n of exc uus zijn voor w ijzi
g ing . In de meer dyn ami sche en inn ove rende indu st rieën
doen mogelijkheden voor wijz ig ing zic h regelmati g voo r. In
industrieën wa arin techn ologisch e ve rande ringe n zeldzam er
zij n, ontwikk elen zich sterkere ge voe lens omtrent ' tra ditie'.
He t verze t tegen een nieu we tech nologie zal daa r sterke r zij n
en de kans op verschuivin gen bij gevo lg kleiner .

Marl ou Schrover is wet enschapp elijk onderzoeker bij de vak 
groep Geschiedenis van de Un ive rs ite it Utrecht.
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Het: meisje met: de rode roos
T r u u s Menger. E e n in t:e r v ie w

Nanda van der Zee

Dez e zomer werd de bekende beeldhouwster en verzetsstrijdster
Truus Menger 75 jaar. Nanda van der Zee sprak met haar over
haar leven, het verzet en de voortdurende strijd tegen fascisme en
racisme.

Waarnaa r kijk je he t eer st a ls je een internationaa l bekende
beeldhouwster op bezoek krijgt voor een gesprek? Naa r haar
hand en . Twee kle ine, fijne, fie re handen, sier lijk en beweeg
lijk . H et is dan ook even moeilijk te bes effen da t di ezelfde
handen in naam va n het rech t meer dan vijftig jaar ge leden
reg elmatig ee n pistoo l omk lemden en N eder landse ve rrade rs
liquide erden . Voor me zit Tru us M enger; die op 29 augustus
haar 75ste verjaa rdag vierde. Indertijd het maatje van ver
ze tsstrij dster Ha nnie Schaf t die de ges chiedenis inging als
'het meisje met het rode haar'.

"Ik kwa m uit ee n politiek lin ks nes t, ja, co mm un istis ch . In de
j aren de rtig wer d dat gezien als een extre me politieke op stel
ling . M ij n moeder was lid van de Internationa le Rode Hulp en
hielp politi ek links georiënte erd e me nse n, maar ook joden,
di e uit Duit sland waren gevlucht , aan on der da k . Wij hadden
du s voo r tdurend allerlei soorten men sen in huis. De 'goede'
Duit sers we l te verstaan. Dat heeft voor ko m en dat ik haat
tegen Dui tsers ontwikk elde.
Om streeks 1935 waren mijn oud ers al een paa r jaa r geschei
den en de armoe thui s was groot. Ik wist me nau welijk s iet s
anders te heri nneren dan dat we van de ste un leefden . Er wer
den rege lmat ig verga deringen bij ons thui s ge ho ude n - ille
gaa l, sinds 'de steu n' mij n moede r ve rboo d me nse n (manne n,
we l te ve rstaan) te ontva nge n. Op een keer werd onze steun
in geh ou den om da t men ontd ekt had dat er een bijeen kom st
was gewees t. De vero ntwaar dig ing was groo t. De ee rste tijd
krege n we va n buren en vrie nden bro od en soep, ma ar toen
we hel emaal niet s me er hadd en , gingen we met mijn m oed er
naar het kantoor van de steun. Ze zei dat ze haar geld kwam
halen en toen , lu id ge no eg om iede ree n op te laten kij ken :
"Mi j n ki ndere n hebb en hon ger, omdat ik po litiek niet in jul
lie straat je pas . Ik ga hier niet weg voor ik ete n en ge ld heb ."

Moed en lafheid
"Toen de oo rlog uitbrak was mij n broertje zes, mijn zu sj e
Freddy veert ien en zelf was ik zestie n . Mijn moeder was al
heel vroeg bij politiek werk be trokken geraak t. Thuis hadden
we een ste nc ilm achine waarop mijn moe der , samen met ande 
ren, ee n mani fest stencilde waar in wer d uit gelegd wie de
nazi' s nu eige nlij k waren en wat zij beoog de n , om de mensen
te waarschuw en voor wat zou kunn en ga an gebeuren. Mijn
m oeder had zo 'n vreselijk vooruit ziend e bli k omdat ze, door
de vele vlu cht elin gen die we in hui s hadd en , wist wat er in
Du itsl and aan onrec ht plaat sv ond . E n dat was ec ht niet zo
m aar wat! In 193 8 kw am en er vl uc hte linge n die de

Kristalln acht hadd en meegemaakt. Nou , ik we et nog we l dat
mijn moeder toen vrese lijk ge huild heeft. Di e men sen had den
al die stadia van ontre chtin g al doorl open . Verschrikk elijk.
Hoe de Ne derl ande rs op al die be ric hten in de kranten en op
de beeld en va n het bi oscoopj ourn aal waa r men Hitl er en
M usso lini de m assa' s toe zag brull en , reage erden? Ac h, de
Nede rla ndse ge dachte was: wij zijn neutr aal! Je werd zelfs
beboe t of kr eeg gev ange nisstraf als j e het ' bevr iende staat s
hoofd ' HitIer bel ach el ij k maakte . Voorts was de Ned erland se
bevol king ove r het algemeen niet bang voor het naz idom ,
wa nt dat spee lde z ich immers af over de grens en j e we rd toc h
be scherm d door j e gren s, dat werd je zo toch voorg eho uden?
De naïv ite it d ie we toen hadden ! M aar het is oo k verschrik
ke lij k da t we zo naïef geh ou den werd en. Van regerin gsw ege
was er natuurlijk een eno rme lafhe id, toen al. De oorlo g brak
uit en de Koningin vluchtt e. N ou , dat gaf me een discus sie in
de straa t ! Kijk, wij waren niet konin gsge zind. Maar het was
een kla p in het gezicht van het Ned erlandse volk, dat wa s het
abso luut. En degenen die in de regeri ng zaten, nou, die had
den ee n beste baan wa ar ze al heel lang zaten en no g wel wat
lan ger wilde n zitten .
La ngzaa maa n kwamen de maatrege len tegen de jod en . Het
prec ieze van hun lot wis t ik toen niet, maar je voelde instin c
tief dat he t go ed mis was . Waaro m moesten al die j od en weg?
Waaro m we rde n ze zo in die wage ns ges lage n? Waarom kon
het niet op een gewo ne manier? Dat gaf al aan hoe eng het
was, hoe gr iezelig. Oo k die pogro ms in Ams terdam waar bij
men sen wer den be sch oten en doo dge ranse ld. Al die din gen
gave n eige nlij k al aan waar ze naar toe ging en. Ja , dat er gas
ge bru ikt zou wo rden, dat wis te n we nie t. We dacht en eerder
aan uithon gerin g en aan vrese lijke z iekte n - zoa ls tyfu s - zo n
der me disc he hulp . Jood se ziekenhuizen wer den oo k leegge 
haald en rea lis ee rde j e dat ten vo lle , da n vermoedde j e niet ,
maar dan Wist je dat er voo r die me nse n iets ve rschrikke lijk s
te wac hten ston d. Ied er mens die deze dinge n met eige n oge n
heeft gezie n, moe t toch zijn gaa n nadenken ?
Er wa re n geno eg moedi ge men sen in die tijd, en wat is er, met
de dood voor ogen toch veel aan moe d opgebra cht. Het
opme rkelij ke was dat ju ist de ar me me nsen die zich solid air
me t de vervolgden verkl aarden - alle m aal in rijtjeshui zen
hoor , althans in het Weste n van het land - de meeste ond er
duiker s opnamen en niet de rijken in hun grote grachtenhui
ze n . Terwijl het verraad in zo 'n wij kje vele malen eerd er
dre igde. Verder waren het boeren en vooral de gereform eer
den die mensen opnam en met de gedac h te 'God zal on s
be hoede n'.
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All een alo m de joodse ond erdui ker s van eten te voorzien ,
w as er vreselijk veel moed nodi g . D aarvoor moe st je stad en
land aflope n , want je kon nu eenm aal niet met je bundel bon 
kaart en zo' n twintig broden bij een en dezelfd e bakker kop en ,
dat zou te ve el in de gaten lop en . Al s j e onderduikers had ,
kr eeg j e dubbele bonkaarten en die werd en dan door on s van
het gewa pe nde verze t bij ov er vall en op di stributiekantoren
ge roo fd etce te ra , Voor dat all es zij n gro te offers gebracht en
daarom deed het men sen pijn di e echt ge ho lpen hebben dat
konin gin Beatri x zo rück sicht slo s in het buitenland [de
Kn esset in Isr aël.NvdZ] stelde dat in het licht van de jod en 
verv olgin g het Nederlandse volk zich nou niet zo van zijn
be ste kant heeft laten zien . D an beseft ze niet hoe groot het
verr aad wa s en ook niet dat men sen , als het om geld gaat, zo
lelijk kunnen worden.
Er w aren mensen die al dolg elu kkig waren als ze f7,50 per
verraden jood kregen. Voor f7,50 werd verraad gepleegd, en
werden mensen naar Auschwit z gestuurd om nooit meer terug
te keren. We weten weinig over wie die verraders zijn
ge wees t, want dat ging allema al met briefje s of mondelinge
tip s - maar hun geld gingen ze halen' En ach , behalve het
altij d loer ende verraad waren er nog zo vee l andere haken en
oge n aa n het verbergen van verv olgd en . Hield men zich aan

j ouw hui sregels , kon men zic h in j ouw hui shouden schikk en?
Wij hebben wel een s iem and neer m oet en schieten die ald oor
maar naar buiten wilde , omd at hij niet binnen kon zitt en maar
daarm ee wel steeds de kan s liep verr aden te worden en me t
hem zij n tien andere med eond erduiker s. Dan zaten er in
Nederl and ook nog een s de elitepaa rdj es van Hitle r di e bij
voo rbee ld in Denemarken ontbrake n. Het was geen eenv ou
dige za ak om mensen te ve rbergen .
Na zo vee l j aren , na vijfti g j aar, ve rsc h ij nen er allema al boe
ken o ver heldendaden die niet begaan zij n . Daaraan erger ik
me eige nlij k, want er word en s traa tjes schoongeve egd die
dani g bevuild zijn. Ik denk dat we eige nlij k heel nuchter moe
ten const ateren dat als er weini g gedaa n is voor de jod en in
Ned erland, dat kwam door 'va n boven': door de toenmali ge
regering en het toenmalige ambte na renapparaat. Dat blijkt
ook wel: nu pas komt aan het licht dat al die bezittingen die
j oden hebben gehad en die hier ge reg istreerd stonden, hier
aanwez ig waren, werden verde eld onder de ambtenaren . Wat
ee n schande ! Ik denk dat we het met zijn allen eens moeten
word en dat ook de waarheid over het verzet tevoorschijn
moet worden gehaald. En de wa nda den van de toen zitt end e
am btenare n, maar evenzo de moed van hen die aan die wan
daden niet deelnamen. "

Truus M engel'
Foto: M ark Kohn
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Verzet:-met:t:erdaad
"M ij n aa ndee l in het verze t begon met blaadj es rondbren gen ,
m et leu zen op muren schrijve n en voora l di scu ssies aan ga an
m et de je ug d om hen te weerh oud en bij voorbe eld bij de
Jeu gd stor m te ga an. Klein verzet. Al1es wa t ook maar iet s
naar prot est zw eem de, vo nde n we leuk . Dus op
Konin ginn ed ag wo r teltj es dra gen en dat soor t kindera chti ge
din getj es ; niet uit Oranjeliefd e m aar uit prot est. D át dreef on s .
A ls Mu ssert sp rak de draden va n de m icro foon doorknippen
of met zijn honderden de fietsbell en laten rink ele n zodat de
m an in het luchtledige stond te schree uw en. En dan met zijn
alle n ' tante, tante ' roepen om dat Mu sse rt met zij n tante wa s
ge tro uw d. Wij pra atten ook ove r de toek om st , hoe we het dan ,
hoe we het beter zouden aanp akk en , wat we zouden verbet e
ren . In onze ver zetsgroep werd dat voor al ge stimuleerd door
tw ee stu denten waaronder Hanni e Sch aft.
Ik heb haar begin 1943 ontmoet in het nood ziekenhuis in
Tw ent e. Ze was een stij f, hoew el leu k, toch een tikkeltje tut
teri g mei sje om te zien. Altijd die sc ho uders wat hoog: een
ju ffertje . M aar het was ook een heel interessant e vrouw. Want
j e ko n heel erns tig en heel goed met haar di scu ssiëren.
We w aren in Twente omdat we ee n overva l hadden geda an
di e ve rkee rd was afge lope n en waa rbij ee n va n onze j ongens
in de rug wa s gesc ho ten, zod at onze co m ma nda nt vond dat
we weg moesten voo r onze ve ilig he id . Toe n zijn we naar
En sch ede gegaa n, waar onz e moed er al eer de r naar toe was
gev luc ht omda t het haar in H aarl em te heet onder de voeten
w as ge wo rde n.
Hanni e was door onze comm and ant ges tuurd om on s naar het
H aar lem se ve rze tswer k teru g te halen . Aa nva nkelij k wan
trou wden wij haar. Hannie zat met haar pi stool in haar zak ,
mijn zus en ik zaten pre cie s zo. Z ij ko n imm er s een verraad
ster zij n . Toch kon ik op een gegeve n oge nblik mijn lachen
niet meer houd en , door dat ve rk ne pe n naar elkaar kijken met
trill end e kn ieën . Toen dat lach en brak , waren we alle dri e
opee ns wee r jo nge meiden . N a dat bevrijd en de lachen was de
ban ge bro ke n en de band gesm eed .
We hebben ons niet verzet tegen 'de Duit ser ' , we hebben ons
ver zet tege n een ideo logie die neer kw am op moord. Er is lij
delijk ver zet geweest, er is daadw erkelij k ver zet geweest en
er is med e-lijdend ve rz et geweest, bijv oorbeeld me t de jo den .
Mijn zu sje en ik , en la ter kwam H ann ie Sch aft daarb ij, heb
ben ge we rkt in het verze t-metterd aad , de pa rtizanenstrij d . Het
uniek e daarv an was dat wij als mei sjes men sen liquideerden,
bru ggen opbliez en, enzovoort s . N atuurl ijk heeft dat on s
be sch adigd , niemand komt daar on gesch ond en uit, zeker niet
a ls j e zo j ong bent als wij toen waren . M aar wij zagen he t als
het uitsnijd en van kankerge zw ell en uit de maats chappij en
daar sto nde n we voor honderd pro cent ac hter. Want we vo n
den dat men senja ger s zoal s de nazi 's niet in onz e maat schap
pij hoord en .
Al s m eisjes, en als zeer j on ge meisje s ze lfs, mijn zu sje
Fre ddy dro eg nog vlech tj es , ware n wij natuurlijk veel
gesc hikter voor dit werk dan vo lwasse n m ann en omdat er op
ons ve el minder - tot geen - verdenk ing vie l, aa nva nkelij k. We
zage n er dood ge woon uit, ook al hadd en we een pistool in
onze zak zitten . Nederlandse verra ders wa re n het die wij pa k
ten , m ensen die ee n kick kre gen va n hun ve n adersw erk, er
dan opee ns bij hoorden en op fees tjes va n de Duit ser s werden
ge fê teer d . Di e men sen waren ove rige ns afko ms tig uit lette r
lijk alle lagen va n de gemeen schap . D at w as het hele griez e
lige van de verr aders: van de Mo f wist j e hoe hij eruit zag , de
verr ade r viel niet te herkennen . Heel af en toe toch wel, en
dan werd hij geliquideerd . Ook doo r ons. Om eerlijk te zijn
heb ik j uist daarover nu weinig nachtm erries. Nach tmerr ies
heb ik over het niet kun nen redden van weerloze kind eren.
Freddy , dat kleine tie nertje met vlecht en , is de eers te geweest
die gesc ho ten heeft op verrader s . D aarn a natuurlijk in tranen.
Toch ded en we het alleen maar omdat we het noodzakelijk
vonde n en we hadden daar verd er onder ling ook geen discus-

sie ov er, zo duidelijk lag dat voo r ons. Er werd uitera ard we l
over ge praa t met bij voorb eeld onze commandant wa nt
natuurlijk vo nden we het ve rsc hrikke lij k werk. Kom nou , we
ware n er toch nooit voor opge le id! We w aren maa r gewo ne
meid en . Hannie wa s stude nt en wij ware n gewone kinde ren
die ook gra ag leuke din gen in het lev en deden ; alleen , we
hebb en we inig jeu gd geha d - er was toch vijf jaar van je j eu gd
afge no me n - en wij war en ec ht niet de enige n."

Spreekbuis
"Ik blij f altij d zeggen dat de illegale bladen het verzet wa ren,
want die waren de spreekbuis va n het verze t en het door geef
luik naar de bevolking . D at was onnoemelijk belangrijk : de
men sen oppeppen in moeilijk e tijd en , want vijf jaar is lang : ze
hebb en als voorb ee ld en bem oedi ging enorm do orgewerkt,
temeer omdat het nie t vanuit het buitenl and, ma ar vanu it eigen
krin g , van binn enu it kwam en dat bij voortduri ng . Als konin
gin Wilh elmina er in haar red evoerin gen voor Radio Oranje op
get amb oereerd zo u hebben dat de j od envervolging onchriste 
lijk w as en niet in Gods bedo elin g kon liggen , denk ik dat dit
het christe lij ke Nederland zeke r zou hebben aangesproken .
M aar het is niet geze gd, het blee f bij 'God en Oranje' , wat
mijn taa l nie t was, zeker niet in die tijd, en de Nederl and se
regerin g-in -ballingsch ap was nou oo k niet bepaald de ee rste
om haar in ee n reëlere richtin g te advisere n. Anti semiti sme en
onversc hilligheid kwam en in alle krin gen voor.
Na tuur lij k is het Duit se vo lk van toen schuldig, maar ik vind
het onz innig om jon ge Duit se men sen no g steeds met dat
schuldge voel te overlad en . Ik spree k in Duit sland voor de
jeu gd ove r vrede en over de par tizanen strijd tegen nazi sm e en
fasc isme. Gelukkig doe ik dat niet allee n; er zijn no g ve le
ande re me ns en uit het ver zet die dat doen , op scholen en uni 
ver siteit en , ook ov er het huidi ge fascis me en raci sme in de
wereld . Daarbij moet je er voora l voor zo rge n het optimisme
bij de jeu gd gaande te ho ude n. De Dui tse je ugd heeft er toch
even ve el recht op als de onze om ge lukk ig te worden? Ik vind
he t onj uis t hén kwalijk te nem en wat de generaties voor hen
hebb en laten gebeuren , met de handen voor de ogen en de
hand en voor de oren .
Ik ben nu bez ig met and eren ee n tentoonste lling samen te
stell en , onder ander e gebas eerd op gegevens ov er Hanni e
Sch aft, over al die verzetsvrouwen, ook over de j ood se , in de
ka mpen . Die ten to onste lling is teve ns op deze tij d gericht om
die m en sen te be lichten die zich tewee rstellen tegen fascistoï
de groe per ingen die onze j eugd bedrei gen . Daarbij is he t
belan grijk dat je je optimi sm e kunt visu aliseren; optimi sme
naar deze jeu gd toe is echt nood zakelijk . Want niet in de toe
kom st ge lov en, is het mee st trag isc he en het meest erg e wat
een men s kan overkom en ."

Op 4 m ei 199 8 staat Truus M enger met ee n roos in ha ar han
den op het Centraal Station in A ms terda m bij de bronzen
pl aat , ee n oor logs mon ume nt. Stil staa t ze daar, ve r weg van
alles en ied ereen, di chtbi j wat oo it h áár all es en ied ereen
vorm de. Di cht bij de niet te besp reke n wa arhe id van toen,
dic ht bij het onre cht van heden. Een krac htige vrouw, all een
in haa r he rinne ringe n, de haat ver voo rbij.
Iemand blijft staan, ge troff en door die vro uw me t haar roos.
An deren bl ijven staan , en nog we er an dere n. H et is een st ille
m enig te di e haar en haar roos tenslott e om ring t. Dan is haar
tijd van omz ien om . Ten vijl zij, op weg naar Duitsland , de
trein tegemoet loopt , drin gt een med ereizi ger op haar aan en
fl uistert haar toe : 'Jij hebt gelijk! '.

D rs. Nanda van der Zee is hist orica.
Zij publi ceerde Om erger te voorkom en. De voorg eschiedeni s
en uitv oering van de vernietigin g van het Nederl andse j oden
dom tij de ns de Twe ed e Wer eld oorlog (Amsterdam :
Meu lenh off, 199 7)
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"Civilus' docht:ers"
Ex e m p la r isc h e vrouwen in Nederlandse 'vrouwenalmanakken'

Esther Velthuis

In het afgelopen jaar werd vanaf verschillende wetenschappelijke
podia en in geschrifte aandacht geschonken aan exernplar-ische VI-OU

wen. Ook in almanakken zijn deze vrouwen te vinden. Esther
Velthuis doet hier verslag van haar onderzoek naar de voorstelling
van Nederlandse vrouwen in almanakken. Moed en trouw kon bij
deze exempels samengaan met zwakte en nederigheid.

Uit: Almanach van en voo r Ne derla ndse vrou we " (1828)
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het Ned erl andse koninkrijk op zijn beur t ex emplarisch .i
Een goed voorbeeld van veranderend 'nationaal houv ast ' is het
perso nage va n Mari a van Reigersberch (15 89-1653). AI tijdens
haar leven werd zij door de poëzie van haar man Hu go de Groot
bekend als ex emplurn va n de huwelijk strouw van ee n nobele ,
zich zelf voor haar man opofferende vro uw. Zij zou het plan
hebb en ges me ed voor de ontsnapping van De Groot in de boe
ken koffer uit zij n geva nge nis, slot Loeven stein . Vondels schrif
telijke portret van M aria, j aren later , gaf ee n ondern em ende en
slimme vro uw te zien die exemplarisc h was voor vro uwe n
kracht en toe wij ding. Na 1702 en het begin van het tweede
stadh oud erloze tijdper k werd de bel angstelling vo or slacht
offers van de politiek e omwentelinge n van 1618-161 9, waar
onder De Groot , opni euw gevoed. Ditm aal me t een M ari a van
Rei g rsb rch die naa st trom: en moederlijk ook dapp er, drift ig
en emo tionee l wa geword n.3

Der gel ij ke exempels waren ook te vinde n in alma na kke n.
Almanakke n waren in Nederl and in de achttiende en negen
tiend e ee uw bijzond er popul air. Net als het klucht- en liedb oek
en het pamfl et verscheen de alm anak in gro te opl agen in de
volks taa l. Hij wa s goedkoop en bedoeld voor een breed
publi ek ." H l groeiende aa ndeel van nieu we titel s op het totaal
van alge mee n-culturele tij dschrifte n tussen 1770 en 1830
getui gt daarvan. Het gro te aandeel van almanakk en had ook te

Helden en held innen mog en dan van alle tijd en zij n, de ver we
tenschapp elijk ing en pro fessionalisering van de nati on ale
geschiedschr ijv ing in de negenti ende en twinti gste eeuw heb
ben met succes ertoe b ijge drag en dat de canon va n
Nederla ndse held inn en zeer versmald e . In biografi sche woo r
denb oeken uit de eer ste helft van de negentiend e eeuw staa n
veel voorl opig laatste verm eldin gen va n roemrijke vrouwen ,
die in vo lgende drukken niet meer voorkome n. De verhalen
ove r dez e vro uwe n werde n als op zich zelf staa nde geb eurt e
nissen slec hts in de marge ove rge leverd . Namen als die van
Hille gond Wen ssen , Trijn tj e Simons of Josina van Lynd en
moesten het afleggen tegen beroemdh eden als Maria van
Reigersber ch of de knipkun sten ares Joh ann a Koerten. W él
werden vanaf het einde van de achttiende eeuw en het begin
van de Fran se bezettingstijd nam en en dad en van enkele vrou
wen op grote schaal dien stb aar ge maakt aan toenmali ge popu
laire abstra cties als 'het vaderland ' , de 'vro uweli j ke deugd
zaamheid ' en de cultu s van het moed ersch ap . Exemp els in
alma nakke n zijn duidelijk e illu str atie s va n deze themati ek . Ee n
exe mpelfig uur vervult een voor bee ldrol als bijvoorbeeld held ,
heilige of anti -held . Zijn levensverhaal is de kapstok waaraa n
een stichte lijk en ge nera lisere nd relaas ten behoeve van een
politieke , soc iale of reli gieu ze ove rtuiging word t opgehange n.

Nationaal houvast
Tussen de Verlicht ingsid ea len en de ne gentiende-eeuw se
'domestice ring' van vrouw en en hun bezigh ed en nemen de
burgerlijke waarden van deu gd , menselijk e n hui selijk ge luk,
die voo ra l werde n ver tege nwoo rdigd in vri en dschap en het
hu welijk , ee n ove rheerse nde plaats in . M en sc hree f vrouw en ,
dat wil zeggen moeder s en echtge notes, ee n bescha vend en
verz oene nd aandee l in de same nleving toe . De ver mee nde
toewijdin g en afh ankelij khe id van vrouwen leidde even zo
vaak tot de voo rs te lling van de sy mbolisc he maagd , of zij nu
ee n gel erde was of ee n bur geres "w ier kui h id de gro nd 
ves ten van het republik ein se bestuur beve ' ti de .,,1
De heldinn en werden 'gep olit iceerd' in de zin dat de voor stel
lingen van al dan nie t invlo edrijk e vrouwen meedeinden op de
opeenvolgende golven van publieke belan gstelling voor de
politieke omw entelingen in het Nederl and se verleden. He t
door revoluti e en malais e geteisterde vaderla nd stond bol van
sentiment over de vero nders te lde pol itieke ee nhe id in met
name de Goud en Ee uw . Di e was ten tijde va n het ontstaan van
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Historische bagage
Het is de vraag in hoeverre de lezers van de almanakken beter
geïnformeerd waren dan de huidige moderne lezer, afgaande
op de feitelijk geringe informatie in de exempelbeschrijvin
gen. Er werd maar weinig uitleg gegeven bij al de namen en
gebeurtenissen uit het overwegend verre verleden. Dat het
merendeel van deze vrouwen een beroep uitoefende dat door
talent en voortdurende oefening en onderwijs gevoed was, gaf
reden om hen boven hun sekse te verheffen als voorbeeld voor
anderen. De kern van hun voorbeeldfunctie lag echter in de
nederigheid, bescheidenheid en trouw die ze wisten op te
brengen. Er zijn drie aspecten die voortdurend boven de
afkomst en professie van al de vrouwen verheven zijn: hun

1828 waren de almanakken er dik mee bezaaid.
Sprekend zijn de combinaties waarin de exempels in de alma
nak ken voork men. De Alm anack POO,. meisjens door ineis
j e/M'S en de AI/l/(/I7och van en voor Ned irlandse vrou wen (1828)
presenteerden in een jaargang zes tot tien uiteenlopende exem
pels. Het is duidelijk dat de voorbeelden van de vorstinnen en
de geleerde, dichtende en strijdende (soldaten)vrouwen een zo
breed mogelijke illustratie van de vrouwelijke kunne moesten
zijn. Het zestal vrouwen in de Almanach van en voor
Nederlandse vrouwen is in tweeën gedeeld : het zijn drie aard
se, zinnelijke en sterke, kortom 'manhaftige' vrouwen versus
drie zogenaamd vergeestelijkte, aan het land en echtgenoten
onderworpen vrouwen. De vorstin Jacoba van Beieren die met
een perkament in de hand met het duidelijke opschrift 'afstand'
de blik omhoop werpt, de geleerde Anna Maria van Schurmann
met boek en veer en de echtgenote Maria van Reigersberch met
de koffer : alle drie staan ze in dienst van een taak en een ideaal
dat henzelf verre overstijgt. Daar tegenover staan Kenau
Hasselaar, Maria van Lalain en Trijn van Leemput. Ze zijn
ZWlHU· bewa pend en klaar om te forceren .
Slechts de Alman ak: \100 1' vrou wen door vrouwen' bevatte
vrijwel constant gemiddeld twee exempels. Hoewel deze
almanak op het oog minder 'doorzichtig' is, valt er ook hier
enig beleid waar te nemen in de keuze van de exempels. Voor
het jaar 1795 werden Magdalena Moons , Charlotte de
Bourbon en Maria van Lalain beschreven: elk in hun situatie
waren zij de minnares van een vooraanstaand invloedrijk
man. Magdalena Moons namelijk vermurwde haar minnaar
én belegeraar, de Spaanse opperbevelhebber Valdez;
Charlotte de Bourbon was verbonden aan Willem van Oranje
en Maria van Lalain dong als vrouw van een verslagen man
naar de gunst van zijn overwinnaar Alexander Farnese.
Het jaar daarop werden Charlotte Corday en Elsje van
Houwening beschreven, de dienstboden van respectievelijk
David Marat en Hugo de Groot. Ze verrichtten een helden
daad, notabene door te doden dan wel een ontsnappingspo
ging te begeleiden.
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Uil: A/mal/ach lJOII en voor Nede rlandse vrouwen (J 828)
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maken met het feit dat de inhoud van veel drukwerk beïnvloed
werd door de kleine Nederlandse markt die taalkundig beperkt
was; almanakken werden noodzakelijkerwijs afgestemd op een
zo breed mogelijk publiek. Van actuele nieuwsvo orziening was
in alman akken tot 1845 eigenlijk geen sprake." 'Ook de gege
vens over gebeurtenissen uit het nabije verleden liepen in de
exempelbeschrijvingen jaren achter de feiten aan . Alleen de
dood van Marie-Antoinette en de gewelddadige dreigingen van
de revolutie waren van een bijzondere actualiteit.
Meestal suggereerde de titel van een almanak dat deze alleen
voor vrouwen bestemd was; de inhoud bevestigde dit echter
niet. Dat neemt niet weg dat vrouwen expliciet tot het beoog
de leespubliek gingen behoren, ook al was het aandeel van de
'vrouwenalmanakken ' uiteindelijk klein en de levensduur
vaak kort. Het lezerspubliek van almanakken was waar
schijnlijk vooral jong. Dat een jaargang van de Almanach van
en voor meisjens blijkens de handgeschreven opdracht aan
een vieljarig meisje cadeau werd gedaan, mag als een
extreem voorbeeld gelden, maar kinderen en jonge mensen
uit welgestelde milieus werden in de almanakken regelmatig
aangesproken. Enkele vrouwelijke schrijvers en uitgevers
voelden zich om verschillende redenen daartoe geroepen.

..... _ •.,.1 .Htl~ ...~...

Uil: Alnuniach van en voo r Nede rlandse vrouwen (1828)
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Vijf beroepen
Exempels behoorden niet altijd tot de vaste rubrieken van een
almanak, maar kwamen van oudsher wel regelmatig voor. De
almanak, in al zijn verschillende vormen van inhoud en uiter
lijk, wordt gerekend tot de populaire lectuur van het verleden.
Vol spot sprak men vanaf de achttiende eeuw wel over de
almanak als een uitgesproken vrouwengenre. waar titels als
Toiletgeschenk van vernuft en kunst voor dames van lectuur
en smaak en Almalloch voor de jufferschap tot vermaak in
ledige uuren ongetwijfeld aan bijdroegen. Wellicht wordt
daarmee de aantrekkingskracht van de almanakteksten op álle
lezers weergegeven.
In navolging van de middeleeuwse traditie van negen 'beste
mannen' uit de wereldgeschiedenis en de drie geloofstijdper
ken (heidendom-jodendom-christendom) was een vergelijk
baar vrouwelijk canon van 'deugdzamen' gevormd. Vanaf
zijn Franse en Dut ' e oo rsprong groe ide d i uil rol een uni
verseel Europees ge nre. " In wo ord e n beeld werd aan de
levensloop en daden van de vrouwen een moraliserende
boodschap verbonden die paste bij de intenties van de auteur.
Het middeleeuwse exempel bijvoorbeeld verbeeldde het
ingrijpen van God of een heilige in de loop der dingen. In de
zestiende eeuw propageerden exempels vooral verschillende
facetten van de christelijke huwelijksmoraal. De boodschap
van ku L he id , als pl ichrsge trt uwe respect v or od, de staat,
echt genoot en hetm oeder sch ap/ , ging alle ande re overh eer 
sen, een fenomeen dat in de achttiende en negentiende eeuw
verder op de voorgrond trad. In de roerige jaren van 1791 tot
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hertogen en grave n , meer sy mpat hie te genieten dan de echt
ge no tes va n ra adp en sion arissen . Deze voo rke ur past we l bij
het feit dat vee l exemp els zij n ge koze n uit de tijd va n de
Opstand en de Goud en Ee uw. De verering en m onum ent ali 
ser ing va n het vaderl and se ve rlede n én zij n mannelijk e hel
den wer d du s door midd el va n exe mpe ls in alm ana kke n van
vro uwe lij ke mede stand ers voorz ien . Naa rma te het aa ntal
j aargangen va n de alma nakke n in de negentiende eeuw vo r
derd e , zo u ee n toenam e va n het aa nta l Nederland se vro uwe n
verwac ht kunnen wo rden . M aar dat is niet wa t er gebe urt : het
aanta l nieu welin gen onder de exem pels is na 1800 nog maar
drie, met verv olgens enke le herh al ingen .
Fi a Di eteren wees jaren ge lede n al op het ver voor 1860 voo r
kome n van een levendi ge en vooral br ede maatscha pp elij ke
discu ssie over opvoedin g en onde rwijs , de taken, recht en en
plicht en van vrouwen. Rud olf D ekker, Lotte V.d. Po l en
Geertj e Mak volgden met talr ijke voorbeelden van 'mann elij
ke ' vrouwen. Daarmee werd niet het uitzonderlijke m aar het
regelm ati ge karakter van de ze vor me n van mannelijkhe id en
vrouwe lij kheid belicht. De exemp el s in vrouwenalm anakk en
sluite n hier op eigen w ijze bij aan.
Het algeme ne, over wegen d passiev e vro uwbeeld dom in eer t
in de alma na kk en, en de bur ger lij ke bescha ving side alen va n
de negen tiend e eeuw bepa len het blik veld van dez e popul a ire
bo ekjes . De ex emplarisc he , korte leven sb eschrij vin gen zij n
eenvo udig en het mor ali serend e geha lte is zwaar , w aar doo r ze
ook weer heel vermake lijk zijn. De diversiteit in de bero epen
en achte rgro nden va n de vro uwe n is groo t en dat geeft de
nood zak elijke en ook nieu we spa nning aa n de exemp el s. Ze
zijn niet meer zoal s de mondi ge, poet sende 'deug dza me hui s
vrouw ' die de vrij hei d en de daadkracht in de Republi ek en de
Goud en Ee uw verbeeldde.
De clo u die in de exemp el s in de vro uwe na lmanakke n beslo
ten ligt, betr eft het fe it en de man ier wa arop de vrouw in
kwestie ee nheid bew erks te lligde . De po litieke co ns equ enties
van het landsbelan g dat zij uiteind elijk diende, bleven on uit
gespro ke n, al raakten die de hoofdp ersoon in de kern van haar
bes taa n . De zorg, trou w, lijdz aamh eid en - indien nodi g 
moed die de vrouwen voortbr acht en, krij gen mede da ard oor
ee n onwezenlij k , onpers oonlij k karakter.
De rol van exempels in alman akken is een enigszi ns dubbel e : de
vrouw en blijken evenzee r uitdagende voorbee lden te zij n van
moed en trouw als van (vrouw elijk e) zwakte en nederigheid. De
gre nze n tussen het extre em goe de en talentvolle, het slecht e en
mogelijk zelfs perverse liggen in de exe mpels dicht bij elka ar.

M . Wertheim , D e bro ek van Py thagoras. God, fys ica en de
s trijd tussen de seks en. Am sterdam, 1997, p . 137 .

2 N. Van Sas, 'Vade rlandsliefde , nationa lisme en vaderla nds
ge voe l in Nede rl and 1770-1 81 3 ' . In : Tij d schr if t voo r
Ges ch ieden is 102 (1989 ), pp. 74- 80.

3 M ieke Smit s-Vel dt , 'M aria van Reigersber ch . De cano nise 
r ing va n een vade rla ndse ec htge note ' . In: Ne de rlandse lett er
kund e (1997) 3, pp . 271-29 1.

4 J . Salma n, Pop ulair drukw erk in de Gouden Eeuw. D e al ma 
nak als hand elswaa r en lectuur . Lei de n, 1997 , p . 20 (diss .).

5 G. J . Johann es , D e barom eter van de smaak . Tij dschriften in
Ne derl and 1770-1830. Den Haag, 1995.

6 W. van Anrooij, H elden van welee r. D e negen best en in de
N ederlanden (1300 -1700). Am sterdam , 1997, pp. 91 -92 .

7 Uit : 'Versl ag van de studiem iddag op 12 sept emb er te
Utrecht ', N ieuwsbrief Stichting Vrouwenge schiedenis van de
Vroegmoderne Tijd (1997) 3.

8 Ver schenen van 1794 tot 1806 .
9 Verschenen van 1790 tot 1823.
10 Jaar boekje voor Nederland se vrouw en en do ch ters (1835).
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Nieuwelingen
Ond an ks het a-politieke karakt er va n de almanakken stond de
strijd tege n het oude Spaans e gezag vaa k ce ntra al. De echt
ge not es uit het huis van Oranje lijken , net als pr insgezind e

hoewel tegengesteld aan ge leerd he id of dichterscha p, ware n
- volge ns de alm anak - besch eidenh ei d en dienstb aarh eid
hun voornaa ms te vrouwelij ke e igensc ha ppe n. Vooral vo or de
'he ldinnen uit het volk ' gold spec iaa l hun verd ienste als
ec htge noot en moeder. Hill egond Wen ssen, Maria van
U trec ht en Margaretha Hooft, a lledrie ' verge ten ' echtgenot es
van geva nge ngenomen raadpen sionari ssen gedurende "d e
ge we ldigste storme n die in den staat en cl erk hier te land
opstake n" 10, ko nden op niet s ande rs bo ge n dan op hun lief 
devolle trouw in moeilijke tijden .
Heel an ders was het ges teld met de vro uwe n die leefden als
hu ursoldaat : ongehuw d, voo rtdur end op reis en in ge vecht en
verw ikke ld - en de hui svro uwen die z ich ee nma lig me t het
be leg van hun stad bemoei de n. D e lezeressen moeten vo lge ns
de alma nak beseff en dat "vrouwen ook dik wijl s den oo rlog
[heb ben] gevo lgd", al worde n deze exem pe ls uitein delij k
nadru kk elijk in hun vro uwe lijke staat hersteld do or midd el
van een hu welijk , een fina nc iële belonin g of de eer van het
wa ag mees tersc ha p in hun stad. H un levensstijl en wape nfe i
ten werde n zodo ende teru ggebracht tot ee nma lig e gebe urte
nissen . Wel lijken deze vro uwe n de meest ze lfs tandige per so
nen , die niet hun echt gen oot maar zichzelf ac tiv eren en een
eigen missie verv ulle n .
De nadruk in de po rt retteri ng va n de min naress en lag op de
directe invloed die zij hadd en op het landsbe lang. Zij sy mbo
liseerden zo nder m eer daadkr acht die voor tkwa m uit liefd e, en
minde r uit trouw en echtelijk e plic ht. Voor onvervalste liefde
en onve rdee lde dienstbaarh eid hoefde ee n vrouw niet te kie
zen, zo lijk en de almanakk en te zegge n; deze eigenschapp en
waren haar veel te eigen, of zoude n da t mo eten zijn .

_ _ _ ........_'l'.......,..~...........
MEI, b .~1'l: l . d~", -uJI.DIl U)I]),

deugd zaamheid, me t in het verlengde daarvan het hu wel ij k en
het gezi n en ten slotte hun vad erl ands lief de .
De Nederlandse exemp el s ware n voora l te vinde n ond er de
dich teressen en kun sten aressen , va n wie het bovendi en opva lt
dat ze tijd gen oten van de lezers ware n. Ook van het be eld van
de slimme of stij d lus tige held in , zo als Kena u Ha ssel aar of
Tr ijn van Leemput , werd ge br uik gemaak t om ov erw eg end
Nede rlan dse vro uwe n te noem en . Deze leefd en echter ver
weg , in de zes tien de eeu w.
Ee n ondersc he id dat simp el en co nseq ue nt op álle vro uwe n
werd toegepas t, is hun (b urge r lijke) s taa t a ls ma agd,
getro uwde vro uw of weduw e . Allee n in de be schrij vin gen
van vro uwe n die zich met lett eren of k uns t bezighi eld en ,
we rd over familie of echt gen oot nauw elij ks gerept. Beh álve
in het geva l van de Nederl and se geleer de n en dichteress en :
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Nederlands-Indië

' H et: licht: schijn t: overal ' , I 894-191 9

Juliëtte van der Heijden

In 1913 schreef de secretaresse van de Nederlands-Indische afdeling
van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht, Marie Kooy-van Zeggelen:
"en moge zoo langzamerhand in den loop der tijden de verschillend
getinte handen elkander vinden". Europese sentimenten en koloniale
visies voorkwamen echter dat de leden van de Vereniging voor
Vrouwenkiesrecht in Nederlands-Indië de hand uitstaken naar de
'inlandse' vrouwen. Juliëtte van der Heijden vroeg zich af of de
Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht wel een verening voor álle vrou
wen was.

De Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (VvVK) heeft als
grote vrouwenvereniging - in 1919 had ze 25.000 leden - een
aanzienlijk effect gehad op de vrouwenbeweging van de eer
ste feministische golf. Doordat zij afdelingen had in de kolo
niën, was het interessant om door middel van nagelaten
geschriften de verhouding tussen sekse en etniciteit te onder
zoeken. Een aantal VvVK-feministen kwam in de
Nederlandse overzeese gebiedsdelen terecht in een koloniale
samenleving, waar naast asymmetrische sekseverhoudingen
ook ongelijke raciale machtsverhoudingen bestonden.
Marie Kooy-van Zeg gelen (1870-1957), secretaresse van de
Afdeeling Nederlandsch-Indië van de VvVK, schreef aan het
slot van haar artikel in Van Vrouwenleven 1813-1913:

[ .. .] en moge zoo langzamerhand in den loop der tijden de
verschillend getinte handen elkander vinden - de bruine en de
blanke, de lichtgele en de bijna zwarte - zoodat aan hen, die
eenmaal zullen terugzien op het honderdjarig tijdvak, dat wij
nu tegemoet gaan, zal blijken, dat dit, ook door toedoen van
de vrouw, veel meer, dan de eeuw die achter ons ligt, heeft
gewrocht aan de groote verbroedering der volken. J

Zij deed deze nobele uitspraak in de tijd dat men in Nederland
dacht dat het land economisch gezien niet zonder zijn kolo
niën kon. Weinigen in het Koninkrijk der Nederlanden twij
felden aan de juistheid van het aanwezige Nederlandse
bestuur in de koloniën.
De feministen van de VvVK hadden zich in de eerste plaats
georganiseerd op grond van sekse, dus niet op religieuze of
partijpolitieke basis. Dat maakte het voor de Vereeniging in
principe mogelijk op de bres te staan voor alle vrouwen, of
ze nu dialect spraken of algemeen beschaafd Nederlands,
gehuld waren in lompen of een zijden jurk en ... of ze nu
blank of zwart ·w aren . Doordat VvVK-vrouwen in
Nederlands-Indië verschillende afdelingen oprichtten, wer
den zij geconfronteerd met een gesegregeerde samenleving
op basis van sekse en etniciteit. De vrouwenkiesrechtstrijd in
de koloniën was dus niet hetzelfde als in het 'moederland'.
Het is echter de vraag of de vrouwenkiesrecht-eis van de
VvVK, in theorie en praktijk, bedoeld was voor alle vrou
wen. Was de VvVK wel een vereniging waarvan alle vrou
wen lid konden zijn, zoals oprichtster Wilhelmina Drucker

(1847-1925) dat in 1894 beweerde? Wat verwachtten witte
Nederlandse feministen van de VvVK in de koloniën waar
ook veel (inlandse) mannen het kiesrecht ontbeerden?

Tropen
Tot de oprichting van de eerste afdeling in Nederlands-Indië
op 18 december 1908, werd er in het Maandblad, het orgaan
van de VvVK, met geen woord gesproken over gekleurde
bevolkingsgroepen of koloniën. De VvVK in Nederland hield
zich blijkbaar nauwelijks bezig met de koloniën. Volgens de
ledenlijst in het Maandblad van 15 december 1898 waren er
welgeteld twee leden afkomstig uit de koloniën. De een
woonde in Semarang in Nederlands-Indië, de ander te
Paramaribo in Suriname.
Pas twee jaar na de oprichting van de eerste afdeling in
Nederlands-Indië, werd in het Maandblad van 15 augustus
19 10 het eerste artikel, 'Het daghet i11 her 00 ten, hel li cht
chij nr ov eral ' , ove r ' Inlan d e,2 vro uw en in Nederl ands-Indi ë

geplaatst. De auteur . Pere opende het artik el m t de v0 1
gende uitroep:

Wie meenen mocht, dat het ontwaken der vrouw, haar streven
naar meerdere ontwikkeling en de consequente gevolgen
daarvan, een zuiver Westers verschijnsel is, die zou ik willen
toeroepen: Komt en ziet hier in Indië!4

Het artikel werd besloten met de volgende voorspelling:
De stroom der vrouwenontwikkeling is onafwendbaar, zij
omvat de geheeIe wereld, niets kan haar tegenhouden.

Vrouwenemancipatie was volgens de auteur dus geen westers
modeverschijnsel, maar een proces dat overal ter wereld
ingang kon vinden.
Het ontbreken van artikelen over niet-Europese culturen en
volken vóór 1908 in het Maandblad wijst erop dat de strijd
voor het vrouwenkiesrecht voornamelijk als een aangelegen
heid van 'witte' vrouwen werd gezien. De stap om een afde
ling in de tropen te verwezenlijken werd dan ook niet gezet
door feministen vanuit het moederland, maar door feministen
die in de koloniën leefden. Charlotte Jacobs (1847-1916), de
zus van Aletta Jacobs (1854-1929) die presidente was van de.
VvVK in Nederland, nam het plan ter hand om een afdeling
van de VvVK op te richten in NL-Indië. Deze apothekeres
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Nederlan ds-I ndië

Hel bestuu r van de vereentging Steun Onderwijs Vrouwelijke artse n, De derde persoon VOII links is Charlotre Jacobs, naast liaar stool Marie KOOY-VOI1 Zeggelen .

Op de voorgrond de eerste 'inlandse' studente aan de School voo r Inlandse Ar/sen . Bron : Gedenkboek bij het 25-jc wig bestaan l'OIi de VvVK, beeldarchie f I/A V.

was op 1 maart 1884 naar Nederlands-Indië vertrokken.
De aanleiding voor dit plan was een artikel in het
Damesweekblad voor Indië van 26 augustus 1908 over het
congres van de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht. Daarin
werd gevraagd of er bij vrouwen in Nederlands-Indië belang
stelling bestond voor dit onderwerp. Het artikel fungeerde als
een soort startsein voor Charlotte Jacobs om een afdeling van
de VvVK in Nederlands-Indië te verwezenlijken. Er waren in
Nederlands-Indië wel feministische zielsverwanten, de kunst
was alleen ze bij elkaar te brengen in een gebied dat zoveel
malen groter was dan Nederland. Charlotte Jacobs benaderde
E.J. Heuvelink-Rotgans die op haar beurt Kooy-van Zeggelen
enthousiasmeerde. VvVK-vrouw M. Nittel-de Wolff van
Westerrode formuleerde in Koloniale Studiën in 1917 het
doel van de Afdeeling als volgt:

Onze vereeniging was nu daar, om de eerste en eenige
gelegenheid in Indië te scheppen, waar vrouwen, konden
leeren denken, konden hocren spreken en konden leeren
SI' I' ken ove r vraagstukken buiten het eigenlijke huishou
den gelegen."

Voor Kooy-van Zeggelen had de strijd voor het vrouwenkies
recht aanvankelijk ook niet de prioriteit. Volgens haar had de
nieuwe afde ling bo ven a l een band in het le ven ger oep en tus
sen de Europ se vrouw en in Nederlands -Indië." Hel be trof
hier uitsluitend Europese vrouwen, want ook Nittel-de Wolff
van Westerrode sprak in haar artikel over "Wij Europeesche
vrouwen".
De band met de VvVK in Nederland was niet sterk te noe
men, omdat de Indische afdeling haar eigen gang ging. Deze
band werd echter ste rker toen in 1912 twee vooraanstaande
kiesrechtstrijdsters naar de Indische archipel afreisden: Aletta
Jacobs en de Amerikaanse Carrie Chapman Catt (1859-1947).
Zij richtten in een relatief snel tempo negen nieuwe afdelin
gen op. Toen de afdeling Deli en Omtrek werd opgericht,

waarschuwde Lievegoed-van Buren Schele, presidente van
deze afdeling, de leden al voor tanende interesse voor het
vrouwenkiesrecht. Bibliotheken, leesclubs, debatingavonden
en lezingen moesten het verenigingsleven bloeiend houden.
Europese thema's namen een centrale plaats in tijdens lezin
gen en andere activiteiten. Vooral de tentoonstelling 'De
vrouw 1813-1913' te Amsterdam had de interesse van de
VvVK-feministen in Indië. Kooy-van Zeggelen kwam op het
idee om voor de tentoonstelling een Indisch Huis op het ten
toonstellingsterrein in Amsterdam te realiseren dat de 'thuis
blijvers' een indruk moest geven van het leven van een fami
lie in Nederlands-Indië.

Dit bedoelt een Indisch Huis op werkelijke grootte te geven,
waarin de Ind ische hu ishoud ing van Indië kan getoond wor
den. In dat huis zou eene dame als huisvrouw fungeeren; ver
der zouden een kokkie, een huisjongen en een baboe
(desnoods ook een kind, dat tida maoe schreeuwt, meent spr.
lachend) het personeel vormen."

Om de nodige financiële middelen voor dit project op tafel te
krijgen, reisde Kooy-van Zeggelen naar de verschillende
ledengroepen op Java om geld in te zamelen. Het Indisch
Huis op het tentoonstellingsterrein in Nederland kwam
gereed op 20 mei 1913. Weliswaar niet met een kokkie of
baboe, maar wel met heuse 'inlandse' bedienden.

Kiesrecht
Hoewel de in Nederlands-Indië gevestigde Nederlandse
VvVK-vrouwen in 1915 een rekest indienden waarin kiesbe
voegdheid werd gevraagd voor Europese en 'inlandse' vrou
wen voor de lokale raden en de volksraad, was het in de tek
sten niet altijd even duidelijk wie de VvVK-feministen met
'vrouwen' bedoelden . 'Inlandse' vrouwen maakten er niet
vanzelfsprekend deel van uit. Zij werden in ieder geval tot
1919 nauwelijks betrokken bij de kiesrechtstrijd. Dat de
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meeste VvVK-feministen in Nederlands-Indië zich niet posi
tief uitlieten over de 'Indische cultuur' droeg daar waar
schijnlijk toe bij. Vanuit Europese 'beschaafde' zijde werd het
'verindischen' niet op prijs gesteld. Integratie in de Indische
samenleving was synoniem aan verlies van Europese waar
den en normen . De Europese waarden, normen, levensstijl en
technologie golden als maatstaven voor de beschaving van
'inlanders'. Door deze factoren werd de identiteit van de
Europese bevolkingsgroep, zeker vanaf het einde van de
negentiende eeuw, zorgvuldig afgebakend.
Was er dan sprake van een bewuste strategie van de VvVK
vrouwen in de koloniën om de 'inlandse' vrouwen vaak bui
ten hun activiteiten te houden? Om deze vraag te kunnen
beantwoorden, dient gekeken te worden naar wat deze femi
nisten schreven over de koloniën en 'inlandse' vrouwen.
Karakteristiek voor de betogen was het benadrukken van de
'beschavende' arbeid van witte Europese vrouwen als legiti
matie voor de begeerde burgerrechten. Feministen waren
veelal gepikeerd over het feit dat het aandeel van vrouwen in
de samenleving niet voldoende gewaardeerd werd. Het (ano
nieme) artikel 'Ik: de man' in het Maandblad van 15 decem
ber 1916 is exemplarisch voor de frustraties die Europese
feministische vrouwen uitten, nadat de Koloniale Raad was
ingesteld en uit alleen mannelijke leden bestond:

Wel halfrijpe Inlanders in den Kolonialen Raad, wel
Chineezen - geen vrouw, ook al is zij boven allen twijfel de
elite der Europeesche bevolking in Indië. 8

Volgens de auteur werd het maatschappelijk belang van de
Europese vrouw genegeerd en haar sociale minderwaardig
heid bevestigd. Ook voor de 'inlandse' vrouw kon kiesrecht
gevraagd worden wanneer zij werd geleid door de Europese
vrouw, vond de schrijver. Frederike van Balen-Klaar (1861
1952) deelde de mening dat de beschaafde 'inlandse'
vrouwen klaar waren voor het kiesrecht:

Dat onze O .-Indische koloniën in de laatste jaren zoo snel tot
ontwikkeling komen, dat het geestelijk bewustzijn van de
bevolking met den dag groeit is voor een zeer groot deel te
danken aan den invloed der beschaafde vrouw . Niet enkel de
Europese vrouw, maar wel degelijk ook de Inlandse, de
Javaansche vrouw .9

Van Balen-Klaar roemde in haar artikel ook het werk van de
Javaanse feministe Raden Adjeng Kartini (1879-1904). Haar
volgelingen konden nu samen met de Europese vrouw verder
invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de Indische maat
schappij.
Voor de VvVK-feministen stond het buiten kijf dat de
Indische samenleving niet zonder de Europese vrouw kon.
Geen enkele VvVK-vrouw uitte in haar artikel dan ook kri
tiek op de aanwezigheid van het Nederlands bestuur in
Nederlands-Indië. De koloniale verhouding van Nederland en
Nederlands-Indië was kennelijk geen discussiepunt. Ook
voor Aletta Jacobs gold dat Nederlands-Indië Nederlands
bezit was waarin 'onze inlanders' woonden. Zij deed nergens
uitspraken over de onrechtvaardigheid van de Nederlandse
overheersing in de koloniën.
Niettemin gaf ze wel kritiek op bepaalde aspecten van de
Nederlands-Indische regering, zoals op het opiumbeleid. Ten
opzicht van haar reisgezellin Chapman Catt geneerde ze zich
daarvoor. Door haar nationale trots liet ze het echter niet na
een positief element uit de opiumregie te noemen: het kon
beter in Nederl and se handen zijn dan in de handen van
"gewetelooze" hinezen.l''

Verrast
De Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht: een vereniging voor
álle vrouwen? Het was bijna te mooi om waar te zijn. De
vrouwen van het hoofdbestuur van de VvVK deden hun best
een zo groot mogelijke achterban te scheppen. In de teksten
werden voornamelijk de verrichtingen van Europese vrouwen
in de koloniën aangehaald. De betogen hadden daarom fre-

Nederlands-Indië

quent een apologetisch karakter. Het was voor de VvVK
feministen zeker vanaf het begin van de twintigste eeuw
namelijk volkomen acceptabel en gegrond wanneer vrouwen
dezelfde burgerrechten als mannen kregen. Wanneer voor
beelden uit de koloniën hun argumenten konden ondersteu
nen, dan werd die kans niet onbenut gelaten. De Javaanse
feministe Kartini werd na haar dood aangehaald als voorbeeld
van een geëmancipeerde 'beschaafde inlandse' maar ook als
het product van de 'beschavingswerkzaamheden' van witte
Europese vrouwen. Dus in het ene geval was zij meer een
zelfstandig handelend subject terwijl zij in het andere geval
eerder object was.
Het onderscheid tussen westers en niet-westers was normaal
in de koloniale periode. Samenwerking van Europese vrou
wen met 'inlandse' vrouwen op gelijk niveau was een vreemd
verschijnsel in de koloniën. Er was echter geen sprake van
een door de VvVK bewust gevoerde strategie om de 'inland
se' vrouwen buiten de kiesrechtstrijd te houden.
Interesse van de bevolking voor het vrouwenkiesrecht werd
positief ontvangen. Het leek zelfs of de VvVK-vrouwen ver
rast werden door deze belangstelling. Ze verwachtten kenne
lijk geen steun voor het vrouwenkiesrecht van de ' inlandse '
vrouwen. Voor deze vrouwen was dan ook nergens een actie
ve rol weggelegd. In theorie was de vrouwenkiesrechteis van
de Vereeniging bedoeld voor alle vrouwen. De praktijk liet
zien dat de Nederlandse VvVK-feministen bepaalden dat
'inlandse' vrouwen niet geïnteresseerd waren in het vrouwen
kiesrecht en er (nog) niet geschikt voor waren. 'Beschaafd'
fungeerde bij die bepaling als sleutelwoord. Waarschijnlijk
werden 'inlandse' vrouwen vóór 1919 niet beschaafd genoeg
bevonden door de Nederlandse VvVK-vrouwen in de kolo
niën om daadwerkelijk lid te kunnen worden van hun vereni
ging. Toen de vrouwenkiesrechtstrijd in Nederland in 1919
gestreden was, moesten de vrouwen in Nederlands-Indië nog
ongeveer twintig jaar wachten op hun recht. In die twintig
jaren zijn 'inlandse' vrouwen wel betrokken geraakt bij de

vrouwenkiesrechtstrijd. De zus van Kartini, Ajoe Roekmini
Santossa, werd zelfs lid van het hoofdbestuur van de in 1927
zelfstandig geworden Vereeniging in Nederlandsch-Indië.

Iuli ëtte van der Heijden is afgestudeerd in Gender- en
Vrouwengeschiedenis aan de KUN.

I. M.e. Kooy-van Zeggelen, 'De vrouw in onze Oost-Indische
koloniën'. In: A . Hogendorp, Vim vrouwenleven 1813-1913.
Ontwikkeling sgang van het leven en werken der vrouw in
Nederland en de koloniën. Groningen, 1913. p. 193.

2 . 'Inlanders' was in de koloniale periode een gebruikelijke,
aanduiding voor de autochtone bevolking van Nederlands
Indië. Hoewel ik besef dat het woord 'inlanders' in de huidi
ge tijd een negatieve bijklank heeft past deze term beter in de
historische context dan het concept 'autochtoon'.

3 . Ik heb niet van alle personen de volledige naam kunnen ach
terhalen.

4 . Maandblad van de VvVK, IS augustus 1910, nr. 10, p. 4.
S . M. Nittel-de Wolff van Westerrode, 'Doel en streven van de

vereeniging voor vrouwenkiesrecht'. In: Koloniale Studiën,
extra politiek nummer (oktober) 19J 7, pp. lI8-119.

6. M.e. Kooy-van Zeggelen, 'Nederlandsch-Indië en het vrou
wenkiesrecht'. In: Gedenkboek bij het 25-jarig bestaan van
de Vereeni gin g voor Vrouwenkiesrecht 1894-19/9.
Amsterdam, 1919, p . 76 .

7. Maandblad van de VvVK, IS februari 1913, nr. I, p. 8.
8. Idem, IS december 1916, nr. 13, p. 8.
9. Idem, IS juni 1915, nr. 7, p . 2.
10. A.H . Jacobs, Reisbrieven uit Afrika en Azië. Almelo, 1913,

pp. 429-430.
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T'e n t o o n s t e t ï i n g

Het Droste-effect
Een tentoonstelling over een tentoonstelling

Dineke Stam

"Elk onvriendelijk ongeduldig woord door de eene mede
werk ster aan de andere toegevoe gd is een nadeel toege
bracht aan de goede zaak. lIet is he erlijk voor een belang
rijk en mooi doel te werken. Kl ein e persoonlijke gevoe
lentje s van ijdelheid, licht geraaktheid , heerschzucht enz. ,
moet en daarbij op den acht ergrond treden." Deze opwek
kin g uit h et handgeschreven Maandblaadj e van de
Vereentging Nati onal e Tentoon stelling van Vrou wenarbeid
van d ecember 1897 , is een voorb eeld va n de vele prettig e
aan wijzingen uit het hier voormaal s, die wij kregen bij het
voorb er eid en van de herdenkin gst entoonstelling D e
Glorie van het Onge ziene.

Was de bedoeli ng van de Tentoon stell ing 1898 een zo voll e
dig mogelijk overz ich t van de best aa nde vrouwen arbeid te
geven, wij maakte n laat-tw inti gste eeuwse keu zen en zagen
er bew ust van af te stre ve n naar vo lled ighei d. De
Tentoonste Iling zelf wa s nam elij k zo breed en encyclop edi sch
van opzet, dat we onmo gelijk ee n ' eeuw-ove rzic ht' hadd en
kunnen maken . Over de dri e maanden die de Nati on ale
Tent oon stelling duurde was bov endi en al meer dan gen oeg te
verte lle n. A ls maker s van De Glo rie van het Ongezien e wil
den wij te n eers te stil sta an bij het hi stor isch moment 189 8, en
ten tw eede wilde n we de collecti e van het IIAV centr aal ste l
len, voor al het archief van de N ati onal e Ten too nste llin g va n
Vrou wenarbeid .

Als mak ers van D e Glori e van het Ong eziene liepen we soms
tegen dezel fde vragen aan als de vro uwe n die in 189 8 de
Nati on ale Tentoonstelling organi seerd en . On s onderw erp ver
sch ilde eve nw el heme lsbre ed . De tent oon stelling smaker s van
toen wilde n het publiek overtui gen van het feit dat vrou wen
vee l arb eid verr ichtten , vaak onder erbarm elijke omstandi g
hed en , maar dat te veel betaald e arbe id voor hen als on gep ast
werd beschouwd . Wij wild en de bezoek er s allereerst infor 
meren ove r de Tentoonstellin g van toen , dat stond buiten kijf.
We wild en ons pub liek vooral ov er tui gen van het belang van
de Nati ona le Tento onstell ing van 1898 voor de vro uwenbe 
weging . Door die Tento onstell ing won de bew eging im mers
aan kr acht: de ge meenschappel ijk e insp an ning d ie dit en or me
proje ct vroeg, leverde nieu we netwerk en en coa lities op . De
Te ntoo nst ell ing zett e het fem inism e rond 1900 boven dien op
de po litieke landka ar t. Aanscho uwin g bl eek inderdaad de
weg tot overtuiging , zoals Su ze G roshan s zich da t had voor
ges te ld .

Een tentoonste lli ng óver ee n tent oon stell ing kent vanze lf
sprekend ee n Dro ste-effect: een plaatj e waarin het oor spr on 
ke lij ke plaa tje wo rd t herha ald . Op ver schille nde moment en
van de voorbereidin g trad dit ef fec t op. Zoals wij aan liep en
teg en het probleem hoe nu die hoe vee lheid papier uit het
archief goed te visual iser en , lieten de foto' s van de volle za al
tjes uit 1898 hetzel fde probleem zien ; k iezen bleek ook toen
niet eenvo ud ig. Blader j e door de cata log us va n 1898, dan
blijk t het keuz epro bleem ee ns te meer. Met name de afde lin g
Ma atschap pelijk Werk bevat een opso mm ing va n tallo ze
(lie fd ad igheids)organ isat ies waa r vrou we n in we rkten en de
Hi storisc he Afde ling , so mt maar liefst 1100 voorw erp en op .
Het is de vraag of de bezoekers va n toen door de bomen he t
bos nog zage n-, In onze mo derne vor mgev ing he bben we er
jui st op ge le t dat er ee n kracht ig bee ld met hi stor ische sfee r
overkwam .
Ook de ve le sche tsen, pap er assen , onderha ndel inge n met de

arc hitect , ver zek ering spapieren en brandw eer 
voorschriften di e wij in het archief aant roffe n,
hadden hun actu ele pend ant in de alledaa gse pr ak
tijk van he t mak en van onz e tentoons tell ing .

On s voo rnaam ste doel wa s het publ iek te ov ertui
gen van de groo tse pre stat ie die de orga nisatri ces
van toen leverden.
We wilde n - opnieuw met een Dro ste-doorkijk 
dat zij zo uden rea geren op onze tentoon stell ing
zoa ls Ida Heij enn an s reageerde na he t bezo ek aan
de his torisch e afd e ling va n de Tentoonste llin g van
1898: "Je voe lt dat di e vrouw en hebben ge lede n
en gestred en als wij " . Uit de entho usiaste reacti es
va n de bezo eker s , bijvoorbeeld va n Jelti en
Kraa ijevel d-Wou te rs die onze te ntoon st ell ing
'ze lfs ontroerend' vond , maak ik op dat d it ov er
gekomen is .

Uil het tent oon st elliu gsorg aan "vrouw ena rbe id', 28)lIli 1898.

I i I I ~ 1I

1998

Dineke Stam is hi stori ca en maakt tent oonst e l
lin gen . Ond er haar leidi ng kwa m De Glori e van
het Ongeziene tot sta nd. D eze ten toon stelling is
a/le we rkdag en, tot 3 1 decem ber 1998 te bezi chti
gen in het !lA V.
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Geschapen om t:e scheppen?

SimoneVeld

Sinds het omvangrijke boekwerk Met en zonder lauwer
krans over schrijfsters uit de vroegmoderne tijd (1550
1850) verscheen, weten we dat heel veel vrouwen door de
eeuwen heen geschreven hebben, ondanks alle moeilijkhe
den die zij daarbij ondervonden. Toch beoordelen litera
tuurhistorici en literatuurcritici het werk van vrouwelijke
auteur s tot op de dag van vandaag veelal als marginaal en
al s minderwaardig aan dat van mannen. Zij lijken zich er
niet van b ewust dat het niet op de laatst e plaats hun eigen
be vooroordeelde blik is die die marginalisering en min
derwaardering bewerk stelli gt. Ho e dat in de negentiende
eeuw in z'n werk ging, laat Toos Streng zien in haar boei
ende stud ie Geschapen om te scheppe n? Opvattingen over
vrouwe n en sch rijverschap in Ne derland, 1815-1860.

Het boek is verdeeld in drie hoofdstukken . Het eerste behan
delt de periode 1815-1848, het tweede de periode 1848 -1860
en in het derde worden vergelijkingen gemaakt met andere
periodes en andere landen. Streng koo s niet zomaar voor
1848 als breekpunt in de periodis ering . In dat jaar braken her
en der in Europa opstanden uit , waard oor de angst voor een
nieuwe revolutie hoog oplaaide. Die angs t voor
wanorde en onrust bracht een hernieuwd streven
naar ma atschappelijke orde teweeg . Daarin kre 
gen vrouwen en mannen een eigen pla at s toebe
deeld . Vrouwen moesten zich richten op huiselij
ke, m annen op publieke taken. Een anonieme
schrijver formu leerde het sekseverschil zo:
"Men zou kunnen zegge n, dat de plant even als
de vrouw, zich slechts tot haren engen levens
kring beperkt ziet, die zij slechts verlaat, wan 
neer zij daaraan door eene hand van elders met
magt wordt onttrokken, terwijl het dier, even als
de man, onbeperkt door de wijde weereld
omdoolt. "
Ho e bekend klinken zulke ideeën on s in de oren.
Tot in deze eeuw toe werden vrouwen ge acht zich in de huise
lijke kring verdienstelijk te maken en de grenzen van de
privé sfeer niet te overschrijden. Ook in de zeventiende eeuw
bestonden al dergelijke visies op de specifiek mannelijke en
vrouwelijke taken. Dat wil echter niet zeggen dat er sprake is
van continuïteit. Toos Streng laat ver schillende ontwikkelin
gen tu ssen 1815 en 1860 zien .
In de periode 1815-1840 werden het mannelijke en vrouwe
lijke domein strikt gescheiden . De ge slachtskaraktertheorie
blijkt hierbij een belangrijk wetenschappelijk hulpmiddel.
Deze theorie maakt een strikt onderscheid tussen mannelijke
en vrouwelijke eigenschappen door die te formuleren in
tegenstellingen. Zo wordt mannelijk geachte activiteit en
ration aliteit afgezet tegen 'vrouwelijke ' passiviteit en emotio
naliteit. Van vrouwen werden in dat kader andere boeken ver
wacht dan van mannen. De onderwerpen die bij ui tstek
geschikt geacht werden voor vrouw en, zoals het familieleven,
werden tegelijk lager gewaardeerd dan 'mannelijke' onder
werpen, bijvoorbeeld geschiedenis. Er werd dus een dubbele
kritische norm gehanteerd die vrouwelijke auteurs in een las
tig parket bracht. Schreven zij als vrouwen, dan werd hun

werk als minderwaardig aan dat van mannen beoordeeld,
schreven zij als mannen, dan werd er verontwaardigd gere
ageerd op het onvrouwelijk karakter van hun werk.
In de jaren 1840 -1848 is een kentering zichtbaar. Deze jaren
kenmerken zich door de roep om gelijkberechtiging van man
en vrouw. Daarmee gepaard ging een veranderde opvatting
over mannelijk en vrouwelijk schrij verschap . Vrouwelijke
schrijvers kregen steeds meer waardering en het seksever
schil leek van steeds minder bel ang te zullen worden. Die
ontwikkeling kwam ten einde door de gebeurtenissen in
1848 . Van 1848-1860 was men minder eensgezind en stonden
voor - en tegenstanders van vrouwelijke scholing fel tegen 
over elkaar, werd er gediscu ssieerd over de vraag of vrouwen
ge schikt zijn voor het schrijver schap en kwam er opnieuw
aandacht voor een 'vrouwelijke' manier van schrijven. Deze
schrijfwijze werd zeer gewaardeerd . Het kwam zelfs zo ver
dat op de literaire waardesch aal een omkering plaatsvond .
Vanouds lager gewaardeerde 'vrouwelijke' waarden als oog
voor detail werden ineens hoger gewaardeerd. Hierbij deed
zich een interessant verschijnsel voor. In plaats van de kun st
al s geheel tot vrouwelijk gebied te verklaren , riepen critici de

kunst uit tot de plaat s waar mannelijke en vrou
welijke waarden samenkomen . Met deze
'androgynisering van de kunst en de kunstenaar'
werd voorkomen dat het hele denksysteem dat
mannelijkheid met 'hoog' en vrouwelijkheid
met ' laag' verbindt , op de helling moest.
In het derde hoofdstuk vergelijkt Streng de door
haar onderzochte periode met die van 1898
1930. Dat doet zij aan de hand van het proef
schrift van Eric a van Boven: Een hoofdstuk
apart, 'Vrouwenromans' in de literaire kritiek
1898-1930. In beide periodes veranderden de
literaire, sociologische en ideologische normen
voortdurend , zoals ook hun onderlinge verhou
ding veranderde . Ma ar de dubbele moraal voor

mannen en vrouwen was een con stante . Een vergelijking van
Nederlandse opvattingen over vrouwen en schrij verschap met
die in het buitenland levert geen opv allende verschillen op.
Wie deze vlot geschreven, intere ssante en toegankelijke stu 
die lee st, raakt ondertussen doordrongen van het feit dat de
geschiedeni s geen lineaire ontwikkeling doormaakt, maar
vele breuken kent. Dat geldt ook voor de geschiedenis van de
vrouwenemancipatie . De lezer( es) is gewaarschuwd .

Simon e Veld doet promotie-ond erzoek naar de discussie over
de aard, capaciteiten en taken van vrouwen in de
N ederlandstalige literatuur van de Renaissance. Zij is ver
bond en aan het Onderzoeksin stituut voor Geschiedenis en
Cultuur (OGC) in Utrecht.

Toos Streng
Geschapen om te scheppen? Opvattingen over vrouwen en
sch rijversch ap in Nederland , 1815-1860. Met een woord
vooraf van Nelleke Noordervli et.
Amsterdam Univers ity P ress; f 35,-. ISBN 9053 56 2656 .
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Vers van de pers

Boeken in Wt kort

Nelleke Manneke
Vro uwen van kalibe r. Politievrouwen in
de twintigste ee u w.
Verloren, Hil versu m 199 8. f 29 ,50.
De Rotter dam se ge meentepo litie was in
1911 het eers te Ned erl and se ko rps dat een
vro uw met opspor ings bevoeg dheid aans tel
de. Toch werd en pas in de j aren tachtig
vro uw en toegelaten tot alle politi e-onderde
len . Maar nog stee ds vorme n zij ee n min 
derheid. Aan de hand van litera tuur- en
archiefond erzoek werd mat eriaal verzameld
over de geschi edenis van Nede rlandse poli
tievrouwen. Deze studie ver sch een bij de
tentoonstellin g Z ij de politie. Hond erd jaar
vrouwen bij de p oliti e in het Nederl and s
Politie Mu seum in Apeld oorn .

Francisca de Haa n
Gender and th e politics of offic e works.
The Netherlands 1860-1940.
A msterdam Unive rs ity Press, Am sterda m
1998. f 79,50 (g ebond en).
Wat betek end e het voor vrouw en om op
kantoo r te werken in deze periode? Welke
weers tand ond ervond en zij van man ne n?
Dit boek gaat in op de betrokk enh eid van de
vrouwenbe weging bij het vrou welijk kan
toorpers oneel, de strij d van vro uwe n om lid
te kunnen wor de n van een vakb ond , de rol
va n het Instituut Schoevers, het verze t teg en
het vrouwe lijk kantoorper soneel tijd ens de
twe e wereld oorlogen en ten slotte de manier
waarop vro uwe n terugki jk en op de period e
dat ze zelf op kantoor hebb en gew erkt,
inclusief hun ervaringen met seksuele inti
mida tie. Gender and the p oliti cs of office
wo rks is een bewerk te en verk orte versie
van Sekse op kant oo r: Over vrouw elijkheid,
mannelijkh eid en macht, Nederl and 1860
1940 (Verlor en, 1992).

Marjet Derks en Saskia Verhee sen 
Stegema n
Wetenschap al s Roeping .
Prof. dr. Chri stine Mohrmann
(1903-1988), cla ssica .
vantilt. Nijm egen , 1998. f 19,90.
Deze biogra fie van de eer ste vrouwelijke
hoog leraar aan de Katholiek e Univers ite it
N ijmegen ver schijnt in het kader van het
75-jarig best aan van deze uni versiteit. Dit
boek is het eerste deel van de se rie Vrouw en
van For ma at, waa rin kath oli eke vrouw elij 
ke pioni er s binn en de weten schap ce ntraal
staan.

Jannie Poe lstra
Vrouwen aan het Spaarne. Op zoek naar
nieuwe wegen .
De Vries eboreh, Haarlem, 1998. f 39.90.
In de seri e Ha arlem se Miniaturen ver
scheen een pracht ig geïllu str eerd boek
waarin de gesc hiedenis van H aarlemse
vrouwen cent raal staat. Beschr even wordt
de actie ve betrokkenh eid va n opmerkelij k
veel Haarl em se vrouwe n bij de Nationale

Tentoon stell ing va n Vrou wen arb eid in
1898. Het uit gangspunt va n dit boe k is die
Nationale Tent oonstelling waarin ee n ove r
zich t wer d geb oden van de we gen die vro u
wen bewandelden en de nieuw e wege n
waarnaa r zij op zoe k waren. Het ee rs te deel
gaa t over de twe ede helft van de negentien
de eeuw, het volge nde ga at ove r het jaar
189 8 en wa t daaruit voo rtkwa m. Deel dri e
beh andelt de j aren tussen de ee rs te en de
tweede femini stische golf. Het laatste deel
is ee n impre ssie van die tweed e gol f en wat
er op vo lgde.

Dorothée Stur k enboom
Spe ctators van ha rtstocht. S ek se en
em otion ele cultuu r in de achtti end e eeu w.
Verl oren, Hil versum 199 8. f 54,00.

Dit proef schri ft presenteert de ach ttiende
eeuw als de peri ode waarin de Nederlandse
burgeri j haar eige n emot ion ele ide ntiteit
ontwik kel de, een identiteit die door rnann e
lijkheid en deugd zaamheid geke nmerk t
moest worden. Dorothée Sturk enboom
onde rzoc ht hoe de au teur s va n spec tator ia le
we ekbladen tegen ve rschillende emo tionele
verschijn selen aankeken, welke woor den ze
gebruikten om ze beno emen , hoe zij dach
ten over de sekseg ebondenhe id va n de
'hartstochten' en op welke wij ze emo tie
opv attingen tijd gebonden war en.

Do lly Verh oeven e.a. (re dact ie)
Klede rdra cht en Kleedg edrag .
Het kostuum Harer Majesteits
onde rdanen (1898-1998).
S UN , Nijm egen, 199 8. f 49.90 .
Een van de gesc henken di e koningin
Wilhelmina in 1898 bij haar inhuldi gin g
ontv ing, was een tent oon stellin g van nog in
ge bru ik zij nde klede rdrachten. Bij haar vijf
tigjarig jubil eum ontving zij opnieuw een
co llec tie dra ch ten. Voor he t Op enlu cht
mu seum en het Histori sch Mu seum
Ap eldoorn aanl eiding om in dit Wilh elmi na
herden kingsjaar 1998 opnieuw aandacht te
besteden aan het thema kl ed erdrac ht.
Klederdra ch t en kleedgedra g is ee n rijk
geïll ustreerde bund el over het ge bruik en de
betekeni s van dracht in de afge lo pen hon-

de rd j aar. Het boek is een same nwerki ngs
project van beid e mus ea met de
Nederlan dse K ostuumvereni gin g e n de
Sti chting Volkskl ed erdrac hte n.

Anneke R ibb er ink
Leidsv rouwen en zaakwaarneemsters.
Een geschiedeni s van de aktiegroep Man
Vrouw Maatschappij (MVM) 1968-1973.
Ver loren, Hil ver sum 1998. f 59,00 .
De vroe ge start va n de Nederland se tweede
feministische go lf manife steerde zich in de
oprichting van de Aktiegroep M an Vrou w
Maatschappij In dit proefschrift wordt de
ges chiedenis van de ze organisati e beschre
ven, met het acc ent op de ho ogtij-jaren
1968-19 73. Om het kara kter van MVM en
haar plaa ts in de Nederlan dse sam enl ev ing
te analyseren, m aakt e Anneke Ri bberink
gebru ik van het ge neratieco ncept.

Cora Hollema en Pieternel
Kouwenhoven
Th érèse Schwart ze (1851-1918) . Een vor
ste lijk e portretti ste .
Walb urg Pers, Zu tp hen, 199 8. f 39 ,90.
Gevierd tijden s haar leven , ma ar na haar
dood bijna ver geten: nu in 1998 opnieuw
bek end door de om slag van de Wi lhelmina
biografie door Cees Fasse ur. De ze nieuwe
stud ie over Th érèse Schwartze volgt haar
loopbaan : haar ee rs te schreden onde r haar
va ders hoede, haa r op leiding in Miin chen en
Parij s , haar cont acten met de Amsterda mse
elite en het hof en haar opdrachten voo r het
konings huis . De auteurs werpen nieu w licht
op haar bekendheid met vroe ger e hofschil
der essen, op de stimulerende invloed van
haar vader s Ameri kaanse voor geschi ed eni s
en op haar virtu oze tec hniek. Li esbet h
Brandt Corst ius schr eef het voorw oord.

Mano n van der Heijde n
Huwelijk in Holland.
Bert Bak ker; A msterd am, 199 8. f 49,90.
Studie naar de stede lijke recht spra ak en de
kerk elijke tucht tussen 1550 en 1700 in de
steden Rotterd am en Delft. Huwelij k in
Holl and geeft ee n beeld van de toent ertijd
zwaar beoord eelde ove rtredingen als over
spe l, seks voor het hu welijk en verb roken
ve rlo vingen.

Mart in Bo ssen b roek en
Jan H . Kom pa gn ie
H et mysterie van de verdwenen bordelen
Ber t Bakk er, A msterd am 199 8. f 49,90.
Bordelen ware n ee n normaal versc hij nse l in
Ned erland. Rond de ee uwwisse ling we rde n
bord elen plot selin g verbo den en daarmee
ver dw ee n de betaald e liefde uit het ope nba
re leven . In deze stud ie wordt naa r de oo r
zaken gezocht.

Sa me ns telling: Zonneke Matth ée
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Deze rubriek bevat een selectie uit de meest
recente nieuwsbrieven van de International
Federation of Researchers in Women's
History (IFRWH). Wie direct contact met
de IFRWH wil opnemen, kan een e-mail
versturen naar Lynn Abrams
(L.Abrams@modhisLarts.gla .ac .uk), of
naar de Nederlandse vertegenwoordigster
van de IFRWH, Berteke Waaldijk
(Berteke. Waaldijk @Iet.ruu .nl).
Geïnteresseerden kunnen ook terecht op het
Internet:
http://www.arts.unimelb.edu.au/Dept/Histo
rylifrwh.html.

Congressen

Oslo 2000
De IFRWH nodigt iedereen uit papers in te
dienen voor de IFRWH/ICHS-Conferentie
die van 6 tot 13 augustus 2000 in Oslo
gehouden zal worden. De conferentie heeft
als thema: Conflict and cooperation in sites
of cultural co-existence . Perspectives from
women's history.
De organisatie is vooral op zoek naar mensen
die een voordracht kunnen houden over con
flict- en/of samenwerkingssituaties op plaat
sen waar vrouwen en mannen van elkaar
bestrijdende culturen samen een geografi
sche of geo-politieke ruimte delen. Gedacht
kan worden aan de situatie in koloniale en
post-koloniale samenlevingen, of samenle
vingen waar sociale en politieke verhoudin
gen (bijvoorbeeld na een oorlog) zijn
gevormd door verschillen in ras, klasse,
sekse, etniciteit, religie of seksuele voorkeur.
Het organiserend comité, dat bestaat uit
Nancy Hewitt (Rutgers University, VS;
Mrinalini Sinha, Southern Illinois

University, VS en Ida Blom, Universiteit
van Bergen, Noorwegen) vraagt geïnteres
seerden een kort voorstel in te dienen,
samen met een kort cv. De voorstellen moe
ten in drievoud, voor 15 maart 1999 worden
ingediend bij: Prof Nancy A . Hewitt, Dept.
of History, Van Dyck Hall, 16 Seminary
Place, Rutgers University, New Brunswick,
NJ 08901, USA .
De voorstellen kunnen niet gemaild wor
den. Het e-mail adres van Nancy Hewitt kan
wel gebruikt worden om informatie aan te
vragen . Adres : newitttis acpub .duke.edu

Zorg
Tussen 18 en 20 juni 1999 zal The Canadian
Association for History of Nursing een con
ferentie houden in Edmonton, Alberta.
Voorstellen op elk gebied van de geschiede
nis van verpleging en gezondheidszorg kun
nen voor 31 oktober 1998 gestuurd worden
naar Judith Hibberd.
Informatie: Judith Hibbard, Faculty of
Nursing, University of Alberta, Edmonton,
Alberta, T6G 2G3, Canada. E-mail:
judith. hibberd@ualberta.ca .

Landschap
Van 31 mei tot en met 1 juni 1999 zal er in
Pennsylvania een conferentie plaatsvinden
over gender en ruimte . De bedoeling is
wetenschappers van allerlei disciplines bij
elkaar te brengen die zich bezighouden met
kwesties op het gebied van gender en land
schapsgeschiedenis. Daarbij moet gedacht
worden aan historici, geografen, architec
ten, kunsthistorici, stadshistorici, sociolo
gen, kunstenaars en mensen uit het veld van
vrouwenstudies.
Informatie, ook over het insturen van voor
stellen : Roberta Moore, The Pennsylvania
State University 225 The Penn Stater
Conference Center Hotel, University Park
PA 16802-7002. Telefoon: + 8148635120 .
Fax: + 814 864 5190. E-mail:
Confe rencef1nfo1@cde.psu.edu. Internet:
http://www.outreach.psu .edu/CI/GenderecIL
andscapes/

Tijdsch rif ten

Cont:ours
Het nieuwe tijdschrift Contours wil een
muiti-disciplinair platform zijn om
wereldwijd de ervaringen van mensen met
een Afrikaanse achtergrond te bundelen .
Het is de bedoeling dat het tijdschrift zal
gaan bestaan uit wetenschappelijke artike
len, fictie, poëzie en sociaal-culturele
commentaren .
Hoewel de voorkeur uitgaat naar bijdragen
die zijn geschreven in het Engels, zullen
ook die in andere talen worden opgenomen,
samen met een vertaling.
Con tours zal worden gepubliceerd door de
Indiana University Press en wordt gesteund
door het African & African-American
Studies Program en de Vakgroep
Geschiedenis van de Duke University.

Informatie: Contours, Duke University, Box
90719, 121-N Carr Building, Durham, NC
27708, USA. Telefoon: + 919 660 3197.
Fax: + 919 660 3198 . E-mail:
llhorn@acpub.duke .edu .

JW'H
Het Journal ofWomen's History bereidt een
speciaal nummer voor over vrouwen,
armoede en politieke economie. Dit num
mer zal worden gecoördineerd door gast
redacteur Stephanie J . Shaw, en het zal ver
schijnen in het begin van 2000. De deadline
was 15 augustus 1998.
Informatie : Journalof Women's
History/Poverty issue, c/o Department of
History, The Ohio State University, 106
Dulles Hall, 230 West 17th Avenue,
Columbus, OH 432190-1367, USA.

Diversen

Fawcet:t: Library
De Fawcett Library heeft de beschikking
gekregen over 4,2 miljoen pond om
Groot-Brittanniës eerste National Library
of Women op te richten . Waarschijnlijk
zal de jaarlijkse conferentie van de WHN
in 2000 in deze nieuwe bibliotheek
gehouden worden.
Informatie: http://www.lgu.ac. uk/phil/faw
cett .htm .

Cd-rom
Aan de Universiteit van Glasgow is lesma
teriaal op het gebied van vrouwengeschie
denis op een cd-rom gezet. De cd is
geschikt voor 'undergraduate teaching'. Er
worden vijf thema's behandeld, namelijk:
Wo men & war in 20th century Britain,
Women, cities and social change; Medicine,
biology and women's bodies; Women's poli
tics, c . 1780-1870 en Feminism and
women's politics.
Informatie: TLTP Courseware consortium,
I University Gardens, University of
Glasgow, Glasgow G12 8QQ. Telefoon: +
141 3306979 .
E-mail: tltphist@dish.gla .ac.uk. Internet:
httpt/rwww.ihr.sas.ac. uk/women .

H-Frauen-L
Voor mensen die geïnteresseerd zijn in
vrouwen en sekse in vroeg-modern Europa
is er een leuke site op Internet. De site bevat
boekrecensies en informatie over onder
andere congressen, lesmaterialen, vertalin
gen en bibliografieën.
Adres: http://www.h-net.msu.edu/-frauen-I.
Wie op de lijst van deelnemers wil komen te
staan, kan een e-mail sturen naar: list
servtioh-net.msu.edu .

Samenstelling: Ma rijke Huisman en
Berteke Waaldijk
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H i s t o r i c a-cs e r v i c e

De JohannaWA Naberprijs werd in 1989ingesteld door de StichtingJaarboek voor Vrouwengeschiedenis
met de bedoelinghet onderzoek op het gebied van vrouwengeschiedeniste bevorderen. De prijs bedraagt
f 1.000,-en is genoemd naar JohannaWilhelminaAntoinette Naber (1859-1941), schrijfster van talrijke
historische studies en een van de oprichters van het InternationaalArchief voor de Vrouwenbeweging in
1935.
De allereerste Naberprijs is in 1989toegekend aan Monique Stavenuiter en Jeanette Dorsman voor hun
scriptie Nooitgehuwdmoor niet alleen.Vrijgezellevrouwenuit de arbeidendeklosseninAmsterdamin de twee
de helftvande negentiendeeeuw. In 1992werd de scriptie van Roos Vermeij,De "vrouwendingen"vanmej.
mr MorieAnneTellegenbekroond. Hilde van Wijngaarden won in 1994 de Naberprijs met haar scriptie
Barberjacobsen andereuitdroagsters.WerkendevrouweninAmsterdamin de zestiendeen zeventiendeeeuw'
en in 1996gingde prijs naar MarijkeHuismanvoor haar scriptie Devrouw,de vrouwenbewegingen het vrou
wenvraagstuk.Feminismeen evolutiedenkeninNederlond(1913-1918).De vijfdeprijsuitreikingzal in mei 1999
plaatsvinden,tegelijk met de presentatie van het 1gejoarboekvoorVrouwengeschiedenis.
De jaarboek-redactiewil hierbijafstuderenden en afgestudeerden oproepen tot mededingingnaar de vijf
de JohannaWA Naberprijs.Voor deze prijs komt een ieder in aanmerking die aan een Nederiandse uni
versiteit of hogeschool een afstudeerscriptie op het gebied van vrouwengeschiedenis heeft geschreven.
De auteurs behoeven geen historici te zijn,als het onderwerp van hun scriptie maar betrekking heeft op
vrouwengeschiedenis.Voorwaarde voor deelname aan de JohannaWA Naberprijs 1999 is dat de scriptie
is afgerondin de periode tussen I december 1996en I december 1998.Deelnemers dienen vóór 1 januari
1999 hun scriptie in drievoud en voorzien van een volledigingevulddeelnameformulier in te leveren.
Geïnteresseerden kunnen een deelnameformulier en het reglement van de Johanna WA Naberprijs
opvragen bij:HildevonWijngaarden,Sumotrostroat58-/, 1094NGAmsterdam,tel:020-6638013.

Agenda

NVR-rnanifestatie Vrouw
en W'erk 1898- 1998
27 en 28 november
Programma:
Vrijdag 27 november
10.30-12.30
* Opening manifestatie, welkomstwoord

door voorzitter Joke Stam-Lazonder
* Presentatie van het boek Feministische

Openbaarheid. De Nationale
Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898
door Maria Grever en Berteke Waaldijk

* Een gesprek met drie generaties vrou
wen: Hilda Verwey-Jonker, Agnes
Samuel en Laila Berrich

* Muzikaal intermezzo
* Opening van de presentatiemarkt door

een zeer gewaardeerde gast
13.45-15.15
* Ontmoetingen met mensen: religie als

bron van inspiratie
* Onderwijs en (volwassenen- )educatie

in Nederland en elders in de wereld; er
wordt een verbinding gelegd met de
wereldvrouwenconferentie van Beijing
door NVR en NOVIB. Sprekers o.a.
Trudy Blokdijk, Caroline Wildeman en
Armelies Pierrot.

Zaterdag 28 november
10.00-12.30
* Burgers in een duurzame samenleving
* Vrouwen en politiek
Informatie: Teatske de Jong, tel. 030
2720468. Of: http://www.vrouwen.net/nvr/

De Stichting Vrouwengeschiedenis van de
Vroegmoderne Tijd (SVVT) organiseert
op zaterdag 13 februari van 14.00 uur tot
17.00 uur een studiemiddag met als thema
'Vrouwen en arbeid'. De middag zal
bestaan uit drie workshops, die gegeven
zullen worden door Hilde van Wijngaarden
(die onderzoek doet naar Bedeelden in
Zwolle in de zeventiende eeuw), Dini
Helmers (Gestrande huwelijken in de twee
de helft van de achttiende eeuw) en Ariadne
Schmidt (Weduwen in Leiden in de zeven
tiende eeuw) . Belangstellenden zijn van
harte uitgenodigd. Voor leden van de SVVT
is de middag gratis te bezoeken, aan niet
leden wordt een bijdrage van f 5,
gevraagd. Voor meer informatie kunt u
terecht op de homepage van de SVVT
(http://www.iisg.nl/-womhist/svvt.html). bij
Ariadne Schmidt (020-6829057)
of bij Dini Helmers (020-6961525).

Tentoonstellingen

Beroep Kamerlid (v)
Deze tentoonstelling bestaat uit grote portret
ten van de 170 vrouwen die tussen 1918 en
mei 1998 zitting hadden in de Tweede
Kamer. De portretten tonen de kamerleden in
actie. Van de 26 nieuwkomers (v) in de
Tweede Kamer sinds mei 1998 is een groeps-

portret gemaakt. Behalve biografische infor
matie over deze Kamerleden is er ook een
audioprogramma dat een indruk geeft van de
strijd voor het vrouwenkiesrecht en van man
nelijkheid en vrouwelijkheid in de politiek.
Plaats: Statenpassage van het gebouw van
de Tweede Kamer, ingang Lange Poten 4,
Den Haag.
Datum: 30 september t/m 18 december 1998 .
Samenstelling: Francisca de Haan en
Dineke Stam.

De vrouw in de politieke prent
1898-1998
Prenten en tekeningen uit de
Atlas Van Stolk
De inhuldiging van Wilhelmina stond in
schril contrast met het gebrek aan politieke
zeggenschap voor vrouwen op dat moment.
In de volgende eeuw veranderde er in dat
opzicht veel. Deze tentoonstelling toont hoe
politieke tekenaars het dagelijks nieuws
beeldend samen vatten of vertekenden en
welke middelen zij daarvoor gebruikten. De
prenten zijn tentoongesteld zoals zij in dag
en weekbladen werden gepubliceerd. Van
een aantal tekenaars onder wie Johan
Braakensiek, Louis Raemakers, L.J.
Jordaan, Opland, Frits Müller en Theo
Gootjes is ook origineel materiaal te zien.
Plaats: Het Schielandhuis, Korte
Hoogstraat 31, 30n GK Rotterdam
Datum: 6 november 1998 t/m 28februari
1999
Informatie: Annewien Mol, tel. 010-2176717

Personalia

Mw dl' M.A.C. de Haardt is met ingang
van I juli j.l. benoemd tot bijzonder hoogle
raar Feminisme en Christendom op de
Catharina Halkes-Ieerstoel aan de
Katholieke Universiteit Nijmegen.

Johanna W.A. Naberprijs 1999

Schrijfster en beeldhouwster Truus
Mengel' is op haar vijfenzeventigste ver
jaardag, (29 augustus j .l. ) benoemd tot offi
cier in de orde van Oranje Nassau.

Marja van Tilburg ontving ter bekroning
van haar proefschrift Seksualiteit en part
nerkeuze in de Nederlandse advieslitera
tuur, 1780-1890 een prijs van f 5.000,- van
de Marga Klompé Stichting. Deze prijs
werd uitgereikt op 31 oktober j.l. aan de
Katholieke Universiteit Brabant.

Samenstelling: Z0I1I1eke Matthée

VVG--nieuws--berichten ...

Mededelingen WG-bestuur
* De Algemene Ledenvergade ring van de

WG wordt gehoude n op zaterdag 27
maart 1999 . Plaats: IIAV.Aanvang: 11.30
uur.Op de agenda staan o.a, een bestuurs 
wisseling (afscheid van Evelien Rijsbosch)
en een wijzigingvan de stat uten.

* Aansluitend op de ALV vindt de studie
middag H istorica op de arbeids
markt plaats. Succesvolle en minder
succesvolle historici en histor icae ver
te llen over hun loopbaanervar ingen. Na
en kele korte lezingen volgt een forum
discussie over de vraag : hoe kan de
positie van vrouweli jke historic i binnen
en buiten de academ ische wereld ver
sterkt worden? Andere vragen zijn: wat
kun je t ijde ns je ople iding doe n om je
kansen op werkge legenheid te vergro
ten? Welke beroepsgroepen zijn
geschikt en aantrekkeli jk voor histori
ci/cae?

* De precieze agenda van de ALVen het
prog ramma van de studiem lddag wor
den in Historica nr. I van 1999 bekend
gemaakt .
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