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Oranje Nassau , het blijft zich aan j e
opdring en . Gaat het niet over 'de bio
grafie' van Wilh elmina , dan gaat het
wel ove r het hu welijk van Maurits en
Marilène . Of over het verlenen van
ko nink lijke ondersc heid inge n, de
beken de lintjes die elk jaar op 29 april
word en uitgereik t.
In 1996 werd het tot dan gelde nde stelsel
ingrijpe nd gew ijz igd, het wer d democra
tischer. Voor die tijd wer den mensen uit
sommige groe pen als vanze lfspreke nd
voorgedragen voor ee n ko nink lijke
onders che idi ng, terwijl anderen ma ar
zelden in aanmerking kw amen voor een
ondersc heidi ng. In he t nieuwe decoratie
stelse l wor dt meer de nadruk gelegd op
de bijzondere, persoonlij ke verdiens ten
of pres taties . Dat betekent dat sind s 1996
ook vrouwen, vrijwill igers rn/v en perso
nen uit minderhe idsgroe pen rn/v in aan
merking ku nnen kome n voor een onder
schei ding als lid, als ridder of als offici er
in de Orde van Oranj e Nassau . Het nieu
we decorat iestelsel geldt ook voor de
Orde van de Neder landse Lee uw.
Vorig jaa r ont ving Anneke Gr önloh een
lintj e en "ve rde r ware n er opmerke lijk
wein ig vrouwen die een lintj e on tva n
gen hadd en" , aldus de tv-comm entator.
Dit jaar was ee n kwa rt van de gedeco 
reerden vrouw .
Dit jaar behaagde het H.M . de Koni ngin
ter ge legenhei d van haar verjaardag
VVG-voorzitte r dl'. Maria Grever op het
stadhuis in Nij mege n te benoemen tot
officier in de Orde van Oranje Nassa u
Vanweg e haar tomeloze inzet om vrou
wengeschi edenis in het voortgezet onder
wijs een plaats te geve n en het vele vrij 
wi lligerswerk dat zij op dit gebie d
gedaa n heeft. Welk een goe de keuze en
hoe goe d ge time d. Immers Joh ann a
Naber ontving in 1898 een erepenni ng
van Wilh elmina voor haar inz et met
betrekkin g tot de Na tionale Tentoo nstel
ling van Vro uwena rbeid, en Maria
Grever, die op Naber promoveerde, nu in
1998 'na honderd jaren' , ook een konink
lijke onderschei ding ontvangt.
Maria, van harte gefeliciteer d. Je bent
onder het mom van het rond leiden van
een Chilee nse delega tie naar het stadh uis
gelokt en pas op het aller laatste mome nt
had je door dat het om jou ging . Je
reageerde 'passend' geschokt me t:
"Waarom j uist ik? Er zij n zove el ande ren
die ke ihard werken om sekse en gen der
onder de aandac ht te brengen. Ik heb dat
niet in m 'n eentje gedaan" . Een typisc h
vrouwe lijke mani er va n reageren.
Natuurlijk zijn er nog zoveel anderen die
ook een ondersche iding verdiene n. Maar
die moeten dan wel voorgedra gen wor
den. Dus : dames aan het werk! Om de
zichtbaa rheid van vrouwen te vergroten.

Lay-out: E. van Dusse ldorp
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--- ------ -
Maria Sibylla Merian: leven en faam

van een schilderes en entomologe

Heidrun Ludwig

Als schilderes van planten en insecten werd Maria Sibylla Merian
(1647-1717) een van de bekendste kunstenaressen uit de Barok.
Haar huidige roem is volgens Heidrun Ludwig echcer niet te verkla
ren door de esthetische kwaliteit van haar werk. In de historiografie
is zij met name geroemd om haar persoonlijkheid . Haar ongewone
levenswandel als gescheiden vrouw heeft, vooral in deze eeuw, bijge
dragen aan de 'mythe Merian'. Ludwig pleit voor een demystificatie
van deze vrouw, die eerst en vooral gewaardeerd moet worden om
haar kunst en haar verdiensten voor de natuurwetenschap.

Coll oBibli oth eek Uni versiteit Utrecht

De kleine aquarellen en gravures
van Maria Sibylla Merian betove 
ren door hun kleurigheid en leven
dig heid. In haar werk gaf zij ve le
objecten uit de natuur bovendien
nauwkeuri g weer. Maar haar oeu 
vre kan noch in schildertechni sch
noch in artistiek opzicht concurre 
ren me t de perf ect e, hap tische
olieverfstillevens van bijvoorbeeld
Rachel Ruysch (1664-1750) . In
kunst academische kringen werden
Merians natuurhistorische schilde 
rijen dan ook minder gew aarde erd.
Zo merkte Gerard de Laire sse,
schilder en kunsttheoreticus, in
1707 op dat het schi lderen van
bloemen niet bestaat uit : "in
bloemkran ssen , potjes, fle sjes,
vlinders, schoenlappers, vliegende
torren, spinnew ebben, noch drop 
peltje s water te verb eeld en, of in
lekkere penceelen, noch schoone
verwen, dat men de waere ld zoekt
te doen verw onde rd staan ", I

Ook in het vastleggen van de klei
ne wereld wa s Merian, arti stiek
gezien, de mindere van enige van
baar navol gste rs , zoa ls bijv o l'

beeld de Neur enberg bi men - en vogelschildere Barbarn
Rcg ina Di erzsch 1706- 1778 . Di l chz' be Idc mpo . itie
zijn m er ges l ten e n de werkin g va n haar afb ee ld ingen van
bloemen - en vlinder s i hapti che r dan d ie van M~rÜlD . Toch
is aan het werk van Rachel Ruy sch maar een monografie

gewijd en Barbara Regina
Dietz: eh is h og . tens bij k unst
kenn er s bek nd .2 De literatuur
over Merian is da arentegen nau
welijks meer te overzi en.

Rupsen fokken
Mar ia Sibyll a Merian werd in
Frankfurt am Main geboren als
dochter van de graveur en uitgever
Matthäu s Meri an d. Ä . Ze begon
haar loopbaan als schilderes van
b loemen in Neur enberg. Sinds
1670 leefde ze daar met haar man ,
de graveur en archite ctuur- en
landschap schilder Joharm Andreas
Graff. Tot Merians eerste bekende
werken behoort het bloemenboek
met vijftig tekeningen op perka
ment. Begin I 70 maakt e ze dit
werk voor de Deense koning.' Dit
bewijst dat Merian al jong interna
tion ale bekendheid als kunstenare s
genoot.
Naast haar werk als kuns tenar es
gaf ze jonge , ongehuwde dames
les in het schilderen van bloemen.
Ze leerde hen bov endien borduur
patronen met bloeme n te ontwer

pen . Enige van dez Ie sen publice rde Merian in ee n boek
met voorbeelden nd er de rite l Das nette Blumenbuch , Het
verscheen tussen 1675 en 1680 in drie delen en het bevat 36
gra vure .
Merl an s eerste bio graaf Joachim von Sandrart roemde in
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1675 haar mani er van lesgeven ." Hot Ie ge en en de pub lica
ti an de voorb eeld en dro eg n don 0 k besli end bij aan
M erian eer te faam . In urenbet en Frankfurt chi lderden
reed s aan het begin va n de achtti ende uw talrijk e amateur .
Mln de hand van. de patronen van Me rian .5 Haar faam werd
nog groter toen Merian haar beroep als bloemen schildere s
verbond met haar natuur ob ser vatie s.
AI in Fr ankfurt had Meri an vee l ple zier in het observeren van

. de natuur, Ook toen al bego n ze met het fokke n van rup sen ,
waars hijnlijk geïnspiree rd door haar stiefvader en leraar
Jac b Marl' I, schi lder an sti ll ven. Terwijl Marrel de in ec
ten als mod e l gebruikt rn zijn .childerij en Van bloem en en
ehijn van bew ging en leve nd ighe id te ge ven, bestud orde

Merian hu n metamorf e en.
Ze verbond haar obser vaties van de vera nderinge n en de eet
g woonten van rupsen zeer k nal m t tekenin gen van bloe
men. Dit deed ze d r de ontwikke ling radia an ee n in sect

ij de plant en Ie I ken n d ie in zo ' n stadium al. v ed el dien
den . k wi I ze in het u r haar ontwo rpen ' m tamorfo en
s hild erij ' de indruk van ee n natuur lijk same nleving 'verband
lew kkeri.D eze vonds t publi e rde z in 1679 in Neurenb erg
voor het ee r. t: dm deel van haar werk Der Roupen wunder
bar. verwandlun g wui onderbare Blum en-Nahrun g bevau
vij ûi g gravure. en teks ten . g twee delen met vij ftig platen
volgde n, in 1683 in Fra nkf urt en in 1717 k rl vo r haar
dood , in Ams terdam .

V r o u w e n on derz oeker
Merian pre senteerde het rups en boek , haar eerste natuurhi sto
rische b ek , niet zozee r als en we tensc happelij ke pres tatie .
maar al . god dien tig b ek. Dit scheen haar , als niet ges tu
deerde hui vrouw, pa end. Aan het eind van d Bar k wa
ee n th o l gi eh natuurhi. tori eb boek niet ngebru ik cl ijk ,
v oral niet to n de z ge naa md natuurt heelogt zijn intred
d ed . Het ob erveren van de natuur be h uwde m n al lan
ger als een godsv ruc htig e be zigheid , ook voor amat eur s.
Want lezen in het boek der natuur kon en moe st aan de ver
heerlijkin g van zij n chepper bijdr agen . Hoe serieu s Meri an
deze godd elijk opgav nam, b lijkt bijv rb eld uit de lam stc
regels van een lofzang die hri toph Arnold op M erlans pres
tati es schr ee f: "Zo he ft mevr uw de Graf f haar vlijt willen
vergroten, voornamel ijk om God te eren , want dit is ons doel :
ik wen s haar God s genade en veel van zulk werk ."?
Later nl. tonden de pr blernen in de beoordelin g van
M riaris werk voor de beteken i van de nauiurhistorie j uist op
het mij lak an rnpiri he bser atle en god dlen stoefe 
ning. Toen d wete ns happ lijk ken nis ro nam en sy tema
tiek b langrijk er werd maakt en de onsystemaü che en dee ls
o k allee n es thetisch edoe lde v erstel lin gen van Meri an een
wat oude rwe tse indruk . Haar . tijl pa Ie ni t meer in d op
nauw keuri gh i I en rationa liteit geri hte natuurw eten schap.
lil 191 8 beperkte G. . Urf Mer lans weten chap hi tori: ehe
b t ken i door haar kracht eer de r aa n het arti rieke vak to te
dichten : "De gr ot te betek nis van M .S. Meri an ligt op het
gebied van de kun . t. Maar wann eer men de stand van de
natuurw eten chap van haar tijd in beochouwing n rut 111 et
men we l toegeven da l ze d r nauwkeuri ge ob erva tie van de
natuu r in haar eige n kun tva ardi ge uitdru kkin g verm ogen

k de weten : chap meni g go de di nSI bew ezen hee ft."
De Neurenbergse onderz cker Ferd irtand . i inger probeerde
in 1926 de v rdien ten van h t rupsenb oek te koppe len aan
toen ge ldende opvattinge n ver VI uwelijke deugd: "Met de
, Ir nge maat tnf van de wetenschap mag dit boek dus niet
be ordeeld worden. Wat we eraan mo ten waarderen is de daar
in tot uitdrukkin g gebrachte liefde voor de natuur, de behoefte
aan kennis. de rn ite m het geo b. erveerde zo naLuurgetrOlJ\
mogelij k te tekenen. al ok cl zwee m van fijngev cligheid en

o pI' nkdi j kheid die ove r atle. heen ligl.,·8
Heel ander: klinkt da'lrenl egen de beoordeling van Elisabeth
Rüeke... Zij maakle zich al eerste wete n chap ter verdien t Iij

door hel rudekken en in zeke rheid bren gen van bronnen voor
de biografie van erian. ROcker zag de kun tena res in 1967 als
een soort voorloopster van onderzoeksters als Marie Curie :
" Haar nu ht I' , onderz ekende g es t di haar in het geze l
schap van de geleerden van haar tijd bracht , paa rde zich bij haar
met een uit God vrucht voort komende he cheidenheid di zij
ondank, alle erkenning en ucces behietd." ? H t di 'cour over
Merian werd uiteindelijk niet z zee r bepaald do r Meri on wer
ken, maar door haar p rSO nlijkh eid . Zo wees Victoria hrnidt
Linsenhoff er bijvoorbeeld op dat het vertell en van een 'histo
ri eh VI' .~we?leven ' vaak is bedoeld om beJ' aalde idealen van
vro uwe lijkheid aan de lezers op I ' dringen.I

Uit eind elijk kon de 'mythe Meri an', zoals die in deze eeuw
ont stond , zich alleen ontwikkelen omdat Me rian door ha ar
we rken. haar optr ed n naar buit en tee n haar ng w ne
leven wandel een leid ende figuur en identificat iem de l werd .
Zo komt Me rian in het vroege femini stisch e onder zoek vaak
na ar v ren al licht ende uitzonde ring in een ma atsch appij van
on wetend geh uden vrou w n.11 Inmidd els we ten W ' dat
Merian niet de enige vrouw in haar tijd was die een intellec 
tuele int ere: e had . Het buit engew one a peet van Mer lans
bicgraf ligt dan 0 k in h I pge en van haar bur gerlijk
be taan als getrouwde vr uw,

Su r inam e
Rond 1685 ging het echtpa ar Gr aff uit elkaar. Hij bI ef in
Neure n erg, zij trok zich in 1686 met haar moeder, die we du
we was, en haar dochter s Joh ann a Helena en Doroth ea Mari a
teru g in de relig ieuze geme ens chap der Lab adi sten in het
Friese Wieuw erd . Ond er d gees le lijke dogma s van afzonde
ring, asce e, hel door OlW O rwaard elijk e liefde bepaald e
ge m en hap leven n de op ffering va n h l eige n ik voor
God , b rond er gee n pri véb ezit. Buil en de gem ns hap
ge I l\;11 huw el ijk 11 go lde n niet. De ge mee n chap der
Labadi ten - ge n cmd naar hun pricht er, de predik r Jean de
Labadi e 1610-1674) - leefd op het ka teel W alth a, hen I r
be schikkin g geste ld door de patr iciër Corneli s van Aer sen
van So mrnelsdijk. Bi nnen deze gem een schap kon Merian
zow el hel leven va n e n alleenstaande moeder leiden , als ha ar
studie van de rup sen voortzetten ,
To n de Lab adi ste ngem eenschap uil elka ar viel , begon nen
Mer ian en 11<ar do hter s in 1691 een nieuw be taan in
Am terdam. De dr ie vr uwen J fde n van de erko p an de
meramorf se ns hil derij n, ge kleurde grav ure van het rup
. enb ek, en van verf - en natuurpr dukien. Merian en haar
oud ste docht er Johanna Helen a schilderden bovendien voor
Agneta Blo ck - zij had in de Vijverhof aan de Vecht een bot a
nische tuin me t ex. ti che kw ek erij . l" La ter i llu treerde
Meri an enke le pla ten oor Georg Eberhard Rumphiu s'
D 'Amboins 'he Rarit eitkamm er 170 ).
In 1699 , toen ha ar docht ers vo lwass en war en, reisd e Merian
met Dorothe a M aria naar Surinam e, Johanna Helen a was in
1692 met d Labadi st Jacob Hendrik Her lt get ro uw d .
Merian wild d pra htige tropische in. e ten en plant en , d ie
ze tOLdan toe allee n ge l I' pa reerd in de natuurv erzame lin gen
of ge kwee kt ÎJl de bot ani ehe tuinen gezi n had in hun
natuur lijke om ge ving be stude ren. Durf , volhard ing en door 
ze ll ing. verm gen, waren de eigen sch appen die Merian in de
oge n van bew ond eraars met deze rei s bewees .13 Bij nad er
inzien was de re is i t minder ge aarlijk dan men gewoon lijk
denkt.
Merian en haar d chter waren gee nsz ins de enige vro uwe lij 
ke passagi er op de vert oehL 14 Door de uil.gebr eid
I-{ lIand e hand el met d ko loni ën voe ren cle schep n van de
tweede Wcst-Indi ' h mpagni rege lmati g heen en we er,
voo ra l omda t toentertijd in urin al1l ongeve r 600 1'1'0 

te tan ten lee fden. D keuze van het rei sdö eJ was niet t va l
lig , want Merian kende de flora en fauna van Surin am e al.
Merians schoonzoon Herolt dreef handel met Suriname en
tuss en 1683 en 1688 had de Labadi sten gemeen schap er,
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Coll o Bibliot heek Univ ers iteit van Ams te rdam

ond r gouve rne ur van orn me lsdijk, de gro t kol oni e
'P I' viden ria b heerd. Bovendi en waren de cont acten van de
Am sterd am se patrici ërs en verzam elaa rs met de ko loni e zee r
nauw: om lbare obje ten uit de Surin aamse natuur sierd en
hun kab ine tten .
Meri ans reis was vooral bijzonder vanw ege het wetens chap 
pelijke do 1. In tegenstelling t l mannelijk e onde rzoeke r die
exp edi ties naar tropi che land n ndern am n, finan ' i rde
Merian de rei v or h t gr e tste d I ze lf. A l vrouw waren
haar bewegin gsvrijh eid en daarmee de mogel ij kheden v or

nderzoek chter bep rkt. Uit haar Surina mse rek ten we ren
we dm z de m ge lijk heden di z ich vo rdeden om het land
te ver kenne n, zo vee l mogelij k benutt e . Ze bezocht plant ages
en waagd e zich Onder begeleidin g van inlands rs en slaven
onder ande re in het 0 rwo ud. outen in haar afbe eldi ngen van
de dieren wij zen er echter op , dat ze d in het wild lev nde
dieren vaa k van dod e ex rnplaren, die haar laven haar brach
ten naschi lderd e. bser vati e: van metam rfo en, zoa l,
M rian di in E uropa deed kon ze hier alleen in hsar tuin in
de h fd tad Pa ramarlb doen . Gedur end e haar tweejarige
verblij f kweek te ze planten en fokte ze insect en in haar tuin .

Vernoemde vlinders
Maria ibyll a Merian W ' I lang niet de enige UI' p se vr uw
die de natuur van Suriname beotudee rde . On geveer honderd
ja ar later trad de schilder es Louis e van Panhuys, geboren in
Frank furt en toen echt gen ote van de go uvern eur van
Suriname, in haar voe tsporen. Toch was Me rian de eerste die
de flora en faun a van het land bestudeerde, in prent en vas t
legd e en in tek sten bes chre ef. Meri an maakte met haar publi
catie van de M etam orphosis insecto rum Su rinamensi um

1705) talrijke inse teil uit urinarnc bekend . D ntw ikk lin
gen van I z in .ecten waren nog nooit eer de r geo b erve rd .
Dit werk bracht haar de erkenning als ntomo lo . Vi ora l tij 
dens de achttiende eeuw werd het Surinamebo ek een standaard
werk op het gebied van de insectenleer. Carl Linn aeu maakte
bijvo rbeeld enke l lassifi atle aan de hand van M r ian b
ken ver urinarne n rup en. Hij noemde ze lf twee vlinde r '
naar haar , de Ph alaen a merianell o en de Papil io sibilla .

We'tenschap

Tot slot: een van de taken van de modern e geschiedschrij ving
i te proberen d do r d j aren heen g n tru rde legenden
r ndom p r on n te c rrigere n. Daarmee w rden de verd ien
ste n van die per sonen ni t g reducee rd. Wann eer de bronn n
en de materi ële erfeni , de kenn is ove r de contex t en de
om tandi gheden van ee n tijd e che iden w rden van de
mythen , kunn en de per 0 nlijke verd iensten 7. lfs du id lij ker
uitkom en. ln het gev al van Merian brach t j ui t analytis h
onde rzoe k van haar werk interessante inzi cht en aan het li hl
over een van de wein ige nog tas tbare vro uwe n uit de Barok ,
die zich in de kunst en in de natu urwet enschapp en verdi en-
tel ij k maakte . Iemand die Merlans w rk ijz nder seri eus

nam is W lf-D ietrich B eer. Hij publ iceerde Merians insecten
boek , dat in t. Pet ersbur g wordt b waard , in een bui teng 
w on gr ndige uitgave . Z ijn rdeel biedl kun sthi tori. eh en
weten hapshi rori : ch onderz oek meer rnog lijkh eden om
zich met Merlan s werk bez ig te houd en: "Het leven werk van
Mer ian is ge n pend Ibeweging t.u en kun t en weten chap,
maar de we naar een we ldra ge nden yruhese tus en
woord en beeld , waarin h r wez nlijk e van het leven niet
meer zij n verganke lijkheid is, maar z ijn ontwikke ling, gezi n
als ee n atego rie hoger dan het 'wo rden en vergaan ' en uitge
drukt in kun t.',15

H eidrun Lud wig studeerde kunstges chiedenis, g . chledenis
en 0 .iolagie aan d Technische Universiteit in Berl ijn. In
1993 promoveerde ze op 'Niirnberg notural historv pai nting
in tlie eventeenth and eighte nth centuries ', Zij werkte enk 
ie ja ren voo r het H essisohes Land esmu seum Da rm itad t en
houdt zich mome ntee l onder and r. bezig me t onderzoek
naar na tuur histor ische schilde rkunst uit de Barok.

Dit artikel is uit het Dui ts vert aald doo r drs. Henriëtte H.M.
Stevens.
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~~Frappez, frappez, toujours!"
Mr. N.5.Corry Tendeloo in het naoorlogse strijdperk
voor de rechtspositie van vrouwen 1945-1956 (11)

Anneke Linders

In Historica van oktober 1997 zette Anneke Linders uiteen hoe
Corry Tendeloo zich heeft ingezet om het arbeidsverbod voor
huwende en gehuwde ambtenaressen af te schaffen. In deze
Historica vervolgt Linders haar verhaal;Tendeloo had ook een aan
deel in de strijd om voor vrouwen de toegang mogelijk te maken
tot ambten, beroepen en opleidingen waar uitsluitend mannen wer
den toegelaten.

Corr ie Tend eloo

(Foto : Co llec tie ll A V)

De strij d vo or toelatin g van vrouw en
tot ambten, beroepen en opleidingen
die uit sluitend openstonde n voor
mannen, had in de jar en vijftig al een
lange voorgeschiedenis. Reeds in
1860 bracht A.M.M. Storm-v an der
Chij s een di scu ssie op gang over de
uitbreiding van het arb eid sterrein
van vrouwen en spande zij zich in
voor de openin g van indu striescho
len en middelb aar onderwijs voor
mei sjes .
Mede dankzij de voorts chrijdende
toe gank elijkh eid van alle soorten van
onderwijs werd de maatschappelijke
partici patie van vrouwen groter, ook
in openb are functies: in 1918 werd en
de ee rste vrouwen lid van de Tweede
Kam er en van gemeenteraden, een
jaar la ter van Provinciale Staten ,
waarna drie jaar later de eerste vrouw
toeg ang kree g tot de Eerste Kamer. In
1931 wer d de eerste vrouwe lijke
ambtenaar van de burgerlijke stand
ben oemd , in 1946 de eer ste vrouwe
lijke burgemee ster, een jaar later
gevolg d door de eer ste vrouwelijke
rechter.
In de periode na de Tweed e
Wer eldoorlog haalden meisjes en vrouwen een deel van hun
achter .tand in het ond erwi j s in. In 1956 volg Ie 44 pr cent
van de m isj e n midd elbar pleidin g legen 45 pr ent
van de j ongen . Hel aantal kind eren dal na d lagere chool
gee l' verd er pleidin g meer volgd e. we rd erwaarloósbaar
klein, waarbij echter wel opgemerkt moet worden dat de ver
volgopleiding van mei j es n g in 1960 in bijna ve rtig pro
ce nt van d ge vallen best nel lil de hui. houd choo l, waar zij
niet tot ee n betaa ld ber ep opg leid werd n.

Vrouwen belangen
In Vrouwenbelangen , het orgaan van
de Nederland se Vereniging voor
Vrouwenbelan gen en Gelijk
Staatsburg ersch ap (VVGS), werd in
de jaren 1946 en 1947 veel aandacht
besteed aan ambten die voor vrouwen
ontoeg ankelijk war en ; die aandacht
richtte zich daarbij met name op juri 
dische amb ten . Corrie Tendelo o, die
jarenlang bestuurslid van de VVGS
was en een belangrijk aandeel had in
de va ste rubriek P arlementaria,
schreef in het nummer van december
1946 : "Voor officier van j ustitie acht 
te hij [de mini ster van Justitie] haar
[de vrouw] minder geschikt en hij
vroeg zich af , of de aanwezigheid van
een vrouw geen afbr euk zou doen aan
de behandeling van bijv. ern stige
zedendelict en, blijkba ar over het
hoofd ziende, dat vrouw elijk e advoca
ten en leden van voogdijrad en, daar 
mede toch ook in aanraking komen .
Men zou wen schen dat er nu inder 
daad velen dezer jonge vrouwen voor
gri ffier en kinderrechter zouden wil
len soll iciteeren met de noodige ernst
en nadruk! " In het februari nummer

van het jaar daarop gaf me rouw mr. J . Zee lenb er "
Tendelo o' s coll ega in de Twe ed e Kamer, in helzelfde blad
duid lijk b lijk va n haar onb ehagen nder d kop ' De Vrouw
doel haa r inrr de bij Je Rechterlijke Mach t : "E l' blijft de
on ereidh sid Ie beno mi ng van een vrouw tol r chter te
bev orderen , omd at deze benoeming voor het leven zou moe
len zij n en men in Nederland een vro uw. als zij huwt , wil ont
slaan uit overheidsdienst. He ben wij ned erland ers ons niet
een weinig be schaamd ge voeld toen het Bur eau International
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d' Educa tion te Genèv e vorige
ma and publi cee rde dat slec hts 5
lan den de gehuwde vrouw ver
bieden onderwijze res te blij ven
en dat Ned erl and ee n van de
twee landen is, die haar na 1932
dit recht ont name n. Ned erl and
sta at ten deze bij 38 land en ten
achter. Dez e zel fde ment alit eit
wer kt nu weer ten aanzi en van
de toela ting va n de vrouw tot
het rechter samb t." En in het
da arop volg end e maartnummer
1947 va n Vro uwenb elang en
werd meldin g gem aakt van een
rekwest van de VV GS aan de
minis te r van Justitie , dat ein
digde met het drin gend e ver
zoe k "de benoemin g van vrou
wen tot led en van de rechterlij 
ke macht , met recht spra ak
bel ast, te will en bevorder en
do or bekend te willen maken
dat voor vrouw elijke juri sten de
gel egenheid opensta at te solli
cit eren naar vacatur es in de
recht erlijke mach t." In decem-
ber 1947 was in het blad te
lez en dat op 14 no vemb er de
eer ste vrouwelij ke rechter in Rott erdam was geïnst alle erd .

Meju ff r ouw X
Vrouw enbelangen reageerde in febru ari 194 8 op een uitl atin g
die Marie Hein en , direct rice van het Nati onaal Bureau voor
Vr ouw enarb id, had g daan op d j aarlijk se ve rgad erin g van
de Nati on a le Vro uw enr aad o ve r het fe it dat de
B lasting a adé m ie vo r vr uw en niet toe gank elijk was.
, Hier", aldu s Yrouwenbelangen, "ligt dus no g een van de
laatste barri ère s, die aan de vrouw de toe gang tot alle bero e
pen v r rperreu. En iet verde r:' ...e n vak da l men ten enen
male onge chik t voor vrouwe n achtte. Deze on eschikthe id i
on inzien nog ee n vraag: in d orlog bI ken vrouwen pI t 
seling ges chikt voor allerlei werk , waartoe men hen tevor en
nimmer in staat geac ht had ."
Dat OITY Tendel 0 haar strijdbat rheid wa ar hel d vrouw en 
re hten betr f kon ombin eren met haar ge oe i oo r hum or
blij kt uit haar ro l in de strijd m d op n te lling van de
Rij k. b la ringacademie vo r vrouwen, ln I 50 kreeg z ij een
advertentie van deze ople id ing voor het ho 'e r pers necl van
de Nederlandse bel astin gdien st onder ogen, wa arin stude nten
werden pge roepen v or de nieuwe cursus van 1 september
1950. In de adve rte ntie rond dat er voor "ma nnelij ke j ong e
lui. in het b Zit van het eindd iploma 5-jaa r H.B. . of daarm ee
ge lij kg teld dip loma 's ge lege nhe id beot nd om zich vóó r
1 april voor het in september 1950 aa nvange nde tudlej aar lil
uud ent te laten in ·chrij ven. Tendel 0 hreef naar aanle iding
van deze advert entie een briefj e ond er pseudoni em (door
haarze lf in h t parl e ment 'mej uffrouw X' gen md), waarin

ij meed ee lde dat, h wel zij niet behoo rde tot de " ma nne lij
ke jon ge lui" , z ij zich t eh wi ld in hrij ven voor hel aa nko
mend tud iejaar, Op 24 maar t 1950 kreeg zij op haar verzoe k
ee n negat ief antwoo rd, zonder da t de red en n or de afwij 
zing va n dit erzoe k verm e ld we rde n. <lar 111 VI' eg z ij in
ee n nieuwe brie f (ge da tee rd 3 1 maar t I 50) om op held ring
en schreef dat in ee n recht staa l zoa l ' Ne Ierl and w I1St I z ij n
ze lf aan d gro tste rui da llger het' recht w rdt toegekend

m kenni t dragen an de reden en , waar om hij w rdt ve r
vo lgd en ver ordec ld. Op del. brief kreeg zij ge n enke l anl
w ord . Een jaa r later, op 29 maar t I 5 1, stelde Tende loo hier

ver ragen aa n L ieftinck (P.. d.A, , mini ' te r an F inanciën .

Eersteja ars student en Rijk s Bel astin gacad emie

Haar belan grijk ste vra ag wa s wat de redenen waren, waarom
de Rij k belas tinga .adernie alleen zo u opensla an 0 I' manne 
lijke Neder land rs, Tot haa r ge ne "gen co n taie erd ze dat zij
ge leze n had dat cl mini ster in pri ncipe ee n voors tander was
van de toelati ng ~1I1 vrouw e lijk kandid aten t t d ze aca de
mie. M aar de ( claung zou v lgen L ieftin ck op prakti sche
bezwar en stuiten. 0 k . telde Tendeloo d vraag of hel in hel
belang wa s van de reputati van de Rijk ibe lastinga ademie
wann eer een verzoek om inlicht ingen do or de hoogleraar
dir ecteur van deze acad emie met een volmaakt stilzwij gen
werd afgedaa n. Op deze laatste vraag antwo ord Ie Li ifti nck
dat ook vo r hem het niet bean two orden van de bri f onbe
vredigend was, maar dat hij ervan overtui gd was dat cl hoog
leraar-d irecteur niet had gewet en wie met hem co rres pon
deerde . Lieftin ek noemde verder twee redenen waar om de
Rlj ksbelastinga a I mi niet open sto nd voo r rouwen . Ten
cel' ire achtte hij hel Il nauciël e risico te groot mdat de k e,

t J1 die het Rij k in ee n VI' uwe lijk Ie rl ing investeerd g en
f weinig rend em en t zo ude n pleveren do r een mogelijk

hu we lij k: "Me n kan moeilijk ten opzichte van VI' uwerijk e
leerlingen ee n b I ûe van coe libaa t e i en: dUI lijk t mij
b epaald noirbaar" . Ten tweed e wa . hij van mening dat niet
a lleen d leer t 1',maar k de maat schapp e lijke vormi ng, di ·
we rd bijg bracht, meer afges temd was op man nelijke leerlin 
ge n. dan elat zij ook ges hikt zou zijn v or vrouwe lijke leer
lingen .

Aanm innigh e id
De humc ri ' ( i. he aanpak van Tendeloo zorgde voor nogal
wat hilarit ir in de Tweede Kamer , terwijl d pers dit nd r
werp keun elij k smeuïg ge n eg vond rn er uitgebr eid ver te
sc hrij v n. Tend e l z Jr had voor de rubri ek Par lemen taria in
Yrouwenb elang 11 an mei 195 1 uit die b richt geving en
se lectie g maakt. Z schree f Hel Pl\I' I op 3 maart 195 I:
"Voor cl vrolijk n t z rgde ge lukki mejulfr uw X (PvdA
el r meldin ' Ie maken an haar (ex p rimcnt ele poging rn
ing . chr ven te w rd n op de rijk she la uinga iadern ie." 0
wij ze wa ar p in die ja ren cdae bt werd OV Cl' de plaat ' van
vrouwen komt I' bijn a karikatu rale wij z naa r voren in d
M tasbode ( RK) an 4 apri J I 5 1: "Ind rda ad, zei hel
terecht, de vro uwen kunne n thans ove ral. tudere n. laar dat
is da n toch mee ual in akk n, die 0 rk de vrouw . leren, al
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kle eft er het nade el der blauwk ousen aan. Wie zo u er bezwa
ren kunn en maken legen n vrouwe lij ke k indera rts te en
een vr uwelij ke vro uwenarts? M aar w hebb n grotelij ks
bezwaar legen ee n rouwelijk e in pecreur r ntvanger de r
belast ingen. En we l vanw ge ns ideaal an d Vrouw . We
zij n mi sschi en een beetj e ouderw ets. Doch we zien in de
vr uw nog srced hel ideaal van moederlijkh eid. tederheid ,
aanminnighe id en vrijgevig heid. D idea l vr uw offe rt zich,
zoal. e lk III ede r zich offert. elnu, wie ka n nu , m t alle
re peet o veri gen voor Ie heren van d bel a tin en I'...J der
gelijke deu gd n aan hen t esc hr ijve n? Wi he fl er 0 il
gch ord van en moederlijk e ontva nge r, va n e n vrijgev ig
in peci eur, die b.v. aa nminnig zeg t nu j a, di e ti n mill e zul
len we dan maar buit en be chouw ing laten ...1. Ne n, ju f
fr oux X . b nt legen U ze lf b chermd. En in zijn alle
aard ige me isj es en j nge vro uwe n b eh rmd die her on er
ho pt in hun tie e ho fd mocht en balen aa n d b lastiu gaca
dem ie te gaan rud ren . Iel j r dat j r'e n wa l ver
trouw elij k word t met ee n leuk ding en ze ntp pI zich later
al ee n in. peet ri e der bela ringen ." Hel Vrije Volk daar ente
gen schree f op 3 1 rnaart 1951: ' aas t het fin anci ël argum nt
noernd de Mini ster nog ee n twe de : cl wijz van op lei ling
aan de Bela ingacao mie i meer Op cl man dan op de vrou w
ing steld, Erg ove rtuigend klonk d il a ll niet ."
Tend el 0 indigde haar .1 mi zing in Yrou wenbelangen
met de vo lgend ntb eze ming : ' rappez, frappez, I uj oin !
o k deze la. I te poor t za l open moeten! "

Succes
Een klein j aar late r, op 12 febru ari .1952, schreef W.H.
Posthumus-v an der Goot, die veneens een belangrijk e rol
pe lde in de vro uwe nbe weg ing, een bri f aa n de

B elastin gacad emi e

rouwe lij ke Stud nten ereru grug in R tterd am wa arin zij
nam en s Corry Tend ele vro eg of r "j nae dam es" te vinden
wa ren onder de stude nten economie, die , net als Tendelo o
twe j. ar cerd r, ilden prob eren toe oe iaten te worden tot de
Rijk be lastingaca dem ie. Po. thumu s-van der Goo t schreef
ond J: ande re: " Bove ndien meent zij [Corry Tend I o. AL ] ,
en ik met haar da t hel zeke r van alge mee n belan g Î. , oo k
vro uwe lijke bela ringamb ten aren aan Ie nell en . Hel gez nd
vers tand en cl vindi ngr ijk he id van r uwen hebben 'IJ men ig
npra ti sch voorschrift enz . opge ruimd ."

Eind 1953 hield Tendeloo in de Tweed e Kamer een korte rede
over dit ond rwerp. Naa I Tendeloo hadd en in de IU en l ig
ge nde j aren oo k e nke le van haar fr acti egenoten de kwestie

an de Belast ingacaderui ter prak c gc bra hl. Moch t de
I' ger ing en! f de di recteur van d b la ringacademie gedac ht
hebben het lepende probl eem uil de w r Id Ie helpen cl or de
advene ntiet ks t aa n t pus 'en, dan heeft men buil en de waard
gerekend. Want met grote vast houdendheid kwam Tend eloo
hier in hel debat va n I decem ber J 53 p teru g:" ind 'd ie n i
er i t. vera nde rd. In Februa ri van dit jaa r z ijn we er de bek en
de adve rtenties in d l a a fSCf,l1Iran I en in nkele gro te dag -

laden gep laa t ' I. Die had den ec hte r to t mijn gro te verrassi ng
ee n ande re lek t en het woord mann elijk e j on gelui kwa m
daarin niet mee r VOor. Ee n j nge vrouw , di ik ken en \ aa r
van ik eden dien g ho rd heb. h eft z i h hier voor aa nge meld
bij d R ijk . bel astin aca de mie. Z ij h ft an cl ho g ieraar
dir ecteur zo' n klein folde rtje ontvange n, dal de Regerin g
waa r chijnlijk we l beke nd is - ik heb h I hier v öör mij liggen
- n waarop me t rood staa l aa nge stree pt op blz . 4 w Ike de
toel ating is n zij n. MeI I' d ' la l ndcrstre ep t: All en
o nge huwde mann elijke Ne de rlander die ij de aa nva ng va n
het jaa r nog ge n 2 1 jaar zijn en die in h t bezü zijn van e ind-

dipl ma gy mnas ium of vijfja rige h.b.s., kunn en aa n
het toelating sond erzo ek deeln emen . Ik heb toen
gedac ht: Het i wel veranderd, maar het bl ijft toch alle
maal hetz el fde. "
In dezelfde red e noemt Tendele ee n aant al argumen
ten , die vol gen haar steed wee r ge rui kt werden om
VI' uwen uiten pel te zetten. " Ik wijs er p, dm in
N d 1'1.nd en zee r I, nge strij d i. e treden over de
toelat ing van ro uwe n tol a lle rlei in 'te llinge n an

mier wij en op leiding. eze strijd is begonn en bij
A leua Jacobs ng eer in 18 ~O , du i. Jaien wij zegge n,
ee n zeve ntig j aar releden. ok I en g ld d il arg ument
fzij doelt hier op de mogelijk heid dal vrou welij ke . 111

dent en in he l huwelij k Ir d n waa rdoo r d studie g e n
rendem ent zo u afwerp n, LI , maar hel wa altijd hel
laatste . er t kwam er altij d ee n ander argum ent , 111.
dat hel o nvrouwe lijk wa.. H t iwe I arg ume nt wa ,
da l hel o ng zo n I wa , en hel derd e, a llijd het lam. te .
dal hel niet rend e rde."
Een dag later , op 2 december , kw am het succes.

tau . cretaris v or F inanc iën V lil de n Berge ant
woo rdde o p deze red e nd I' meer dal hij zo u bevord 
r n dal de to lat ing VM I vro uwe lijke leerling n tOLde
Rijk b la tingacadernie mog lij k we rd, 'V Ige n ee n
I ederland e krant van 2 1 ja nua ri I 54 betekende d il:
h I ko mt in orde ." En onder de kop "Wel bed ankt ,
orry Tendelo o" felici tee rde dez e kr ant haar met haar

ove rw inning . In het voo rjaa r va n 1954 we rd dez e
op leiding inderd aad voor vrouw n openges te ld.
Ma ar helaas, bij Tendel oo's ver lijden meldd het NR C
van I l< ber 19 6 dat I I di lij d van vrouwe lijke
zijd e gee n bel ang t Hing wa ge l nd vo r dez pI i
din g. Ove rigen , nog gee n tien j aar latei', o p 0 j uni
J96 • we rd de Rij k be la tin iaca dcrnie pgeh ven .

A uneke Lin ders sc hrijft als d iss erta tie een biografi e
Over Corri Tende loo en is pennin gme est r van het
WG-b estuU/:
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Vrouvvenst:emmen
in een mannendebat:

SimoneVeld

In de vroegmoderne tijd werd in vele landen in westelijk Europa een
literair debat gevoerd waarin de vermeende aard van vrouwen ter
discussie werd gesteld. In vele literaire teksten werd het vrouwelijk
geslacht uitbundig geprezen ofwel hartstochtelijk veracht. In sommi
ge teksten stonden deelvragen uit het debat centraal, zoals de vraag
of vrouwen geschikt waren om te studeren. De discussie begon in
het toonaangevende Italië en waaierde uit naar andere landen in
westelijk Europa. Er zijn Duitse , Franse, Spaanse , maar ook
Nederlandse teksten waarmee vrouwenvereerders , vrouwenverach
ters en allerlei middenmoters met elkaar strijden om hun gelijk.
Hoe ontstond dit debat? Wie namen er deel aan de discussie?
Welke Nederlandse vrouwen stortten zich in de strijd en welke
posities namen zij in?

Het is niet toevallig dat jui st in de vroegmod eme tijd het lite
ra ire deb at ont stond over de vermeende aard van vrouwen en
in het verlengde daarvan ove r de vro uwe lijke capac iteiten en
taken . Onder invloed van het humani sme werden in deze
peri de vastgero te ide en en canonieke rek ten t r discus 'ie
ge reld . De hum ani ti che belangstellin g OOI' n herwa ar le
ring van de kin iieke retorica bra 'hl bovendi en hel inzich t dal
zowe l vóó r als tege n iedere opvatt ing argume nten aan te voe
ren waren. Zo kwam en ook de heersend e ideeën over vro uwe n
onder druk te staan. Traditionele vrouwv ij andige opvattinge n
hadden nog steeds veel aanh ang ers, ma ar naast het oude deun
tje werden nu oo k nieuw e ge luide n hoorb aar.
Hel beg n allemaa l in Italië, waar Gi ann i B ac io
( 1313- 1375 de aa nze t gaf I t de di ' ussie. Deze Itali aanse
auteur schreef rond 1365 een vro uwe nca talog us, De Claris
Mulierib us (in het Nede rlands : Ov er Ber oemd e Vrouwen)
waa rin de biogra fieën van 104 bero emd e vrouw n een plaat!'>
h bben . Het b ek bra ht het inzicht dat in elk geva l om mige
VI' uwen tot groo t e daden in staa t wa r 11. aarme ga f het
ee n belangrijke impu l lol hel d ba l. B cacc lo g ing er ech
ter we l. van uit da l deugdzam e vrouwe n uitzo nderin gen op de
regel vormden.
De twe de belangrij ke rek t in de discu Î is Le Li vre de la

it ' de ' Dam es (Het Boek van de Stad del' Vrouwe n) (rond
1405) van Chr istin e de Pisan (13 63-1434). De allegorisc he
stad der vrouwen moest een bolwerk vorm en teg en de man
nelijk e aa nva llen op hel vr uweJijk g la hl . In de ' uad' kre
gen v I deugdzant vrouwe n uit de gesc hiede ni een plaat• .
De Pi an gebruikte nder meer Bo ccacc io bok al br 11

voor deze voorb ee ld 11 an beroemd vrouw n. Maar 0
Pisan wilde aantonen dat het vrouwelijk geslacht als geheel

Anna Ma ria van Sc hurnian in haar studee rvertrek

mi nstens zo deugdz aam was als het mannelijk . Daarmee ging
zij in tegen Boccac cio 's idee dat deugdzame vrouwe n uitzon
deringen op de regel vormden en was zij de eerste die een
werkelijk nieuw gelu id liet horen .
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Uitwaaiering
Z wel het boek van De Pi san al dal van B ccac kregen

I' te b kendheid in verschi ll ende land 11 in uropa en wer
den in ver ehillende talen v rtaa ld ok in h t Ned erl and s.
Deze werken waren de opm aat tot wat een wijd v rb re ide dis
cus ie ver de ca pac iteiten, igen .chappen en taken an vrou
wen zou worden .
Toen de discus sie goed op gang kwam, begonnen zich steeds
meer lasti ge vragen op te dringen . Waren vrouwen net zo
deugdzaam al mann en '? Welk V~lI1 beide ge . lachten t nd
eige nlijk b v n het and r? Z u h I z kunne n zij n dat het
vrouw lijk ges lacht boven hel mann elijk t waarderen wa ?
Of war ,n man nen 10 h ve I bet r dan vro uwen? Deze vragen
gave n aanleiding t t bet g n ver ver mee nde vro uwe lijk
deugd n en onde u den . k andere vragen kwam en op:
waren mann n en VI' uwen eigenlijk met elka ar te vergelij 
ken , behoorden ze wel t t dezelfd e soort? En ge leid dál
vrouwe n en mannen tot dezelfd e soo rt beh oord en, betek ende
dat dan dat ze oo k dezelfde capac iteiten hadd en ? Konden
vrouwen bijvoorbeeld studeren? M óchten vro uwen studeren?
Dit brede scala aan vragen leidde tot een indrukw ekkende
hoevee lheid teksten ver VI' uw elijke taken, igcn: chapj en
n capac ite iten. R nd b paald e vrage n ont tond en apa rte di 

CUli. ie . 'Of VI' uw n men 'en zij n of ni t' en . f vro uw n
geschi kt zijn om te studeren' zijn zulk e vragen die in vele tek
sten aan bod komen en waaraan ook enk ele traktat en in hun
geheel gewijd zijn.

Lof en blaam
Later dan in de mee ste and ere landen kw am in de zes tien de
e uw de di cu i 0 k in de Nederl and en op ga ng. Eer st wer
den buit enl and se we rken die deel uitm aakten van het deb at in
het Nederlands vert aald . Da arna verhieven ook vele
Nederl and se auteur s hun stem in de discus sie . Net als in
andere land en waren dat vooral mann en. Er zij n maar ee n
paar Ned erl and se vrou wen bekend die zich in het deb at
mengd en. Dat lijkt mi sschi en vreemd , maar het is wel te ver
klaren.
Aller eerst hadd en vro uwen me er hinderni ssen te over winn en
al: zij w ilde n chrij ve n en werd het oo r vr uwen ni I ge pa I

gen hl ( m zich ie mengen in ee n publi ek debat. Da ar komt bij
dat het deb at onde r meer een uitv l i el wa van de reto rische
traditi e van lof en blaam (in de termen van de klassi eke reto
rica ' Iaus ' en 'vitup ratio ' ). De leksten in het deb at zij n grof
weg te verd elen in lofprij zin gen van de vrouw, oftewel VI' u
wen l ven , en aanvallen op de VI uw, zoge naa mde vrouw en
blam en. In deze VI' uwenl en en - blamen pa ' I n d rn c Ie
mann lijke auteur de r ei s an d klas .leke rel ri a t
Die regel leerden zij IJde Latijn e ch olen , waar j ng n uil
cl hogere maat sc happ elijke kringen hun ople id ing kreg n.
Deze s h Jen stonde n niet open oo r vrouwen. Z ij leerden de
reg 1 van d rel ri a dan ok mee lal niet en kond en z dan1'

door ook niet r pa 'en, Dat creëerd e een extra drempel or
vrouw en. Bovendi en richt ten de dein emers aan de di scu s ie
zich in hun tek sten vrijwel altijd tot mann elijk e oppo nenten.
Weli swaar zij n de vo orwoord n bij deze teksten vaak tot een
vrouwelijk publiek gericht , ma ar in de hoofdtekst worden
bijna uitsluitend mannen toegesproken. De auteurs veronder-

t lden blijkbaar wel de aanwez igh id van CCJl rou welijk
publiek, maar dat werd niet gea hl te reageren . Van VI' uwen
werd verwac h t dat zi] lang de z ij lij n zwijge nd zoude n toe
k ijken . Hel i dus niet zo verw ond erl ijk da l zo weini g vrou 
wen de arena betr aden o m het voor hun . ek e op te nem en .
Vier Nederl and vrouw en doorbraken h t ver wachtin gspa-
I l'O n van de mann el ijke auteur ' d or zich wèl ex pliciet in I
d iscu si te mengen.' An na M aria van Schurrnan 1607
1678) boog zich el' de vraag f vr uwen gesc hikt z ij n m
t stude ren. Ch arlott e de Huyb crt ca . 1622-ca . 16 0) plein

nder ander e V Q I' VI' uwe lijke deelnam aan hel op enb aa r
b stuur, Jo hann a H bi US (ca, 1614-Cll.1642) schre ef een

vrouwenlo f waarin zij
auteur s van vrouwen
bl amen weer wo ord
geeft. Zo'n twintig
j aar later deed Mari a
Marg aretha van
Akerl aeck en (1605
ca . 1670) op haar
manier hetzelfde .

Bijzondere roe
ping
Van Anna Maria van
Schurm an versc heen
in l64l een weten
schappelijk gestructu 
reerd betoo g in het
Latijn wa arin zij de
st ellin g verdedigde
dat vrouw en geschik t
zijn om te studeren . Tit elplaa t vall Johann a Hoobius: 'Het lof de r

Van Schurman achtte vrouw enT l tiä B]

overi gen s niet all e
vrouw en hiervoor ge schikt. Een vrouw moe st vo ldoende ver
stand, middelen en vrij e tijd hebben om zich aan de studie te
kunn en en mogen wijden , meende zij . Voor Van Schurman
t nden de hui elij ke taken van vrouw en 0 rop. Dat bete

kend dat vr uwen die derge lijke taken niet konden laten ver
richten door pers oneel wat haar betro f buiten de boot viel en.
o tudie van ee n vrouw mocht niet ten koste gaa n van "haar
a lgeme n e n haar bij zond ere 1'0 ' ping , te weten het belijd n

an het gelo of en de hui . houdin g" .
Van Schurm an prak zi h allee n ver d it gesc hilpunt in het
deb at openlij k uil. Verder hie ld z ij z ich afzijdi g van de di s-

u ie . Ze .chreer' f10 it een vrouwe nlof . Waar m niet?
Verschillend en van haar kenni ssen schreve n wel ee n vrou
wenlo f. De Dordt se arts Johan van Beverwijck bijv o rbeeld,
met wie Van Schurman correspo nde rde en die een voor 
wo rd schreef bij haar ve rha nde ling. Hij publi ce srd en lij
vig b ekw erk in dri e delen , \!n/l d« Uimetneruhe '/ des I' I'O U 

welijken sla 'hls (ee r te druk 1639) , En ok de Franse
schrijfster M arie Jars de Gourn ay, die De l ' égalité des hom
m es et des f emm es (Ove r de ge lij khe id van mann en en vro u
wen} publi ceerd e, beh rd r t de k nni isenkri ng van Van
Schutman .. Van churman voe lde zich echter niet ge roep 11

z ich p die rnanier in de Ii. u. sle r mengen. Ze v nd het
maar niets dat sommi ge vrouw en een vrou wenlof schreve n.
Ze schreef : "Als onze sekse goede kwaliteiten heeft die het
verdienen verkondigd te worden, dan wil ik die rol heel
graag aan 11, uitmunte nde lofredenaar s, toebed elen. Want wij
beh ren levreden te zij n met alleen het ge weten als toe-
choux er."

Over het werk van De Gournay oordeelde ze dan ook niet zo
positi f. Ze chre f dal ze hel "w el] waar w ge ns de treffen
de tij l en beko orlijkh eid all rmin st [k on] afke ur n" , maar het
"al met al zou [.,,] durven noch willen goedkeuren'Y Een
ander vrouwenlo f door een vrouw , La nobilita, et l' eccell en
za delle danne, co 'diffet ü, et man 'ome n/ i, de g li hu om ini (De
uitmunt endh id en de voortr.iffelijk he id van vrouwe n, en de
f outen en gebrek en van mannen ) van de Italiaanse Lucretia
M arinelia vond zij ronduit besch amend.
Een tot aal andere pst ellin ko os Ch arlotte de Huybert. ' Zij
schreef een J fd i ht voo r de tw eed druk van Van
Beverwijck s boek, dat zij opdroeg aan Ann a M aria van

churman. Ze greep de ge lege nhe id aan 0 111haar ngeno e e n
te uilen ver de mann elij k verh eel'. ing en m I pi iten
voor deeln am un rouw en aa n hel openb aar be luur .
Verwij zingen naar de zo rg v or hui , man en kind ren k men
in haar tekst nergens voor. Daarmee neemt zij een uitzond er-
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lij k standp unt in . Net al s de meest mann en d ie deeln am en
aan de discu ssie, achtten ook vrouwe lij ke deeln emer s de
hu iselij ke taken de be langr ij ks te vera ntwoor delij kh eid van
vrouwe n.
D Huy ert ged icht ver cheen in I 4 in druk . In datzel fde
jaa r we rd Het lof de r vrOlllven van Johann a H obiu post
huum uitgegeven . Met het titelgedl hr 0 k het eerste gedicht
in d bunde l, neemt Hoobiu ste ll ing in de di cus: ie .
Strijdlu stig begint ze haar ge dicht met :

Ko mt hier die zij t gewoo n de vro uwe n te ve rac hte n,
Ik wen s op deze vraag uw antwoor d te ver wa chte n:
Of gij niet bet er weet als uw en mo nd en spreekt,
Of dat g ij met gewel d de r vrouwe n lof verbreek t.

Hoobiu s liet merken dat ze de ret orisch e regel s voor het
genre goe d kend e. Ze voerde ve le exe rnp la aan , vo rbeeld en
van vrouw en die hadd en uitg ebl onke n in bepaalde deu gden ,
om te dem on stre ren dat vrouwe n bijzon der deugd zaam
wa ren . Hoobiu s wees er fijntjes op dat vrouw enha ters, die
alrij d ve le v rbe lden va n ' lcchtc ' vrouw en in hun bijdr a
ge n aan de discu ssie opna me n. vergaten dal er oo k ' s lec hte
mannen best ond en . Z ij aanvaardd hie rmee wel de inde ling
in ge le en slec ht vro uwe n die door bijn a alle man nelijke
deeln rn ers aa n het deb at ge maa kt we rd . M aar aan het eind
van haar gedic ht ste lde zij het nut van deze ind elin g alsnog
ter dis cu ssie:

Ik me en gij man noch vrou w zult vinden ga ns volmaakt ,
M aar hij is onbe dac ht [maar hij den kt niet goed na] die ee n
van beide laakt.

Mannen noch vrouw en zijn volmaak t, ma ar het is onzinnig
om een van beid e geslac hten te verachten . Hiermee is
Hoobiu s opva llend re lativerender dan haar mann elijke co lle-

DEN LOF
D a R.

VR O V W E·N
Tegender Vrol1wcnLaflcraers

Aldusbifèh1t'Vtntn 0l fl#mghtf1eldt
DOOR

IlJffcr.MariaMargaritavanAkcrlaecken,

Gent'~gijJt.

ga ' ' . Tn and re opzi hreu slo t z ij z i h we l bij hen aa n. AI
prij st zij uitbundi g de w ij .h id en ge leerdheid van Johann a
Coc mans Anna Ro mer en Anna Marla van Schurma n haar
lof der vro uwe n loopt uiteindel ijk uit op een lof op de echt
ge n te.
De laatste Ned erl and se vrouw die zich in de strijd wierp , was
M aria M argar etha van Ak erlaeck en. De ze tek ende op onc on
ventionele wij ze pro test aan tegen de opvattingen van ver
achters van het vrouwe lijk geslac ht in D en lof der vrouw en
(1662). Zij had , zo liet zij merk en , genoeg van de cita ten van
gez..ag heb en Ie auteurs die veelvuldi g voorkw amen in vro u
wenloven . Ze lapte alle genreconvent ies aan haar laar s en
kond igde aa n al haar argum enten uit haar h fd P te zull en
sommen . Van Akerlaec ken vocht zo niet allee n de ide eën van
vro uwe nhaters aan, maar leverde tegelij k kr itiek op mann elij
ke opv auin gen ove r het chriiven chap, En dat deed ze niet
sle chts deze en keer . Verderop in haar gedicht hek elde ze de
mann elijk 'H oC)erdy' di mannen ertoe bra hl vrouwen met
di hr rlijk c a pirati te be potten en van kl ee k' ge cbreven
we rk van vr uw lij ke aut urs te beweren dat het leek of hel
door een man gemaa kt was. Al sof de kunst alleen mann en
toekomt - schampert Van Akerlae cken . Steeds wijst zij in haar
ged icht op de ge lijkwaa rd ighei d van mannen en vrouw en ,
waar bij zij zich b rept op het fe il dm zowe l mann en al
vrouwen sche p relen van G d zij n, Toch i haar h udin g
ambivalent. In haar conclus ie sch rijft zij:

Hi erom mo et het Ma ns geslac hte
Do ch de Vrou wen hoogh doe n ac hte n.
Dat God t haer uyt hun gebee nt
Haer lien heeft de Vrouw verlee nt.

Met de ze woo rd en sluit zij zich aan bij diegen en die de waar
de van vrouwe n afme ten aan de waa rde die zij voo r mann en
hebben .

Mannenkoor
Het war en vooral mannen die in de Ren aissan ce deb atteerden
ove r vro uwe lij ke igen schapp n, laken en capacit eit en .
Vro uwe n werden geac ht als zwij gende toeho orders de discus
sie te vo lge n. Vier vrouw en d rbraken dit verwa htingspa
troon en uitt TI uiteen t pende vi ·ie. op mann elijke opvatt in
ge n ver hun sekse. Op enkele punt en lev rden ze daarop
flink e kr itiek, in and ere op zicht en sloten zij z ich erbij aan. In
elk geva l doorbr aken zij de stilte door vrouwenstemmen op te
laten kl inken in dit mann enk oor .

Sirnone K ld doet p romoti e-ond er oek naar de discu isie ove r
de aard. capa itei ten en taken van vro uw en in de
Nede rlands talige literatuu r van de Renais sance. Z ij is ve r
bonden aan het Onderzoeksi nstitu ut voo r Geschiedenis en
Cultuu r (OG C) in Utrecht.

fot Lofder Vromvétl{laetdecsCroon,
Om -dat Schrlfiure[eght [eer fchoom
Alsdat een wijfc:Vrouwgewis
Der Mannenhooft een Croon dochis,

t' A N T W E R PEN,
ByMarcelisParijs,indeCammer(lraet in

den fwatten Rondt. 1662..

Mrt gfAri'",,1,prJpjftgie.

De titelpag ina va n Mar ia M a rga ret ha van Ak e rlae ck en :

'D en tof de r vrouwe n' ( 1662)

I.

2 .

3.

Voor gegeven s over het leven en werk van dez e vrouwen ver
wijs ik naa r de desb etreffend e hoofdstukk en in Met en zon 
der lauwerkrans, Schrijve nd e vrou wen uit de vroegmod erne
tijd 1550-1850: van Anna B ijns tof Elise van Calcar. Onder
hoofdr edacti e van Riet Schen keveld -van de r Du ssen.
Amsterd am, 1997.
De gebrui k te cita te n zij n te vin den op de pagin a's 96 -97 va n
A nna Mar ia van Schuurm an: Verhandeling over de aa nleg
van vrou wen voo r de wete ns chap. Vert aald ui t het La tijn door
R , te r H aar. Met een inleid ing door AC. M. Rooth aan .
Gro ninge n , 1996.
Zi e over haar ged icht in de co ntext van de discussie ook
Ma rij ke Spies: 'Charlo tte de Hu ybert en het gelijk : De
ge leerde en de we rke nde vrouw in de zeven tiende eeuw '. In :
Lite ratuu r 3 ( 1986) 6 (nov .-dec.) , pp . 339-35 0 .
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Midden in de vakbevveging,
vooraan in de vrouvv enbevv eging?

De Vrouwenbond F N V 50 jaar

Marian van der Klein

Op 27 januari 1998 vierde de Vrouwenbond FNV haar vijftigste ver
jaardag in het Vakbondsmuseum te Amsterdam. Deze 'grand old lady'
van de Nederlandse vrouwenbeweging onderhield gedurende haar
bestaan vele contacten binnen èn buiten de vakbeweging.
Geschiedschrijvers blijven de bond echter zien als een lid in de huis
houding van eerst het NVV, later de FNV. Maar zeker vanaf I 970
speelde de bond een belangrijke rol in de Nederlandse vrouwenbe
weging. Marian van der Klein onderzocht wat er schuil gaat achter
het imago van de gebloemjurkte huisvrouwen.

0 111hel so thlaritehsfo nds Ie spekken

I\'lm /CJI u in 1954 lucifer ' verkocht

(Bmu: If SC. tol ]. •/lim1i1/8 ')

De Vrouw enbo nd is
ontstaan als vervo lg op
de vakantie kamp en die
het Nederl ands Verb ond
van Vakvereni gin gen
(NVV) in 1946 en 1947
voor arbeiders vro uwen
organi seerd e. Vele deel
neem sters war en nog
nooit van huis geweest.
Tijden s de va k antie
kond en ze op ad em
komen om daarna
naoorl ogse problemen
als schaarste en geldge
brek weer fris tegem oet
te treden . De vrouwen
vakanti ekamp en voo r
za gen in een gr ote
beho efte aan saa mho 
righ eid en een aa nta l
vrouwe n hield na
af! p van de akant i
co ntac t met elkaa r, Zo
ontstonden er vaste

vrouwengroepen , het eerst in Do etin chem en Leeuwarden .
In I 47 werd de be lang t llin g vo r ee n eventue le landelij ke
Vrou w nbond epe ild door hel NVV -b tuur. D ie was gr t.
H I NV V keurd e een voorlopig reglcment goe d en op 27
j anuar i 194 was de Vr uwe nbond ee n feit. De belangen van
cl vr uwen van de VI' uwenb nel waren in de b gi nja ren de
belang n van h l arbe id I' gez in: hoeveel ruch ij es er in de
jam zaten .... , waar en o f trouw e nde kinderen ee n eige n hui
konden krijg en en of er ee n koop a oud mo t ko men of ni t.

De Vrouwenb ond rgani ee rde toen voora l ec htgeno tes van
arbe ide . die verb nden ware n aan het VVOAI j man geen
lid wa an het NVV, ko n jij gee n lid worden van de
VI' uw enbond. Het was tot 1969 nog I rker : als je man over
leed . werd jij de Vrouwenb ond ui tgegoo id.

Leger des Heils
Tegen 1970 we rd alle ander . De onrwi kk l ingcn p de
arbeid . markt - reeds meel' ge huwde vrOUW n g ingen betaald
werk en - d roegen da araan bij . Maar k en prulende

prnerkin g c n Ann ek e udsmit D'66 - dat vrou wenver -
en igin gen maar moesten ontploffen md at zij l h gee n t e
koms t meer hadden - ble ek voor de rouwenbond sleden ee n
uitn diging om de p s itie van vrouw en in vakb weging en
maatsch appij te heroverwe gen . ' Is de Vrouw en bond er ten
dienste van het NVV of is zij er ten dienste van de vrouwen ?'
Dat was de vraag waa rmee de in 1969 geformee rde struc 
ruurcommi ie het denken over de nieuw e taak en plaats va n
cl bond inzette . D led n van de Vr uwen bond beslot en hun
organi arie te veranderen. Ze wilden niet lan ger ct hulp in de
NVV -h ui hou di ng zijn, of zo als het later d or Karin

delmund - VC) rzitter van 1978 tot 1985 - is genoe md , het
Leger dc Heil s binnen de vakbew egin g .
De Vrouwenbond begon met het openstellen van het lidmaat
schap voor alle vrouw en. Allengs werd de Vro uwe nb ond een
maatschappijkriti sche club die de bel angen van vrouwen in
de gaten hield n b wu t I' k os voor allianties m i rgani sa
tie s buit en de vakbeweg ing . De aloude mach tspo itie van
vro uwen binnen het arbeidersgezin was ha ar niet meer
genoe g. Sociaal en politiek hadden vrouwe n meer in hun
mars . Er ont stond binn en de bond een nie uw en wellicht zelf
standiger sek seb ewustzijn : meer gedacht vanuit de vrouw als
individu dan vanuit haar po itie in het gezin. De 'wij , moe
der , van de g zinn n ' werd en 'wij , vrouwen' .
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Jubileum

AH \' Ba kker niet oms tanders op de

D iscrimina tiebeurs ÎJI Dro nten, 1970.

(B ron: IJSC, coll. 'Binding ï

A ls een van de weini ge al lang er be staand e vrouwe norg ani
sa ties zoc h t de Vro uwenb ond toen aan sluitin g bij wa t later is
ga an heten de twee de fem inisti eh go lf: het nieuwe femi ni s
me va n D Ile M ina , M an Vro uw Maat sch ap pij en W ij
Vrouw en eis en abo rtus vrij . Volgens Jannie Tamming a-Ke un
- zelf derti g j aar act ief betro kke n bij de Neder land . e Chri sten
Vro uwe nb nd - s i eg de emancipat iege dach te bij de
Vro uw enbo nd vee l mee r aa n dan bij haar eige n orga n isatie .
Dit bl ijkt onder andere u it de mani er wa ar p de
Vrouw enbond zich inzett e voor de ca mpag ne Ma ria, wo rd
wijze rl , en uit haar ver houding tot de koe pel van N ederl andse
vro uwe no rga nisatie s : de N ed erl and se Vro uwe nraad .

Bok op de have r k is t
M arie, wor d \V1j'? r! was ee n id ee van M an Vr ouw
M aat chappij ui l I 69 . D e campag ne had a ls d e l de de lna
me van mei 'j es aan o nderw ij n v rmi ng werk re s ti mulere n
z da t zij ptim ale mogelijkh e len kregen . nno 1 67 had
ze. lig pr cent va n Ie vol as. n vrouw n in ederland a llee n
maar lager ond rwij ge noten: nie t zo n beste uitgan gsp o irie
om in de ma, l. chappij mee te draa ien . ijd v r verandering
du s ! De Vro uwe nbon d N VV was er a ls de kippe n bij . Jenn y
Zwanepol, lange lij d secretari an de bond en d ge ne die

U3k bri efje s va n led n in erbarm lijk e spelling ont ving : "Het
prak on ze leden eno rm aan. He t g ing om hun kind e ren en om

h nzel f . Zel f hadd n ze zo we inig ontw ikk lingsk ansen
ge had. D Ul kw am igenl ij k ste d. ter ug : wij hebb en gee n

pleidi ng, we kunne n niet pral en, w weten n rgen van' .' I

De moed I' van M ad e in he l ledenb tand va n de
Vrouw enbon d had last van een mind erwaardighe id scomplex
e n wilde niet dat haar dochter s hetz el fde overkwa m. Vooral
dat arbe idersmei sjes niet we rd ge leer d verder te kijken da n
hun trou wd ag , wa s vo lgens de bon d fu nest. Hun leven
beperkt e zich daard or tot afWil ' en stofz uigen, ram n lap
pen , piep ers j as én en be dden opmaken, te rwij l and ere talen
ten blev en liggen. M ari e. word IVij Z tr! w r I ee n onunoe
ting plaats v I' lager en hoger pge leid r uwen . D al le id
de verbazin gw ekk e nd ge noeg i ' enl ijk nooit lOL onf licten.
Het was een creatief en co ncreet proj ect. M argre et Kolkrnan,
de eerste mo tor van Mad e , stelt da t ied ereen zich oo k voor de
volle hond erd procent ac h te r het idee kon schare n . In een
j aarv r 'lag van de Vro uwe nbo nd heett e het zelfs ee n ' he ilig
ge l of' ?
Ko lkma n kan zich slech ts één meni ngsve rschil herinn eren.
Dal g ing ov er een ve ntue le M ari , word wijzer/ -b ij lage in de
Tele 'raaf De vak bew egi ng Jo ngeren en -v rouwe n - 0 k de

BOP-vrouw en ded en me - kon ten niet a ce pte re n dalj uis t
die kra nt M ad e zo u ' rnonopo lisc r n ' . De bijl age gi ng du s niet
door en iede ree n stapte daar igen lijk makkelijk ove rheen. '
De inbr en g van de VI' uwerib nd in Muri e, word wijzer! wa.
gro l. c to nm al ige v rzi tter A ll Bak ker bruins t rrnde
mee ver he t Rapport \lOOI' lat er dal M arie aan m i j e. in de
zesde klas van de lagere schoo l uitr ei kte . Het werd ee n do e
het -zel f-fold er met ve le m ogelij khed en om Mari e aan te k le-

den als bij voorb eel d mont eur , b loemi te, op tic i en of SpOI1
lei dster. De ee rs te zend inge n va n het Rapport we rden cl r
m ed ewerker s va n he t N VV-J on ger enk ont akt , het N VV
Vrou wensecretar iaat en de Vrouwe nbon d in gep ak t. Zo nu en
dan don eerden de Scholin gscom missi e en afdelin gen van de
Vrouw en bond - die ove rige ns niet he el ruim bij kas zat en 
zel fs g Id aan Mari e . Kolkrn an : " D vro uwe n binn en d vak 
bewegin g hield en een oon ondergronds vuur gaande . E r wa
een wij -vrou wen hou din g e n er \ as en VI' uwenbond .
M arie, wo rd wij zer! was ee n aha-erlebni s voor hen : 'Ja ver
domd , het ma g niet gebeuren dat onze do chters ook de boot
in aa n . Her was ook niet mo ilijk of bedrei gend rn mee te
doen : bij M arie g ing hel om de kindere n, de c nsequ en ties
waren ni t dir ect z ichlbaar.' ,4
Ve I vro uwe norgan isatie - k de wa t trad itio ne le re - hebb en
z ich bij Mar ie , word wijzer! aa n e lo ten . Maar de bo nd
onder ichcidd z ich doo r de gr te h evee lhei d prakriseh w rk
die ze ve rrich tte, en de enorme betro kkenh eid van haar aa n
hang. Ze za t al s een bok op de ht verk is t. Bij we in ig organi
saties was Marie zo ' n suc cesnumm er. En wei nig irganisaties
hebben zoveel gedaan aan de scho ling va n hun eigen leden .
De Vro uwe nbon d bou wd e vij ftig j aar lang aa n de bestuur s- en
d i u ' levaardi gheden van de leden. Vi ora l daarm ee heeft de
Vrouwenbond bij gedr agen aan het democrat i rin g. proeet in
Nederl and. De mee ste vrouwen uit de arbeiders k lasse hadd en
op vergade ringen en cong res sen schroom hun mond te roe 
ren . De oefe n ing die zij binnen de b nd kregen, heeft zeker
dremp el verla gend ge werkt. e eer. te twee dece nnia va n het
besta an we rd de sc holing vo ral ingeze t om de eigen organi
satie vorm te ge ven . Later kwam men meer naar buiten met
de resu ltat en van de discu ssiepr oj ecten . En vanaf de j aren
tachti g zet te de bon d ee n acti eve politi eke lobb y op tou w.

Frustraties
De Vrouw enb ond zag haar aansluiting bij het nieuw e feminis 
me niet als een kwe st ie die allee n maa r haar eige n orga nisa tie
aang ing . Zij deed enorm haar best m nnd r trad iti n 1 re
vrouwen rga nisaues ver d . treep te trekken. Met die orga
ni sal ie Zal de Vrouw en bon d in de Nede rla ndse rouwenraa I.
En daa rm ee kom ik op het tweede voorbe eld dat begint in
1974 ij de voorb [ k lingen op hel Jaar va n de Vr uw. De
nieu we fe mini ten ded en daa r niet aan me . Doll e Mi na m aak
te ee n affic he met daaro p de leu ze ' Geen jaa r, ma ar een leven
voo r de vrou w !' Velen binn en de Vrou wenb ond deelden dez e
scep sis. Tr ij ntje B erg. ma, lid van de scholin gsc m missie van
de bon d. mer kte in ee n interv iew in Binding - het ledenblad
van de bond - ironi sch op dat ze het fij n vo nd da t het Jaar van
de Vro uw sam env ie l met het M onum ent enj aar : "dan kun nen
er tenm inst e nog mee r dub b elzinn ige grapjes word en
gemaakt. Al s het Jaar van de Vro uw nu ge bru ik t zou worden
wa ar het voor bedoeld is, d ac hterste lling van de vrouw
op he ffe n, dan ka n ik daar nog vred m • hebben . Voor ons
betekent het Jaar van Vro uw niets ijz nders , w ij gaan na 3 1
decemb er 1975 ook gewoo n do or.t'"
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Reclame eind j aren '80

(Bron : IJSG, coll. VH V, Realia)

M a rian va n der Kl ein sch reef 'K ranig en dw ars . D e
vro uwen bond NVV/ FNV 1948-1 99W ( I ; ht ing beheer
ll. GNmlllllmbond FNV 199 8). Zij is reda urice van LO VER
en werk t bij he t Il SG aan een p roef schr ift over vrouw en en
so c ia le ver zekerin gen in Ned erl and, 1880- 1990.

Interview met Jenny Zwanepol op 11 oktober 1996.
Jaar vers lag Vrouwe nbond NW 19 72/ 1973 (Amsterdam 1974),
p. 41.
Telefonisch interview met Margreet Kolkrnan op 6 mei 1997.
Telefonisch interview met Margreet Kolkman op 6 mei 1997.
Bi nd ing (mei/juni 1975), p. 7.
E en schot in de roos. Versla g Vrouwe nb ond N VV 1974/1 975
(Amsterdam 1976), pp. 46-49.
Interview met Joos Schaap op 24 april 1997.
De 1990-maatregel verplichtte alle vrouwen vanaf 18 jaar om
betaald werk te zoeken en te zorgen voor haar economische zelf
standigheid, zonder dat daar een individueel uitkeringsrecht
tegenover stond.

J.
2.

3.
4.
5.
6.

FNV be gon . E ind j aren tac htig
maakt e de Vrouw enb ond reclam e
met de leu s 'M idden in de vakbewe
ging, Voora an in de vro uwe nbewe 
ging' . Ik kwa m dez e leus tegen op
een stic ker, toen ik nog niet zov ee l
archief had gez ien. D at de
Vrou wenbon d FN V midden in de
va kbeweg ing ston d wilde ik we l
ge love n, maar dat vooraa n in de
vro uwe nbe weging kw am mij als
zeer onwaar schij nlijk voor. Want net
als ve le an de ren zag ik de
Vro uwe nbon d als een club niet al te
vooruits treve nde dam es in bloem e
tjesjurken . Wat di e aan het femini s
me bijdroe gen of bij hadden gedra
gen was mij desti jds een raadsel.
Inmidd el s weet ik bet er. De
Vro uwe nbond stak geld en energie in
de Vrouw envaks cholen. Zij maakt e
zich kw aad om de 1990 -ma atregel
en wa s ook we er an de par tij in het
Co mité Vak Verzo rging M oet .8

De vraag is nu waarom al de ze
wapen feiten van de Vrouwenb ond zo
weinig b ekend zij n. Had de
Vrouwe nbond zo 'n slech te pr-afde
ling? Was zij te bescheid en ? Het zou
natuu rlij k kunnen , maar voora lsnog
houd ik het op een andere ver kl aring.
Wat er in de ja ren z ventig op radi o

en te levisie verschee n over vro uwe n, wa s oral het nieuw e
fen inisme. Doll e Mina, M an Vrouw Maatsch app ij , Paa rse
Septemb er, Wij Vrouw en eisen , praatgr pen en vro uwe n
café 's eisten alle aanda cht op. Dez e verb anden en de medi a
die over hen berichtten hadden weinig op met de vrouwe nor 
ga nisa ties uit de jare n zestig. Volge ns het nieu we fem inis me
hadd en die zichze lf 'ouder wets verlo ren' in dien stb aarheid
aa n ge zin en man . Ik d nk cl,l dez kar ika tuur het imago Van
de Vrouw enb ond nu nog parte n spee lt. Na tuurlijk zal e r wal
in, in de kri tiek van de tw ede go lf. Maar hel neemt niet weg
dal 0 k zo ' n al lan er be wa nd e o rgan isatie a l de
Vrouwe nbo nd zichze lf kan on twikke len en vern ieuw en. Wie
dat niet w il zie n mist veel.

7.
8.

D at de Vrouwen bond toch heeft
meegew erkt aan de totstand kom ing
van de grote ma nifes tat ie in 1975, de
Emanci pade , heef t te ma ke n me t een
b aat-het -ni e t-d an-sc haadt -het-niet 
mentaliteit. En, voo ral, met haar loy
alit eit aan de al lan ger bestaande
vrouwe norga nisati es die zic h wel
inzette n om van het j aar een feest te
maken . Me t de oude vro uw enbewe
ging deeld e de Vro uwe nbon d
ges chied eni s en het gevoe l dat er
sameng ewe rk t moes t wo rden . M aar
in de wer eld van de tr adition ele
vrouwe norga nisaties was de bond in
deze peri ode niet hel em aal thuis. De
Vrouwenb ond ergerde zich aan de
loghei d en het gebre k aan daa dkrac ht
op em ancipatoi r gebied . De bond
had zich zozeer verbo nden aan het
streve n naar algem ene ma atsc happij 
herv ormi ng dat dat moeilijk hede n
oplever de bij de gezame nlijke voor 
ber eidin g van het Interna tio naa l Jaar
van de Vrouw.
Vol gens de Vro uwe nbond NVV
wa s: "Alles [...] gebaseer d op de hu i
dige maat schappe lijke structuur en
verho udinge n. Wij laten ech ter te l
ken s duidelijk h ren , dat marginale
veranderin gen g en zin heb ben."? In
praktijk kwam het erop ne er dat er
' tevee l tradition ele vro uwendi ngen. Z al bi em ichikke n op
de mancipade werd en gepr s nteerd, zo zeg t x-v orziuer
An Ba kker. amen met de R ie Vrou wen schreef de
Vrouwenb ond toen een eigen not a en besloot ondanks 'alle
frustr aties' toch aanwezig te zijn op de Em ancipa de met een
stand in de sec tor Arbeid, samen me t NKV- en CN V-vrou 
wen. De Ema nc ipade wer d ove rige ns een flop .

Een ander beeld
Ook na h I Jaar van de Vrou w gi nge n de strubbe lingen met de

ude VI' uw en beweg ing g w n do r. lgens de
Vrou wenb ond zat de kl eurl oosheid van de ederland e
Vrou wenr aad haar danig in de weg. Toen Joos chaa p in 197
de raad binn enk wam nam en ' de Vereni g ing vo r
Vrou werib langen vond zij Vrouw enb ond . va rziuer Karin
Ade lmund dan ok I' g [matig bij de int rrupt iemi rofoon.

hanp: " at m~ leu ke, ac tiev e men sen leken , die zaten rond
di micr f on,"
Sam en met de Rooie Vro uwen en de Vereni ging voor
Vrou wenb elangen had de Vrouwenbond m elte met de cul 
tuur die binnen de Vro uwe nra ad heerste . De aang esloten
orga nisatie s ware n hen te apathi sch en het bestuu r nam te
conservatiev e besluit en . Het gi ng zelfs zov er dat de
Vr uwen bond eind ja ren zeventig haar vertegenwoo rdig ing
in de koe pe l voor z ichze lf ter discussie s telde. n da n kun je
twe dingen cl n, verle it chaap: f j e stapt eruit, of j e
neemt de macht ver.' Dat laat: te gebe urde. De ee r te de
beste post die vr ijkwa m in het bes tuur werd door de nieuw
lichters o vergenomen, Z kw am en Joos eliaa p en AD.
Bakk er in de top n werd de Vrou wenr aad ee n min der geza
pige org ani mie. De Vr uwen nel die in de j aren ijfti en
zestig blij \ a dm zij a l' arbeide rs vrouwen, nieuwkomer.
me e mo ch ten draaien in het al lan ger bestaand e vro uwenc ir
cuit van het Ned erland Vrou wene rnit é, begon in datzelfd e
circ uit eind j aren zeve ntig leed meer de t n te zetten.
M aar weinig mensen ke nnen die geëmanc ipe erde kant van de
vrouwenbo nd. Ook ik was er niet va n op de h gte, t en ik
aan he t ond erzo ek naar de ges hi dc ni s van de Vrou wen bond
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1988 1998:
Tien jaar vrouwengeschiedenis in het: onderwijs

Hillie van de Streek

In maar t va n dit ja a r vie r d e de Commi ssie
Vr ou weng eschied eni s van de Verenigin g van Docenten in
G eschied eni s en Staats in r ich t ing in Nederland (VG N)
haar tienj arig be sta an. Hi storica interviewde twee leden
van de commissie: Mariann e Zewald (48 ), doc ente
Geschiedenis aan de Hoge school van Rotterdam en sinds
jaren acti ef in de commi ssie, en Mariëtt e Matthij sen (28 ),
een jonge geschiedenis docente in het middelbaar onder
wij s (Com en iu s College te Hil versum ) van de generatie
die in vrouwenge schied eni s is af gestudeerd. Zij is bijna
anderhalf jaar lid van de commissie . Onderwerpen van
gesprek waren - uiteraard - verleden, heden en toekomst
van de Commissie Vrouwenge schiedenis , maar ook de
relatie van de commi ssie tot de vakwetenschap .
Bovendien: waarom moe st dat moeilijke woord 'gender'
er zo nodi g bij?

Wel overw ogen en pr aktisch greep de C ommi ssie
Vrou wen geschied enis van de VGN de publi citeit rondom de
feestelijk e herdenk ing van de Nationale Tento on stellin g van
Vrouwen arb eid uit 1898 aan. Het jon gste produ ct van de
co mmissie, een k atern met lesm ateri aal voor het middelb aar
ond erwij s ove r honderd j aar vrouwe n- en mannen werk, 1898
1998, werd on lan gs aan Paul Rosenm öller uit gereikt. Ee n
kat ern dat op eigen initi atief en met zel fst andi ge fondswe r
ving tot stand we rd ge brac ht. Deze houd ing typ eert de co m
mi ssie. Tien j aar lang heeft z ij zich ener giek en zo nder ophef
ingezet voo r de zichtbaarheid van vro uwe n- en sinds kort ook
gend erge sch iedeni s in het o nderwij s.
De oprichting van ee n Commissi e Vrouw engesch iedenis was
in 1988 geen opm erkelijk e gebe urtenis. De aand acht voor
vrouwen hing alom in de lucht , ook binn en de VGN . De ver
en igin g streef de naar me er vrouwe n in bestuu rsfuncti es en
zett e zich sa men met ande ren in voo r een blij vend e inte gratie
van vrou wen aspect en in het gesch iedeni sonder wijs . Ook een
cen traal sch riftelijk eind ex amen vrouw engeschi edenis voor
VBO/MAVO en HAVOIVWO en de oprichting van een com
missie pasten in deze cont ext.
M ari anne Zewald : "De comm issie was er gewoo n . Er hoefde
geen strij d gevoerd te worden. Via het werk van de comm is
sie zijn de p laats en de bel angen van vrou wen en me isj es in
het onderwij s op vanzel fsprekend e en harmoni euze wij ze
beh artigd. En zo hoort het natuurlijk. De commi ssie kende
van begin af aan ee n tweeledi ge doelst elling : ene rzij ds het
str even om vro uwen apart aa ndacht te geven en anderzij ds de
gerich theid op int egrati e van vrouwe ngesc hiede nis in alle
onderdele n van het 'gew one ' schoo lvak geschiedenis ."

H oe is de afge lope n tien j aa r gepr obeerd dez e doel stellin g te
rea lise ren?

M arianne : "In he t begin lag de nadruk op vrouwe n apart , du s
op aandac ht vo or hun rol , plaat s en bet ekeni s in de geschi e-

deni s. Daar was toen ook beh oefte aan . Vrouw enge schiedeni s
wa s in 1990 en 1991 eind examenond erwe rp . Met
Cont inuït eit en vera nd ering. Vrou wen in N ede rlan d en de
Veren igde Stat en van Amer ika in de twinti gste eeuw werd een
nieuw them a geïntro duceerd, en slechts weinig docenten
beschikten over kenni s op dit vlak. De comm issie heeft daar
om in 1989 in Tilbur g een groot naschol ingscon gres over
vrouw en geschi edeni s ge rgan iseerd en verv Igen s een bun
del uit ebra hl ove r rou wen in de twinti g te eeuw . I 0 k
hebb en wij artik elen ge publicee rd in K leio, het tijd sch rift van
de VGN . Het geven van perm anent e zichtbaar heid aan vrou
wen in he t reguli ere lesprogr amma kwam daarna. Hierm ee
zij n we wel enk le j aren bezi g geweest. Voor het gro otste deel
deden we dat door alle rlei beleidsstukken van het mini steri e
van Onder wij s, als bij voorb eeld beschrijvin gen van eindexa 
men s of leerpl ann en , van co mme ntaar te voorzien. Het is
ge br uikelij k dat derg elijke stukken in C IlC pt aan d va
word n gezonde n, zodat alle commissies deze kunnen beo r
delen. Het werd on ze taak deze concepten vanuit het per 
specti f van vrou w n en emancipatie te b kijk en . Lang. deze
weg kr ge n rouwen ind irect in cl I s. [Of ee n plaat s. Z o
b oord eel len we ook de formu lerin g van ke rnd el n n ind
terrn en .f Bij alle ond erwerp en die zowe l in de kern doelen als
in de lesstof aan bod kwam en , ging het erom te bekijken wat
deze voor vrouwen be tekenden . Da t gold zowe l voor onder
werpe n uit de Goud en Eeuw als uit de Rom ein se tijd ."

Viering vcm het tienj arig besta an van de Commi ssie Vroll wen- en Gende rgesc hieden is op

2 1 maar' 1998 Ie Utrecht , Voorzitte r M aria nn e Ze wald overhandi gt hel eerste exemplaar

I'an hel kat ern Hond erd j aar vro uwe ll- en ma nn en werk, 1898- /998 aan Paal Rosenmo llet ;

f rac tievoo rzitter pan Groenl.ink s in de Twee de Kamer: Rosenm oll er ontv ing het katern

vanwe ge zijn recent e initiati ef- wetsvoorst ellen voor hel recht op deeltijdar beid
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"Het is vervolgens de taak van de schrijvers van school boe 
ken de kernd oe len in Ie method en om te ze tten . Als het 'gen
der-p ersp ecti ef in de kernd oel n en ook in de eind terme n zit ,
dan is er du s we l enige gar antie dat het ook in de schoo lboe 
ken terugko m t. Ter onder ste un ing va n de auteur s heeft
Zonn eke Ma tthée oo it ook een hand re ikin g gesc hreven .
Daa rin liet zij zien hoe vrouwen in sch oolbo eken aandacht
kunn en kr ij gen : niet alleen in de inho ud, maar bij voorbeel d
ook in de afb ee ldinge n . En me t tip s om gro epen als 'de adel '
of 'de bo eren ' naar sek se te preci seren ."

Han teert de com missi e nog ste eds dezelfde do elstellin g?

Mar iëtte M atthi j sen: "We hebben nu meer ee n waak hond
fun ctie . We moeten in de ga ten blij ven houd en dat er aan
dacht is voo r zowel mannen - als voor vrouw en ges chi edeni s.
Wan neer ik de schoolb oeken lees, va lt me toch telkens weer
op h tradit ionee l ct chrij er s 11\ t vrou wen o mgaa n. Z
kijk en bij v orb e ld a llee n ho vr uwen in de hui h udin g
bezig waren . Ik vind het ook b langrijk dat chrijve r aange 
ven wat zij no g meer hehh en gedaan . Leerlin gen denken al
gauw dat de em ancipati e voorbij is, dat het alle m aal al wel is
ge reg eld . D an geef je het voorbe eld van een ma n die bij een
gro ot comput er edrijf werk t en die , als hij k inde re n krij gt ,
daar vo lLij ds moel blij ven werken om zij n car riè re niet in
gev aar te bre nge n. Een vrouw die bij dit bedrijf werkt en kin
der en krij gt, kan wel in deelti jd gaan wer ken. Zo 'n voorbeel d
bren gt ee n di scu ssie met de leerlin gen op gang, zij rea lis ere n
zich dat de ge lij kheid tuss en m ann n en vrouwe n op papi er
wel netj es is ge regeld, maar in de prakt ijk nog nie t. Ik vind
het belan grijk dat der gelijke aspecten ook in de schoolboeken
naa r voren kom en ."

Tot zo ver ju llie exp lic iete taak. H ebb en ju llie nie t impli ciet
ook de f uncti e van een p ressi egroep ?

Mari anne : "Het werk van de commis sie richt zich ind erda ad
op meerd er e fro nten . Boeken schrij ve rs , exa menma ke rs ,
do centen en leerlin gen , da ar hebb en we allem aal me e te
mak en . M aar de term 'pres siegro ep' dekt all een de ladin g van
ons werk voorz ov er we spreken ov er het overtuig en en beïn
vlo ed en van het onderwijs veld . Dan moet je all ereerst denk en
aan docent en , bij wie aa nva nkelij k een enorm e weers tand
teg en vrouw en ge schi edeni s bestond ." M ariëtte: "Ma ar oo k nu
no g heb ik co llega's die zich afv rage n of apa rte aandac ht voor
vrouwenge schiedenis nodig is. Zij denken dat di e aand acht in
de schoo lboe ken vold ende aanwez ig is. 'Ti eh is dat nj uist,
Een vo rbee ld : een choo lboe k wor dt her - hreven en mo et
ingekort. De pa ragraaf over vro uwe n, mannen en kinderen
loopt dan het ri sico als eerste te sne uve len. En dan zijn we
we er terug bij af ."
MarÎ,II)Jlc : "In de twe de plaats k men w bij d lee rli ngen
uit, Dan kijken wij naar a peeten a l : wat v inden meisje I uk
in het gesc hieden» onderwij .? Ho ve I aandac h t krij gen z ij in
de I 'S n . Hoe is hun score bij he t indexarnen ? Na de ind
examens vrouwengeschie deni s in 1990 en 1991 is de scor e
tus sen jon gen s en mei j es blij vend uitges plitst. Dan blijkt dat
mei sj es meer a ffinite it met cia lc th ma's hebb en dan met
taal recht elijke of politi eke onderwe rpe n." Mari ëue: "Bij de

aand a bt voor leerlin gen speelt oo k cl beeldv ormin g van
mannen en vrouwen in de samen leving mee . D oor vanuit dit
per specti ef te werken , emancipeer j e leerlin gen . Je sch otelt ze
met de gesc hiede nis andere beeld en voo r dan die zij in de
maat schappij om zich he en zien."

E ind 1996 is besl oten de nieuwe na am 'Commi ssie Vrouwen
en Gend erg es -hiedenis' te gaan ilO ren . Hoe verhoudt j ull ie
doe l tell in z ich tot deze naam s veran der ing ? Wordt de aa n
dacht voor vrouw en nu niet opgeoff erd aan hun int egr ati e in
de lesstof ?

Ma riann e : "De nieu we naam betek ende g en koe rsw ij z ig ing,
de ze naam paste beter bij on ze werk za am hed en. Gend er en
vro uwe n waren altij d a l on s aa ndac hts veld, nu is de naam
daar in feit e op aangepast. De naam sver anderin g on tstond
mede door vrage n van buiten af. Was de ex tra aandach t voo r
vrouw en nog wel zo nodig? Was er ni et al zoveel bere ikt, da t
de commiss ie zich zelf kon opheffen ? Het was jui st vanu it het
gender -per specti ef da t wij daar op 'n ee ' ze iden .
Vrou wen geschied eni s heeft zich als vak ont wikkeld na ar
sekse als spec ifieke in val sho ek . Wij zag en het mede tot onze
taak een omw ikk e ling aL deze aan het ge schi ed e ni vak op de
scholen doo r te ge en - n da n zou j e er du s 'gend er'-g eschie 
deni s van kunnen mak en . W ij vonde n toch ook dat we ons
ac tivis me nie t los moesten laten. Vrou wen en em anci patie
m ~ ten onz aa ndac ht houd n. Wi wild en ale rt b lijv n op
het facet erna ncipa ti in be le id. . lu kken , ma ar oo k op outwik-

e linge n in bijvoorb eeld de mei j e dida c tiek . Da ar m hebb en
we 'vrou wen ' lat en sta an . N aar buit en toe verg t onze naam
toch telkens wel de nodi ge uitl eg . M aar 'ge nder' is een term
die ook elder s meer inge bur gerd raakt , gelukk ig ."

Het is de vakw etensch ap die het begri p heeft geïntro du
ceerd ...

Mari ëtte : "Ja, wij vinden dan ook dat het vro uwe nh istoris che
onde rzoek ee n blij ve nde ver laai lag naar hel.onderwij s m el
houd 11.De naam 'verandering ge tuig t daa rvan . De ontwikk e
lin g van vro uw enge schied enis aan de uni ver site iten is voor
ons werk va n gro ot bel an g . Welk ond erzo ek wordt er ge daan ,
en vanuit welk per spe cti ef ? Hoe wo rden de uitk om sten van
onderzoek doorg egeven aan andere regionen, zoals het mid 
delba ar onderwij s?"
Mari anne : "He l i typ erend vo r nz c mmi ' s i da l wij al s
enig VGN- or aan a llijd een vakw eten scha pper in on midd en
hebben geha d . We wille n op de hoo gte blij ven va n de nieu w
ste ontwikk elingen en beoordelen wat bruikbaar is vo or het

nder wijs. D e i rn] uls van uil de vakwe ten cha p ervaren w ij
a l. ee n stim ulan. e ont wikkelin g an vrouwe nges chied nis
naar ge nderges ch iede nis is daar van een voo rbee ld . Voor on s
wa s het m oeilij k de te rm 'ge nder' aan de buit en wach t ui t te
legg en. Wij hebb en de vakwetensch apper gevraa gd hoe die
overga ng in de vak wetenscha p is beargument eerd . Op die
mani er kregen wij inh oudeli j ke argument en aan gereikt die
wij ook kond en ge bru ike n in ons we rk. N aast de vakwe ten
scha p hebb en wij ook een relatie met de V VG . We kennen
elkaar en weten elkaar te vinden ."

Tensl otte, wat z ijn j ullie wens en voo r de nabij e toekoms t ?

Ma rian ne : "D c mmi : ie is te k le in. We willen er graa wal
jo ngeren bij. Ze rn eren dan wel affi nit ei t met lesgev en heb
ben. Kan Hi stori ca hier wat aan doen ?" M ariëtte: "Mijn wens :
Stuur alle leuk e artik len die vrou wen in de wet nsch s p
schrijve n maar op . Wie we et kunn en we het gebruik en vcor
het middelb aar onderwijs ."

Hilli e van de Str eek (38 ) is als histori ca verbo nde n aan de
St icht ing Il ssela cadem ie te Kamp en en Dor dt Colleg e in
Sioux Cen te r; 10wa, VS. Zij is reda ctrice van Hi storica.

I. M . Gre ver en C . Wij er s (red. ), Vrouw en in de twin tigste eeuw.
D e pos itie van de vro uw in N ede rland en de Verenig de S taten
van A meri ka 192 9-19 69. VGN, 1988.

2. Kern doelen zijn de eisen die ges teld worden aan ee n leerlin g die
de basisvor ming aan het einde van het derde leerj aar afsluit; dez e
eisen bestaan zow el uit kenni s als uit vaa rdighede n. Eind termen
zij n de eisen die gelden voor de bovenb ou w van het huidi ge
HAVONWO en voor de toekomsti ge zogenaa mde 'tweed e fase'.
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'Over u en zonder u'

Abortus, kranten en de vrouwenbeweging, 1969- I 98 I

Annemieke Windt

Discussies over abortus lenen zich bij uitstek voor grote aandacht
van de media. Zo hoopte de conservatieve Katholieke Politieke
Partij tijdens de afgelopen Tweede-Kamerverkiezingen met een anti
abortusstandpunt een kamerzetel te veroveren. Tijdens het hoogte
punt van het Nederlandse abortusdebat tussen 1969 tot 1981 was
de aandacht van de kranten bijzonder groot. Annemieke Windt
onderzocht de discussies in kranten over het abortusvraagstuk in
deze periode, en doet hiervan in Historica verslag. Zij beantwoordt
de vraag in hoeverre de vrouwenorganisaties werden gehoord.

Krant en dra gen in belan grijk e m ate
bij aan de vorming van de publiek e
opinie. Voor dit ar tikel heb ik in tot aal
412 kr anten ar tikelen onderzoch t,
waarbij het gaat om berichten, com
ment aren en ingezonden stukk en uit
de Volkskrant , NR C Hand elsblad en
een enke le bijdr age uit de Telegraa f
Ik heb de kranten artikelen in zes cat e
gorieë n ondergebrac ht : politi eke ve r
slaggev ing, ingezo nden ver halen en
brie ven , redaction ele comm entaren en
co lumn s, ervaringsverh alen, medi 
sche verhalen en 'ander s '. Al snel
bleek dat het so ms moeilij k is een
scheids lij n te trekk en , met name tu s
sen re dac ti one le co mme nta ren en
columns . Verd er zij n in de ca tegorie
'a nde rs' beri ch ten opge nome n die nie t
duid elij k zij n on der te brengen in een
van de andere categorieën , zoals bi s
schopp elijke brieven, jurid ische dis
cussies ove r de stat us van het ongebo 
ren kind en vers lage n van de mo ns tra
tie s van Dolle Min a .
De vro uw enorga nisa ties, zoa ls M an
Vrou w M aat schappij , Doll e Min a en
later Wij Vrou wen Eisen zijn in die dis
cussie een van de vele partijen, naa st
politic i, medici, juristen, bi sscho ppen
en dom inees en andere belangenorga 
nisati es, ee n die op basis van er va
ring sdeskundi gheid een inbr eng he eft
en bijdr aagt aan de vormin g van de

ABORTUS

van btC"loootdtot
politiek s.e(!\(Sp~1

publiek e opinie . In dit artik el wil ik
een antwoord gev en op de vraag in
hoeverr e die vrou wenorgan isaties in
Nederland als deskundige in de kran
ten aan het woord komen . Wie schrij 
ven over abortus? In hoeverre staat de
situatie van de on gewenst zwa ngere
vrouw in de aand acht ?

E n g e lt je s m a a k s t e r
De eers te ve rhalen in de kranten over
abor tus e n de pr oblemen met de
bestaande wetgeving lezen we aan
het begin van de jaren zestig.
Daarvo or is wel bek end dat vrouwen
ee n 'engeltj esmaak ster' bezoe ken om
ee n on gewenst e zw ange rsch ap te
beëindi gen , m aar dat gebeurt in het
ge niep . In de jar en vijftig wo rdt anti
conceptie breder geaccepteer d. De
maatsch appelijke discussi e over
abor tus begint vo orzichtig in 1961.
D an wordt niet all een de anti concep
tie pil geï ntro duceer d , maar teven s
wordt duidelijk welke sc ha de lij ke
ge volge n het medi cijn soft en on voor
een fo etu s kan hebben ; bab y's komen
met ern st ige hand icaps ter wereld en
de vraa g die men hierbij stelt , is of je
een kind wel gebor en mag laten wor
den als j e als oud er weet dat het kind
kans he eft op een zee r ernsti ge handi
cap. De moord op zo' n bab y in België
en de reis va n een Am erikaanse
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vro uw naar Zwed en voor een abortus leveren de stof voo r de
eers te di scu ssies over legali serin g va n abor tus. Daarn a ver
dwijnt het onderwer p tij delij k uit de schi j nwerper s , m aar de
discussi e gaat nog wel door in vo orna me lij k medisch e krin
ge n. In 1965 en 1966 publiceert journ ali ste Joh anna For tuin
e n aanta l ar tike len in opinieblade n, waa rin zij de maa t. hap
pe lijk e aspecte n va n abortu es .hrij ft. ' In 1967 ver hijn en
twee proefschr iften va n med ewerker s va n het Wilh elmin a
Gas thuis, waa ruit blijk t da t meer vro uwe n dan wer d ge dac ht
een abor tus hadden ond ergaan , Op 9 mei 1967 wijdt het
VARA- actualit ei tenpro gramma Achter het Nieuw s een uitzen
ding aa n beide proefschrif ten, waam a artsen vo lle wachtka
mers aantref fen met vro uw en die vrage n om een abortus .i
De politi ek houdt zich dan nog afzij dig van de di scu ssie . De
staat ssecre taris va n Ju stitie Polak vindt het te vroe g voo r een
veranderi ng van de wetgev ing. Pas in 1969 haalt de politi eke
di. cu ssie over abort us voor het eerst de krant en . Het draai t
vo ral 0 1\1vrag n die ges teld z ij n bij de begrotingsbehand lin
va n j u. riu en de zorg over d v I ab rt u reizen naar h -t bui
ten lancl.3 In ezonden erhalen, redncri nele com mentar n n
vers lage n va n dem on straties zijn nog nauw elijk s te vinde n. Die
treffen we aan van af 1970, als ook de politici zich gaan bezin 
nen op wijziging van de abor tus wetgeving . Ab ortus is op dat
moment volgens de wet alleen toegestaan wannee r de gees te
lijk e en licham elijke gezo ndheid van de vro uw ern stig in
ge vaar ko mt door de zwangersc hap. Be gin 1970 wordt de com
missie-Kl oosterm an ingesteld om het vraagstuk te ond erzoe
ke n, waarbij het voor al gaat om de volks gezondh eid . De
Twee de Ka mer wil nog geen veranderin g van de wet geving,
ma ar wi l afwa ch ten we lk landpunt het Kou in lij k

n ot - hap ter B vo rde ring v-In de Geneesku nst KNMG
inneem t." AI nel b lij kt da t d p litiek r a hterl pi bij d
ntw ikkel ingen in de zie kenhuizen' in ver hi li nde ziek n

huizen zijn vanaf 1967 spec iale abortustea ms werkzaam, die de
ingreep uitvoer en en van af 1970 opent de Stich ting Medisch
Verantw oorde Zw anger schapsonderbrek ing, Stim ezo, de eerste
abo rtusklinieken. In die j aren zijn het voo m amelij k de artse n
en juri sten die abo rtus op de politi eke age nda plaatsen .

Polarisa~ie

Ni et alleen de vrouw enbewegin g, maar ook katholie ke en
stre ng protestant se tegen stander s van een nieuw e abortus wet
gevi ng gaa n zich organ iseren . In de krant en zien we dat de
ve rschille nde partijen hun me ssen aan het slijpe n zij n voor de
str ij d die kom en gaa t. Teg enstanders laken in bri e ven en
inter views de zel fzu chti ge houding van vro uw en die de
beslissin g over de ingre ep in eig en hand willen nemen , omdat
zij hun leven niet willen verand eren voor een kind . Er 7j j n
oo k j ur isten die ee n wetswij zigin g om and re red enen ove r
bodi g vinden . De juri st Querid o verkl aart in ee n inter vie w
met de Volkskrant dat legaliser ing "onj uis t en ong ewenst is" ,
omda t da t abortu apa rt plaat ' I van andere medi s 'he insre
pen , hetgeen zijn oge n entere hl i. .6 De K V P en d biss 'ho p..
pen sluit n hun gelederen m I gal iseri ng tegen te houden .
Op 27 apr il 1969 citeert het NR C een geza menlijk communi
qu é van bissch op Gij sen en KVP -voo rzitt er De Z eeuw , wa ar
in staa t dat zij moeten same nwer ke n om versoepe ling van de
we tgevi ng tegen te houd en,"
Ab onu kr ijg t ee n tee I grotere politi ek e en maat schapp elij-
ke ladi ng, wat 0 k blijkt uit de eers te red act ion 1 ornmen-
taren die in de Volkskrant ver chij nen. Het voo rma li katho
lieke da gblad verk lt art in 1970 dat abo rtus als geweten 
kwe stie gee n ond erdeel mag wo rde n va n politi ek e spelle tj es
en dat kam erl eden z nd I' fractiedwang over ee n vo orste l
zo uden m gen stc rnme n.f Het z ijn v rigen s vo mam "lij k
mann elijk jo urn alisten die over het ab ortusd eba t schrij en ;
het i inmidd els e n politiek ndcrw erp gewo rd n, en po litie
ke ver. laggev ing i nog een typi ch mann enb edri jf.
De stelling name vo or of tegen blij ft in de j aren die vo lge n de
discu ssie bepal en . In de Tweed e Kam er n mt het vra ag stuk

ge le ide lij k meer tijd in beslag. Binn en he t kabinet-Bie sheu vel
(1971 -1972 ) werke n de min ister s Stu yt van Volksgezo ndheid
en Van A gt van Ju stitie aan een wetsvoor stel om de ab ortu s
kw estie te regelen. Beide minister s zij n afk omstig uit de KVP
en huldigen het standpunt dat abo rtus alleen is toege 'taan in
een 11 odsituatie. " Het komt ni t t I een b hand elin g van hun
wetsvoor stel , omd at het kabinet voo rtij dig valt .

Ex plo si e ve gro e i
Het ka bine t-Den Uyl (19 73-1977 ) laat na het wet svoor stel
van Stu yt en Van Agt het initia tief ov er aan de parlemen ta
rië rs . De Pv dA-kam erleden Lambert s en Roethof zijn de ee r
sten die met een wetsvo or stel kom en . Zij vinde n dat ab ortu s
voort aan als een normal e medi sch e ingr eep moet word en
be sch ouwd en dat zow el de arts als de vro uw niet lan ger straf
ba ar mog en word en ges teld . Hun voorstel lokt een re actie uit
van de KVP en de ARP die in 1975 ee n beho udend voor stel
ind ienen , waarbij ab ortus in het wetboek van stra frecht blijft
en a llee n is toege . taan wann e I' de lich am Iijke en gees telij 
ke gezondheid van de VI' uw in gevaar i.. Het v r nel is
op gesteld door Van Sch aik van de KVP en mevrouw Van
Le euwen van de ARP. De VVD wil voor al de co mmercië le
praktij ke n van de versc hillende ab ortu sklinieken aa npakke n.
De liberalen komen in dat jaa r met een eigen voor stel, waar
in de tijd sli mi et tot wanneer een abortus mag wor den uitge
voerd , krapp er is dan in het voors te l van de PvdA . Dit m aakt
de kan s dat ee n van de drie partij en een meerd erh eid haalt
voor een van de voorstell en wel erg klein .
Ond ertussen staat de opst elling van mini ster Van Agt ter di s
cus sie. Hij ziet zich geplaatst tegen over een explo sieve gro ei
van het aant al abor tus kliniek en en wil daar hard tege n optr e
den . Met nam e de Heem steed se Bl oemenh ove-klin iek , waa r
nog in een laat stadi um va n de zwa ngersc hap ab ortu s wo rdt
geple egd, is hem een doorn in het oog en hij dre igt de klin iek
te laten sluit en. De opr ichting van Wij Vrouwen Ei sen in 1974
is een gev olg van zij n optr ed en tegen de kliniek. Dolle Min a
en in mind ere mat e Man Vrouw M aat sch app ij zij n dan n iet
lan ger de enige vro uweno rga nisaties die zich met abo rtus
be zighoud en. Toch vi nden we daar in de kranten re latief wei 
nig van terug . Beh alve een enkele demo nstratie van Doll e
Min a of Wij Vrouwen Eisen is er nauwelijk s aandacht voo r de
eisen van de vrouw enorgani saties , de aa ndacht gaat uit naar
de landelijke politie k . Vrou wen worden zeld en als deskundi
ge ge hoord. Er var ing sverhalen vers chi jnen niet in de
Volkskrant en het NR C Han delsbl ad; die zij n wa arschijnlijk
eerd er te lezen in de vro uwe nblade n als Libell e en Mag riet .
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Voorjaar 1976
1976 is een jaar waa rin de discu ssie over de legali serin g van
abor tus ee n hoogtepunt bereikt. Over dat ja ar heb ik hond erd
krant en artikelen onderzo cht, wa arva n 62 hand elen over de
gang va n zaken in het kab inet-D en Uy l en het parlem en t .
Voor 197 6 staa t de behand elin g va n de init iati e fwet svoor stel
len op de agend a. Lambert s en Roeth of zoek en toenad erin g
tot de libe ralen om een ver soepeling van de wetgeving di ch 
terbij te brengen . De spanning neemt toe over de vraag hoe
mini ster Van Agt gaat hand elen als de kam er ee n voor stel
aa nvaar dt dat nie t st rook t me t zijn ove rtu igi ng . Hij moet als
mini ster va n Ju stit ie de wet bekra cht igen en als hij dat wei 
gert, dreigt een co nstitu tione le crisis . In mei ber eiken de soci
aal-de moc ra ten ove ree ns tem ming met de lib eralen , waarb ij
abortus tot een period e va n 24 weke n is toe gestaan als een
vrouw daarom vraa gt . Dat stuit op veel weerst and van Ro oie
Vrouwen binnen de PvdA, di e v inde n dat de partij haar e ige n
landpunt verr aadt. De krant en maken hiervan w I meldin g .JO

Een ge za menlij k voo rstel van PvdA en VVD stuit op nog een
bez waar, namelij k dat bij de kabinet sform atie is afge sproken dat
de soc iaa l-democ ra ten geen toenaderin g zullen zoe ken tot een
oppositiepa rtij om met een geza menlijk voorstel te komen . De
kan s is nu groot dat ook Van Agt zich ni t aan eerd er a fsprake n
gehoud en zal voelen. IJ Met spanning kijken de kranten uit naar
de behandeling van de wetsv oorstellen in septemb er.
Die voorbereiding wordt ec hter wr eed versto ord door ee n
tweede optreden va n Van Agt tegen de Bl oemenh ove-klini ek .
Een Duit s echtp aar dient een aanklacht in, omda t de vrouw na
een ab ortu s een mi skraam kr ijgt. Van Ag t meent dat de klini ek
op last va n justitie ges loten moet worden. Een sto rm van pro 
test breekt los en vro uwen beze tten de kliniek. Van Agt w il de
zaak niet voorle ggen aan de rech ter en legt moties uit de
Tweede Kamer naast zich neer. De KVP kondigt ondertusse n
aan dat z~ br eid is om en kabin erscrisi . te for cer en ver de
kwesti e . J Uiteindelijk haalt Van Agt bak zeil en hij bezint zic h
daarn a openlij k op zij n aanblij ven , waarmee hij zich de spo t
va n de Volkskr ant en het NRC Hand elsblad op de hal s haalt :

"Aan de lijst van staatsrechterlijke curiosa die het kabinet-Den
Uyl tot nu toe heeft geboden is gisteren een nieuw artikel toe
gevoegd. De minister van Justitie, Van Agt, heeft zich schrifte
lijk tot de Tweede Kamer gewend en verklaard dat hij nog niet
zeker weet of hij 'mag aanblijven' als bewindsman." 13

Van Agt laat de onzekerheid ruim een maand voor tdure n,
maar verklaart uiteindelijk dat hij aa nblij ft om sluiting van
Bloemenhove mogelijk te m aken. D aarmee laat hij tw ijfel
best aan ove r zijn optreden tijden s de parlement air e debatt en .
In septe mber word en de twee voors telle n beh andeld in de
Tweed e Kamer, waar bij du idelijk wordt dat het VVD-P vdA
voorst el op de meeste steun uit de Kamer kan reken en .
Daarop besluiten Van Schaik en Van Leeuwen om hun vo or 
stel terug te trekken in de hoop het later , mocht het progr es
sieve voor stel onvo ldo ende steun krijgen , het nogmaal s in te
dienen . Na enk ele aanpa ssin gen ne emt een ruime meerder
heid va n de Kam er het voorstel aan, waarme e de weg open
ligt voor behand elin g in de Eerste K am er. De VVD-fractie in
de Sen aat gooit ro e t in het eten door tegen te stemmen . De
VVD wordt erv an verdacht te hebben gehandeld uit elector a
le overw egingen . De oppo stiepartij wil immers niet de kans
lopen na de verki ezingen buiten een kabinet met de con fes
sionele n te blijv en .

Gemarchandeer
Na de parlement sverkiezing en van 1977 blij ft legaliser ing
van ab ortu s hoo g op de pol itieke ag end a sta an . Er wordt aa n
een nieuw voor stel gewerkt en bij de kabin et sformati e is
abortu s breekpunt in de ond erhandelin gen over een twe ede
kabinet onder Den Uyl. Het CDA- VVD-kabinet -Van A gt
( 1977 - 198 1) dat er uiteind elij k kom t, belo oft uit erlijk in j anu 
ari 197 9 met een nieuw voor stel te komen. D e mini ster s De
Ruiter va n het CD A en Ginj aar van de VVD kom en met een

plan dat de bestaande praktijk leg ali seert, maar wel vij f dagen
verplichte bed enktijd voor de vrouw inv oert. Hoewel het
wetsv oors tel veel weer stand opro ep t va n Stim ezo , Wij
Vrouwen Ei sen én anti-abor tuso rganisaties , wordt het eind
1980 aangen omen do or de Twe ed e Kamer. Opnieu w sta at dan
in de krant en het eig enlijke politiek e deb at centraa l. Daaruit
komt het beeld naar voren van eindel oos gema rchandee r met
de belangen van vrouwen, w aarbij het verkrijgen van de
meerderheid centra al staat . Uit eindelijk wordt het voorstel
met een meerderheid van slecht s éé n stem aangenomen, wat
zich later herh aalt in de Eerste K am er.
A an de grot e aandach t in de kranten voor abortus komt daar
mee een einde , hoe wel tegen stand er s va n de abortuswetge
ving regelm atig van zich laten horen . D e vro uwenbe we ging
komt nadi en nauwelijk s aan het woord over het vraag stuk ,
zoa ls dat eerder al het ge val is geweest. Dat doet vermoeden
dat de kranten de verschillende vrouwen organisatie s niet
zo zeer als een politieke factor van belan g beschouw en , maar
wel als erg bel ang rijk voor de bewu stwording van vrouwen .
D aarbij lijkt het erop dat de ei s voo r legali sering van abor tus
niet exclusi ef toebeho ort aan de vrouw enb ewegin g , maar
impliciet deel uitmaakt van het ge dachtegoe d van de doel
groe p van de kr anten . Fa ctor van belang is de afgebrokkelde
ver zuiling in de jar en zestig, waarna de kranten zich meer
richten op het liberaal en progr essief denkende deel van de
Nederlandse bevolkin g , de voorhoede van het abortu sdebat.
In de jaren zes tig zijn het de leden van de medi sche en juridi
sc he stand geweest di e abor tus voor het ee rst op de politieke
age nda plaat sen . Later neemt de vrouwenb ewegin g de taak
op zich om het standpunt van on gewenst zwangere vrouwen
ond er de aa ndacht te brengen . D e ro l van deskundi gen in het
abo rtusdeba t is daarbi j vooral weggelegd voor juri sten en
medici en iet s later ook politici.

A nne m ieke Windt s tud eerd e ge schiedenis en Al gem en e
L etteren aan de Vrije Univers ite it in A msterdam. Tijdens haar
stud ie he eft ze z ich toegelegd op de gesc hieden is van de vrou
wenbeweg ing in Ned erla nd en Groot Britt anni ë in de tw intig
ste ee uw.
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.D o l le Mina:
de identite it van een rebelse meid

Femke van den Berg

Over Dolle Mina (1969-1980) is reeds het nodige gezegd en
geschreven. Bij vrijwel iedereen roept de actiegroep wel associaties
op .Vaak denkt men aan rebelse vrouwen met ontblote buiken, die
ludieke leuzen scandeerden. In hoeverre stemt dat overgeleverde
beeld eigenlijk overeen met de manier waarop Dolle Mina zichzelf
zag? Femke van den Berg laat zien dat de identiteit van Dolle Mina
op diverse punten verschilt van het bestaande beeld .

"( ...) toen kw amen hier ee n paar vro uwen va n de SWAPO 
dat was de N am ibische verz etsbewegi ng- die me edede n aan
de gewa pende strij d . Zij ver telden da t ze u it praktisch oog 
pu nt voora l bh's nodi g hadd en . Want als ze moes ten sc hie ten
dan moes ten ze alles bij elkaa r houd en. Plot sel ing sto nd er bij
mij voor de deur op het De rde Were ld Ce nt ru m een gro te
doos, waa rin iederee n haar oude bh 'tj es m ikte . We heb ben
toen die gro te doos met BH 's naar N amibië ges tuurd . D at wa s
een ontzettend leuke bijd rage, wa arin dus die so lidarite it met
de derde wer eld en de bevrijding van iets knell ends sy mbo
lisch heel mooi sameng ingen. Op ee n heel ludi eke m anier." ]
Aldu s Gerrit H uizer , ee n Mi na va n het eerste uur. V lak na de
opr ichti ng van D olle Mi na in Ams ter da m wer d hij al door
vrien dinnen meegen om en naar ac ties van va n de nieu we
groe p. Huiz er her inn ert zich : "( ...) daar werd dan wa t ge ma
nifesteerd en gedaan. H et was ontze ttend gezc Jli? en leu k en
ik was het er 0 k all em aal roerend mee eens" . Van af dat
moment besch ouwde Gerrit Huiz er zichzelf a ls een Dolle
Min a. Ee n man nelijke Mi na.
Hu izer was beslis t niet de en ige. Dat er mannen bij Do lle
M ina betro kk en wa ren, is echter in de verge te lhe id geraa kt.
Doll e Mina is waa rsch ij nlij k voor somm igen bijn a syno niem
gewo rde n met 't weed e-golff ernini ste ' : een vurige, radic ale
tu inb ro ek zon der bh , die eigenlijk overa l tegen was. Beter
ingeli chte men sen associ ëren Min a vaak met een opst and ige
vrouw di haa r middenri f ontblootte en er ' baas in e ige n buik '
op kalk te.' Een lb eelding van deze abc run ac ti pr ijkt da n
ook steevas t in de schoo lbo eken. In die boe ken wo rde n
slec hts vro uwel ij ke M in a's afg ebee ld . Ma nne n zij n gehee l uit
het viz ier, en daarmee uit het nati on ale gehe uge n, verdwe nen.
Hoe ko mt dat ?

Jonge, mooie vrouwen?
Voor ee n belan grijk deel komt dat door de medi a ." Dank zij de
lud ieke acties en publici teitscamp agnes die de Am sterda ms e
opric hters groe p van Dolle Mi na in het begi n zelf lan ce erden ,
interesseerd e de media zic h bovenm atig voor de actiegroe p.
Vooral de mooie en goedge bekte Min a's vie len bijzond er in

de smaak bij journali sten. Zij sie rden de pagina's in kranten
en tijdsch rift en . Hie rdoor ont stond landeli jk het beeld dat all e
M ina's jo ng, m ooi en vro uw waren en dat zij alle ma al in
Ams terda m wo onden. Zo leeft Min a dan ook voo rt in het
nation ale gehe uge n.
Maa r ho e zag Doll e Min a zich zel f? Kl op t het overgeleverd e
beeld met he t idee dat Doll e M ina destijd s va n haar eig en
identiteit koes terde? M ijn ond erzoek toon t aan dat de werk e
lijkheid ac hter de overge leve rde , aant rekkelij ke , façade
gec omplic eer der was . Het la at zien dat er binnen Dolle Min a
ook flink gew or steld is met de vra ag : wi e zij n wij nou eigen
lij k? Wat wille n wij uitdr agen en wel ke doelen wille n wij
reali ser en ? D oor toe te spitse n op de ze vrage n en door behal 
ve Am sterdam ook N ij mege n, D en Bosch en D ordr echt S in
mijn ana lyse te betr ekk en, ste l ik het bestaande bee ld van
Dolle Min a bij.

Identiteitscr ises
Verscheid en e mal en in haar be staan hee ft Dolle M ina zich
moet en beraden op haar gro ndslag en. Zij was rebe ls en
ludi ek , maar w at nog meer ? Welk gezicht moe st M ina ton en ?
Daarov er wer d , met name in A ms terdam , dru k onde rh andeld .
D rie nijp end e kw estie s staken daar telk en s weer de kop op .
De eers te betrof het ge touw trek tussen socia lisme en fem inis 
me binnen de actie gr oep. Wa s Dolle Min a in de eer ste plaat s
vooral een feministisc he of bov enal een socialistisc he club?
D aarme e samen hin g de vrij snel opgew orpen vr aag wat de
ro l van manne n in de ac tiegroe p moest zij n. Al s D olle Min a
voo ral femini sti sch wa s, dan was het voor somm ige vro uwe n
logi sch dat m ann en de groep zo uden ve rlaten. Was Doll e
Min a echt er op de ee rs te plaat s ee n m arxisti sche ac tieg roep,
da n zoud en vro uwe n en mann en sa men moeten strij de n voor
een so ciali stische sa men lev ing . Ten slott e braken de
Amsterdammers zich het hoofd over de vraag ho e hun ver 
houdin g tot de afdelin gen in de rest van Nederl and moe st
zij n. De ' strijd om de ju is te identit ei t' wa s du s zo maa r nog
niet ges treden en ging gepaard met de nodi ge (inte rn e en
ex terne) co mmunica tie pro b lemen !
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Dolle Mina versus Fred Ost:er
De marxistis ch e neigingen van D olle Mina kw amen voora l
tot uitdrukkin g in initiatieven als het schrijven va n richtlijnen
' ve rgader techniek ' , het oprich ten van scholin gscommissi es
en het samen stellen van een scho lingsm ap. Zo zou men zich
de juiste link se leer eigen kunn en maken. Ook de poging en
om 'zwij gplicht' op te legg en aa n Mina 's die ee n afwij kende
mening eropn a hielden , wij zen in die richtin g . De landelijk e
coö rdi natieve rga de ring pr ob eerd e bijvoorbe eld te voorkome n
dat Mina 's zo nder vooraf te ove rleggen publiekelijk hun
mening spuid en . Dit onder vond Katie Mol enk amp, een Min a
die in een AVRO-pro gramm a va n Fred a ste r ove r geluk uit
latingen deed ove r Dolle Min a, die volgen s de mede-Min a's
niet door de beug el konden. Zij werd uitdruk kelijk gesom
meerd voort aan vooraf overl eg te plegen. Ook Fred aster
kreeg een reprim ande: 'Het is ons inziens uiter st onfatsoenlijk
om een meisje, dat geen conta ct gezocht he eft met haar ach
terban, als spr eektrompet te g bruik en?". Het lijkt bijna of
hier een pogin g werd gedaan de gel ederen te sluiten: alleen de
off icieel aan geh angen ideol ogie mocht no g in het openbaar
ve rkondig d word en . Het lijkt also f Dolle M in a in 1972/73 op
de rand van een rigide soci ali sti sche wereld op vatting bal an
ceerde .
D oel van de ze soc ialis tische vis ie was de bevrijdin g van het
' arbeidershuisvrouwenpro le tariaat ' , dat zuc htte onder het
kapitalistisch en manneli jk j uk . De potenti ële bevrijder s
waren echter , voor zover mij bekend, afkom stig uit de (ni eu
we) middenkl asse en hadden bijna allemaal een hogere oplei
ding genoten. Zij waren dus geenszins repres entatief voor
hun doelgroep . Alle en buiten Am sterdam participeerden meer
'gewone ' (werkende- of hui s)vrouwen in D olle Mina . Zo
waren bij de oprichting van de D ordtse afde ling arbeider s
vrouwen betrokk en .
In ee n latere fase sloeg de balan s binnen Doll e Mina door van
het socialism e naar het fem ini sm e. Vanaf dat moment dron g
oo k de vraa g 'ma nnen, ja of nee ?' steeds m eer op de voor 
gro nd.

U/rec ht 14 maa rt 19 70: D oll e Mili a lan ceert op een vergade ring

VOI1 vrouwe na rtse n de be kende leus

(Fa/a: Eva Besnyo)

Praat:groepen
Mannen hebben zonder meer een grote rol gespeeld binnen
Dolle Min a. Vooral op theoretisch en beleidsmatig ge bied
waren zij in Amsterdam in de eerste j aren erg belangrijk.
Omdat m ann en echter numeriek in de mind erheid waren en óf
achter de schermen (Am sterdam) op ere erden óf hand-en
spandiensten verrichtten (D en Bosch ), zijn zij uit de collec
tieve her inn ering weggevaagd . Voort s bevorderde de
opkom st van de radica al-feministisch e pr aatgroepen de ' uit
stoot' van mannen uit Dolle Mina en uit het nationale ge heu
gen. D e 'soc ialis ten ' binn en de actie groep hadden weinig
boodsch ap aan de praat gro ep en . Zij steld en immers de str ij d
boven het persoonlijk lev en sverhaal. In theorie kre gen ze
gelijk: de formele ideologie bleef dat D olle Mina streefde
naar een socialistische m aat schappij met gelij ke kan sen voor
mannen en vrouwen. De informele opv atting werd echter dat
mannen sta-in-de-wegs waren bij de feministische groepering
die Dolle Mina steeds meer werd. De meeste mann elijke
Mina' s kozen dan ook wij selijk eieren voor hun geld en ver
lieten de actiegroep .
Behal ve de opkomst van de praatgroep en , was ook de invloed
van de Min a's buiten Am sterdam een bel angrijke oorz aak
voor de ver schuiving van soc ialisme naar feminisme en het
daarm ee sa menhangende vertrek van mannen uit de groep .
Deze regi onal e Mina 's ver enigden z ich nam elijk eerder op
ba is van fem inistisch e dan sociali tisch e onderwerpen ? en
maakten zo het feministi sch 'gewicht' in de identiteit sschaal
van Dolle Mina groter. Mettertijd maakte Dolle Mina du s een
ontwikkeling door van een meer soci alistische, pro -man
groep, naar een meer feministische, anti -man-club, al ver
schilde de mate waarin het sociali sme en het feminisme wer
den beleden per tijdstip en plaats .

Landelijk karakt:er
Volgen s de overgeleverd e traditie waren alle Mina' s jong ,
maar de Mina 's in Den Bo sch, Nijme gen en Dordrecht had
den waar schijnlijk gemiddeld een ho gere leeftijd dan hun
Am sterdam se collega' s. De Mina's uit laatstgenoemde plaat
sen war en trouwens nauwelijks mind er actief dan de
Amsterdamse, maar do or de buitensporig e aandacht van de
media voor de Amsterdam se oprichtersgroep lijkt het soms of
Dolle Min a in de rest van het land weinig voorstelde . Het
tegende el is het geval: Doll e Mina werd eerder gekenmerkt
door ha ar echt landelijk e karakter. Veel Mina' s in Am sterd am
kwamen oorspro nkelij k helemaal niet uit de hoofd stad ; ze
studeerden er alleen ma ar. Anderzijd s kwam een aantal
Bossche en Nijmeegse Min a's niet uit Br ab ant en Gelderland .
Veel Mina 's waren recentelijk verhui sd en wellicht was de
behoeft e aan nieuwe soc iale contacten ook wel een red en om
zich aan te sluiten bij D olle Mina . Daarnaa st werden de lan
delijke coö rdinatievergade ringen en co ngres sen van Dolle
Mina no oit in Amsterdam gehouden; een andere indicatie van
het landelijk gezicht van de groep. Tot slot speelden de
'Amsterdamse' problemen in de regionale afdelingen nauwe
lijks. Ov er de juiste socia listi sche leer wonden de meeste
afdelin gen zich niet op- In Den Bosch, D ordr echt en in de eer
ste Nijrn e gse groep ve renigden de Min a' zich voor al op
basis va n feministische kwe sties. De po sitie van de mannelij 
ke Min a's werd in den lande meestal niet gepro blem atis eerd.
Ook de rel atie met Am sterdam wa s nauwelijks onderwerp
van discu ssie.
Het deb at over deze drie voor Am sterd am zo belangrijk e
zaken , spee lde dus in de andere afdelingen een onderge schik
te (of helemaal geen) rol. Deze kwesti es zijn derhalve uitein
delijk niet zó belangrijk geweest in de vorming van een lan
delijke id entiteit.

Gekeurd
Ten slotte moet nog wat ge zegd word en over de communic a
tieprobl em en waarme e Dolle Mina zich geconfronteerd zag.
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Do lle Mina dem onstreert bij ko rt gedi ng. aa ngesp an ne n door de N. V.S.H. teg en de staa t,

in verba nd me t de s luiting van een abortusk lin iek in Amste rdam

(Foto : Eva Besny o]

Zowel de in- als de ex tern e
co mm unica tie ve rlie p
bepaa ld ni et v lekke loos.
Omd at D oll e M in a so ms
nauwelijk s wist wie zij was,
kon zij zich naar buiten toe
natuurlijk ook niet eendu idi g
presenteren. De relati e met
de me dia wer d mede daar
door al gauw pro blema tisc h:
ene rzij ds dacht Dolle M ina
het allem aal in de hand te
hebb en , and erzijd s ve rloo r
ze binn en de kortste ker en de
con trol e ove r de beeld (en
myth e!-)vormin g die er over
haar ontstond.
M aar ook de co mmunica tie
met de beoogde achterba n
liep niet bep aald op roll etj es.
D oll e Min a (in Ams terda m)
had beho orlij ke last van
' ze ndin gs dra ng ' . Zij wilde
de arbe iders vro u wen gaan
bevri jden, zo nder dat de
vr aag rees of die eigen lijk
wel op bevrijdi ng zaten te
wac hte n. Alle goe de bed oe
lin gen ten spijt, ke ek Doll e
Min a -achteraf bezien - in
fei te nee r op haar doel gro ep.
Zo verachtte zij de tijd schri f
ten die deze vrouwen lazen
(Lib ell e en Ma rgrie tî", en
keurd e zij po te ntië le nieu we
Min a's of ze wel ' ver '
gen oeg ware n om lid te w r-
den 10. All een Dolle Min a
kende de j uiste weg naar ee n betere maatsch appij en initia tie
ven die door andere naar eman cip atie str evende gro epen
gen omen werden, wee s zij arrogant van de hand. Deze hou
din g van Doll e M ina lijk t nu te getuig en van zowe l een en or
me arroga ntie als van ee n bijna vertederend e naïv itei t. Want
wie ge loof t er anno 1998 nog in ee n wereld die op rebe lse
doch ludie ke wij ze binn en de kort ste keren is om te toveren
tot een soor t femi nis tisc h-so cialis tisc h parad ij s?

Rebels maar gecompliceerd
Doll e Mina gel oo fde wél dat zo'n ommezwaa i mogelijk was.
Wat echter pre cies haar ei gen rol in die ver andering m oest
zijn , daar wa s zij niet over uit. Zij wis t imm ers nog niet pre
cies wie zij was . M aar hoewe l Min a zic h niet op elke plaats
in exac t dezelfd e geda ant e vertoo nde, was er we l sprake van
een zekere continuïteit in haar op vatt ingen en ge drag. A ltij d
was zij femini stisch ; zowel in woor d als in daad . Het mar xis
m e beleed zij soms slec hts met de m ond , som s ook in de pr ak
tijk. En imme r onderhie ld zij cont act met haar zusj es en
bro ertjes op and ere pla atsen in het land: vaak was die rel atie
inni g, af en toe was er sprake van irr itatie, maar ko mt dat niet
in de beste fam ilies voo r? Korto m : de wer ke lijkhei d ac hter de
leu ke Dolle Min a-verpa kk ing is m inder m akk elij k te int er
preteren dan dat zij op het ee rs te gez icht lijkt. Want een rebe ls
typ e was Min a zo nder meer , maar zeker oo k was zij een
geco mpliceerde meid .

Femke van den Berg stud eer de af in gender- en vrouwenge 
sch ied enis op een scripti e ove r de collectieve ide nt iteit van
D oll e Mi na .

1.

2.
3.

4 .

5.

6.

7.

8.

9.
10 .

Int erview met Ge rr it Huizer , voor ma lig Do lle Min a . Nij me gen ,
I juli 1997.
Idem .
Een gede tailleerde (niet-r ep resentatie ve) rondvraag in mijn
eigen omgev ing le verde boven geschet ste indrukke n op.
De med ia creëe rde de publ ieke identi tei t va n D olle M ina . Voor
een diepgraven der uiteenz e tting va n deze noti e, verw ijs ik graag
naar Liesbet van Zoo nen, 'Moe ten st rijde nde vrou wen zo grof
zijn ?' De vrouwe nb ewe ging en de media . Am sterda m, 1991.
Den Bosch werd reeds onder zoc ht door : Br igitte Bu is, Do d en
Gre shof en Nell eke de Jong, 'Dolle Min a , 1970- 1972', in : Tjitsk e
Akk erm an en Siep Stuurm an (red .), De zondige rivi èra van het
ka tholicisme. Een lokale stud ie ov er fe min isme en on tzuiling
1950-1975 . Amsterda m 1985, pp. 150 -18 7. Aa ndacht voo r Dolle
Min a Dor drecht is te vinde n in Anne mar ie Klij nsmit , D e
gesc hieden is van de Dordtse vro uw enb eweg ing , 1969 - 199 1.
Oegstgeest , 1997 .
nAV , DM- 6, brief va n Henn y de Swaan aa n Fred Oster, 24 mei
1972.
Een uitzondering is de tweed e Nijmeeg se groep . Da arin speeld e
het soc ialisme ook ee n zee r gro te rol. Het socialisme trad waar
schij nlijk meer op de voorgro nd bij academ isch gesch ool de
Min a's (N ij megen, Ams terdam) dan bij M ina's die de univ ersi
teit niet bezocht en .
In Nij mege n hebb en twee Doll e Min agroep en bestaan. De eer
ste wer d in 1970 opge richt en was voo ra l feministisc h van aard.
Zo'n 150 pers onen waren betrokken bij dez e gro ep , die echt er
snel weer ter zie le ging . In 1972 deed een nieuwe gro ep van zich
hor en . Dez e had een meer acade misch-soc ialis tisch kara k ter en
heeft zeker tot 1980 bes taa n.
n AV, DM -I , co nvoca ties en notulen, 1970 .
n AV, D M-SS, ges prek tussen Jo sé Ijl str a en Hern a Latooy.
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Beroep: Huisvrouvv

Marijke Huisman

Zelden krijgt een tentoonstelling zoveel pers. Kranten,
opinieweekbladen, damesbladen en zelfs NOVA hebben
aandacht besteed aan de tentoonstelling die sinds 8 maart
in het Amsterdams Historisch Museum is te zien, Beroep:
Huisvrouw. 100 jaar huisvrouwenlev en in de grote stad.
Deze tentoonstelling is gemaakt in het kader van de her
denkingsactiviteiten rondom de Nationale Tentoonstelling
van Vrouwenarbeid uit 1898. Maar andere tentoonstellin
gen in dat kader , zoals Zij de politie of de DAV-tentoon
stelling De glorie van het onge zien e, trekk en beduidend
minder publiciteit.

Wat is er nu zo bijzonder aan JUIst deze tentoonstelling?
Allereerst moet worden gezegd dat de makers erin zijn geslaagd
een heel levendige tentoonstelling samen te stellen. Aan de hand
van foto' s, huishoudelijke apparatuur , complete keuken- en
woninginrichtingen, affiches, video's en radioprogramma's
wordt in het Amsterdams Hi stori sch
Museum een mooi beeld geschetst van de
ontwikkelingen in het huishouden en de
status van het beroep huisvrouw gedurende
de afgelopen honderd jaar.
De tentoonstelling begint met het
'Huishouden in een standenmaatschap
pij'. Een levensgrote foto toont twee
dienstboden voor het -getraliede- raam
van het souterrain in een Amsterdams
herenhuis. Een treffe nd bee ld van het
verschil tussen de 'hogere' mevrouw, en
het lagere keukenpersoneel.
Voor de periode 1920-1940 ligt de nadruk
op de technische vernieuwingen in het
huishouden . De exploitanten van gas en
electriciteit richtten zich in hun propagan
da expliciet op huisvrouwen . Zij werden
gezien als de sleutel tot een bijzonder
grote afzetmarkt: alle Nederlandse huis
houden s. De nieuwe apparatuur , zoals
electri sche strijkijzers en stofzuiger s, leid
de langzamerhand tot een tijdsbesparing
in het hui shouden. Tijd die kon worden
gebruikt voor het 'gezellig maken ' van het
huis . In een nagebouwde woonkamer uit de jaren vijftig is te
zien hoe een gezin hier gezellig bij elkaar kon zitten . Een radio
en een tv bieden ontspanning , evenals de damestijdschriften
op tafel. De naaidoos en de breimachine zorgen er voor dat de
moeder!huisvrouw haar tijd niet in ledigheid verslijt.
Aan het begin van de jaren zeventig kwamen er scheurtjes in
het beeld van de gelukkige huisvrouw . Affiches van diverse
groeperingen laten zien hoe vrouwen zich losmaakten uit hun
beperkende bestaan als huisvrouw. Uit de foto's en bijbeho
rende interviews aan het einde van de tentoonstelling bl ijken
veel mannen en vrouwen hun huishouden dan ook te combi
neren met een (deeltijd)baan. Appar aten als de wasmachine
worden voor die combinatie als onmisbaar ervaren. Maar ook
de werkster of een (inwonende) oppas blijken de combinatie
van arbeid en zorg in de Nederlandse huishoudens anno 1998

te vergemakkelijken .
Maar wat is nu het geheim van deze succesvolle tentoonstel
ling? Allereerst gaat het natuurlijk over een onderwerp waar
iedereen wel iets mee heeft. Iedereen heeft een hu ishouden,
en het is boeiend om te zien hoe het voeren van een huishou
den in de afgelopen eeuw is veranderd . Helaas zag ik welge 
teld één man tijdens mijn bezoek aan Beroep: Huisvrouw.
Hoewel het huishouden in de tentoonstelling in een bredere
context wordt geplaatst, namelijk die van (de introductie van)
de huishoudtechnologie, spreekt de tentoonstelling blijkbaar
slecht s vrouwen aan . Zij herkennen zich in het werk en her
kennen de apparatuur waarmee dat werd gedaan. Zo wisselde
een groepje vrouwen dat ik zag bij mijn bezoek aan de ten
toonstelling , voortdurend ervaringen uit over hun eigen huis
houden naar aanleiding van al het getoonde materiaal. Een
oudere vrouw vertelde regelmatig dat zij ook nog met dit of
dat apparaat had gewerkt . Jongere vrouwen reageerden dan

met verbazing op haar verhalen.
Behalve herkenning is volgens mij de
belangrijkste reden voor het succes van
de tentoonstelling het einde van de fullti
me huisvrouw . Anno 1998 is de fulltime
huisvrouw immers zo goed als 'uit'. In de
publiciteit naar aanleiding van de ope
ning van Beroep: Huisvrouw werd de
huisvrouw dan ook gepresenteerd als een
welhaast uitgestorven diersoo rt. Zo werd
in NOVA een succesvolle, werkende
moeder afgezet tegen haar moeder, een
vrouw die nog op traditionele wijze haar
huishouden voerde, zelfs zonder wasma
chine. Ik kon mij niet aan de indruk ont
trekken dat deze 'echte' huisvrouw posi
tiever werd gewaardeerd dan de werken
de vrouw die niet in staat was , noch de
tijd had om de broeken van haar echtge
noot uit te leggen. Nu de 'echte ' huis
vrouw bijna verleden tijd is , lijkt men
haar terug te willen. Begrijp mij goed, ik
vind het interessant en goed dat er in dit
herdenkingsjaar ook ruimte is voor een
tentoonstelling die zich richt op een vorm

van vrouwenarbeid die vaak niet als arbeid is gezien. Maar de
geluiden die ik naar aanleiding van de tentoonstelling ver
nam, waren mijns inziens noga! nostalgisch gekleurd . En dat
lijkt me geen goede bijdrage aan de toch al zo moeizame dis 
cussie over de herverdeling van zorg en arbeid.

Marijke Huisman studeerde geschiedenis en vrouwenstudies
aan de Universiteit van Utrecht . Zij publiceerde onlangs
'Mata Hari (1876-1917): de levend e legende' en is redactri
ce van Historica.

De tentoonstelling is nog tot 16 augustus te zien in het Amsterdams
Historisch Museum, Nieuwezijds Voorburgwal 359 in Amsterdam.
Telefoon : 020-5231822.
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Een galerij van academische vrouwenlevens

Hillie van de Streek

In februari 1997 bestond het meisjesdi spuu t Ar ktos tach
tig jaar. Het dispuut maakt deel uit van het Amsterdamse
Studenten Corps (ASC) en de Amsterdamse Vrouwelijke
Studentenvereniging (AVSV). Voor de Vereniging van
Vrouweng ch iede nis was dil jubil eum de aanleidin g d el
11 van de succesv olle serie T ipj e va n de slu ier ! te wijd en
aan de studentes die van 1917 tot 1997 lid waren van
Arktos .

Ark tos was geen ge woo n di spuut. Het was een pla ats waa r
vro uw elij ke stude nten zic h orga niseerde n op basis va n hun
se kse, maar voora l van wege een 'z ich and ers ' voe len. D it niet
na der ge precisee rde gevoe l vormde de legi tim atie voor expe 
rimente el ge drag , tot uit ing kom end in onge bru ikelij ke ambi 
ties en uit erlij kheden maa r ook in experim en ten met vrouw e
lijke identiteit . Op dispuu tsbijeenkomste n werd altijd ve el
ge dronken, zo herinn er en diverse di spuutsleden zic h.
Drankgebrui k was een uitin g va n onv rouw elijk gedrag . Het
waren prov ocaties als deze waar mee Ark tos zich een kwajon
ge ns -imago verw ierf. Toch beperkten de Ar ktosie ten hu n
ops tandige gedrag en schunnige liede ren tot binnen de cor 
porale familie van het A SC en de AVS V. Ondanks de re be ls
he id wild e het di spuut erbij blij ven hor en. 'Re bels binn en de
regels' du s.
Ov er het we dervare n van het tacht ig j aar oude dis puut valt in
R ebels binnen de rege ls ui teraard het nod ige te lezen. M aar de
grote vr aag is natuurlijk of het boek ook waar de heeft voor
outsiders die no g nooit van Arktos hebb en gehoord . Ofw el ,
wat is het boek meer dan een nos talgische reünistenbundel ter
ge legenheid van een jubil eum ?
Op een aant al punten over stij gt het boek de locale gesc hiede 
nis van een elita ir studen tendisp uut. All ereerst is dat de kwa 
liteit van de inte rv iews. De redac trices hebb en urenl ange
ges prekke n ge houden met de voo rm alige Ar ktos leden, waar 
van zij de esse ntie hebb en teru ggebra cht to t ee n leven sschets.
Z ij hebb en zich met succes va n hun taak gekwe ten, wa nt de
leve nsc he tse n m aken het boek tot wat het is : ee n galerij van
de leven s van 33 aca demisc h gesc ho olde vrouwe n in de twin
tigste eeu w. Onder hen treffen we bekend e nam en aan, als de
sc hr ij fster en hoogler aar cr iminologie Andreas Burni er
(1931), tv-p rogr ammama ak ster Bertie Gaark euk en ( 1935), de
ps ychologe R ita Kohn stamm-Beeuwke s (193 7), dire cteur
va n het Jood s His tor isch Mu seu m Judith Beli nfante (194 3) en
redac trice Xa ndra Schutt e (1963) . Ook dispuuts leden die
gee n publi eke faam heb ben verwo rve n passer en de rev ue.
Bekend of niet, elk van de leven s va n de vro uwe n is het
waa rd op getek end te wo rde n. Dit is de tweede ve rdienste va n
het boek. De gesc hiedenis va n de twinti gste eeu w wo rdt tel 
ken s opnie uw in ee n rel aas va n perso onli jk e ervar inge n en
ke uzes gereflec tee rd. Maar tel ken s weer op een andere wijze.
Indringend e erva ringen uit de bezettin gsjaren staa n na ast ver 
halen wa arin vrouwen ver tell en hoe zij de ja ren vijft ig of
zestig doorl eefden: bewu st niet huwen , of wel en dus je stu
die of toek om stid eaal opg even ? Wel of niet deelnemen aan de
prote stdem on straties of de actieg roepen van de tweede fem i
nistisch e golf? Perso on lijk e vrag en doo rkru ise n de maat
schappel ijke posit iebep alin g . Ee n aant al vro uwe n wors te lde
met hun j ood se ide ntiteit, of met hun seks uele geaa rdhe id .

De schetse n besta an niet louter uit verhalen hoe carrière wer d
gem aakt, inte gend eel haast. Telken s doen zich ve rrasse nde
wendin gen voor in de vrouwenleven s die behalve met loop
baankeu ze ook te ma ken hebben met rel ati es, karakt ertr ekken
of and er e persoonlijk e ke uzes. On gem erkt confront eren de
ontm oetin gen de lezer van nu dan ook me t de kenmerk en van
onze eige n tijd : ho e arbei d buiten sh uis voo r vrouw e n ee n
pli cht is gewo rde n en hoezeer daarb ij ee n fix atie is ontsta an
op zelfsta ndig heid en materi alism e. Ee n voorbee ld hi ervan
vorm t het int ervie w me t Heikelien Verr ijn Stuart , j ourn ali ste
en in 1984 oprichts ter van het ju rid isch vrouw entij dsc hrift
Nem esis . Z ij toont zic h kr iti sch ten aanzie n va n de ema nci
pati eb eweging ("ee n belangenclu b die gee n nieu we impulsen
geeft " ) en het on verm ind erde accent op de vrou w als slac ht
offer . De nadruk op seksue el gew eld beschouwt zij als de
jong ste uitingsvorm daarv an.
Toevalli g , en wellicht ook typerend, is dan ook dat het enige
dat in dit e lfde Tipj e detoneert het voo rwo or d van M . den
O uden-D ekkers is, de laatste voorz itter van de inm idd el s ter
ziele gega ne Em ancipatieraad . Onduid elijk blijft waaro m de
red acti e ee n vo orwoor d va n Den Oud en nodi g achtte. De
bund el heeft zond er deze aanb evelin g kwaliteit ge noeg.
Bo vend ien ge eft em ancip atie-bob o Den Ouden er gee n blijk
va n het boek daad werkelij k gelezen te hebb en . H aar k wali fi
catie van het bo ek luidt da t "een kle ine ee uw academ isc he
vrou w en geschiedeni s uit de verb orgen heid " word t gehaa ld.
Dit is prec ies wat het boe k niet is en, voorzover ik begr ijp,
ook niet pr etendeert te zijn . Hier stuit en we toch op ee n tw ee
de punt van krit iek, nam elijk dat de red actie te weini g expli
ciet maakt wat haar pretentie dan wel is . Van de titel gaat de
sugges tie uit dat een gesc hiedenis van het di spuut wordt
ge schreven, ter wijl de inlei ding daarentegen gewag maakt
va n het ve rtell en va n "de per so onlij ke erv aringe n en de
le ven sverh alen va n de Arktos ieten". De titel is mi sleid end ,
wan t de ' leve nsv erha len' z ij n in R eb els binn en de rege ls
voo rop ko me n te staa n. Ge lukkig maar, wa nt het is daarm ee
een prachti g boek gewor de n. Het nawoord , wa ar mee het boek
afsluit , heb ik na het ove rbodige voo rwoor d ook m aar ge la ten
voor wat het wa s. De in de interv iews vastgele gd e leven s
schet sen zij n op zich zel f zo fraai dat iedere pogin g ac hteraf
tot duidin g van de lev en s van de vr ouwen in term en van
'typi sch Ar ktositi sch ' of iet s van dien aard te veel zou zij n. De
port retten spreken meer dan voor zich .

H il/ ie van de Streek is politiek histori ca en redactrice van
Histori ca .

Jeanet van Omme , Annem ari e Aalders en Vilan van de
Loo
Rebels binnen de regels. Het vrouwendi spuut Arktos ,
1917-1997.
Verlor en, Hilversum, 199 7; f 25 ,00 ISB N 90-6550-554 -7.

1. Alleen de delen 7, 8 en 9 zijn nog verkrijgbaar, over respectie
velijk meisjesonderwij s, emigran tes en immigrantes, en oudere
vrouwen in het verleden .
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Hoe zat: het op die andere dagen?

Gerda Gee rdink

Joke Smit stelde in 1979 voor de vakbeweging nog een
aantal jaren de tijd te geven om iets te veranderen aan de
structuur die het vrouwen onmogelijk maakte iets te
bereik en. Smit: "Als de situatie dan niet is verbeterd,
richten we een vrouwenvakbeweging op". Op 8 maart
1982 werd het voorstel tot oprichting van een eigen vrou
wenvakbond gepresenteerd. Vrouwen moest en geen ener
gie me er stek en in het veranderen van str u ctu ren van
vakorgani satie s. Die waren te bur eau crati sch en er wa s
wein ig aandacht voor de eisen van vrou wen. De mannen
m en talit eit maakte het vr ouw en bovendi en m oeilijk een
posit ie binnen de vakbeweg ing te ve rw erv en. Ook in de
vakb eweging werden vrouwen onderdrukt en ze zouden
va nu it een eige n organisatie meer m acht kunnen ontwik
kelen , zo ste lde Joke Smit. FN V-vrouwen waren fell e
tegen stander s; de bestaande va k bew egin g zou de actie ve
vrouw en kwijtraken en een relati ef kleine vr ouwenvak 
bond k on binnen de be staand e arb eid sverhoudingen te
weinig bereiken. Het initiati ef va n de vrouw env akb ond
kr eeg uit eindelijk niet genoeg steun . Niet van de vr ouw en
di e het FNV trou w willen blij ven. Niet van andere vrou
wen omda t socia a l-econom ische eise n en kostwin nersbe
palin gen mind er tot de verbeelding spr aken dan seksueel
geweld en een goede abortuswet.

In Maandag tolere ren we niets me er schr ijf t Van Eijl voor al
over de nao orlo gse geschiedeni s van buitenshuis werkend e
vrouw en en de vakbeweging, met ee n kor te terugblik op de
eer ste hel ft van deze eeuw . Per period e is ook aandacht
besteed aan eco no m ische ontwikk el ingen en de veranderin
ge n in de pos itie van vrouwen op de arbeidsm arkt. In die zin
sluit he t boek chro nologisch gez ien goe d aa n bij Van Eijl s
andere sta ndaar dwe rk H et wer kzam e verschil (Hilv ersum
1994) dat de pe rio de va n 1898 to t 194 0 bestr ijkt.
Vakbo nden zijn lan ge tijd het terr ein van man ne n geb leve n.
Werkende vro uwe n waren en zij n slecht georga nisee rd . Voor
de bond en altij d ee n alibi om te zegg en dat ze voor die mar
gina le groe p gee n ei sen kunn en ste llen die in het nadeel van
hu n groot ste aan ha ng zijn . Bij voorb eeld waa r het ga at om het
ope nste lle n va n, doo r de vakbo nd georga niseer de, vak oplei 
din gen voor vro uwe n. De komst van vrou wen in een vak
betekend e vaak een de grad atie voor de daarin werkzame
m ann en ; re de n voo r de vakbo nd Merc uriu s (de Bond va n
H and el s- en Ka ntoo rbedienden) om vro uwe n lange tijd niet
toe te laten . Idem de strij d om ge lijk loon voor ge lijk we rk .
De vakbo nd had er gee n be lang bij de be perk te loonru imt e
die er wa s, mi ddels CAO- on der han de lingen op te eis en voor
het op trek ken va n de lonen voor vro uwe n.
Al s verklaring voor de lage organi satiegr aad geeft Van Eijl het
versc hi l in beroepsperspectie f tusse n m annen en vrouwen.
Vrouw en verwachtten slechts een kort e tijd van hun leven te
zulle n we rke n en wilden geen energ ie en ge ld stoppen in een
strijd die waar schijnlijk pas op lan gere ter mij n vruchten af zou
werpen. Voor de vakbondsmannen go ld het zelfde . Zij koester
den het kos tw innersbeginsel; m ann en moe sten zoveel verdie
nen dat ze vrouw en kinderen een arbe idsleve n lang konden
on derho uden. Dit heeft ertoe ge leid dat de NVV jarenlang
meer belangstellin g en geld had voor de Vro uwe nbo nd, de

orga nisati e die echtgen otes van m ann elijk e leden schoold e en
aangenaam bezighield, dan voor de binnen haar gelede ren
geo rga nise erde vakbond sv rouw en in de Commi ssie
Vrou wen arbeid. Zoals de hui svrouw een dienende en onde r
steu nende taak had in het hu ishoud en, had de Vrouwenbond
dez e zelfde taak binnen het NVV en later het FNV.
De Vrouw enbond en de NVV-Com missie Vrouwenarbeid ston
den niet altij d op even goede voet. De leden van de eerste waren
veela l geka nt tegen bui tenshu is we rkende moeder s, waar de
twee de groe p j uist belan gen had bij het zo goe d mogelijk kun
nen co mbi nere n van zorgtaken en beta alde arbe id . Pas na 1970
is hier binne n de vak bewe gi ng en da n oo k binn en de
Vrouwe nbond ruimte voor. In dat jaar kwa me n (vak bonds)v rou
we n op zaterdag 17 oktober samen tijd ens de Di scrimin atiebeurs
in Dron ten . Ec ht drei gend e taal hebb en de vro uwelijke leden
van de vakbo nd weinig laten horen . De hard ste kreet is als titel
gebruikt - 'Maa ndag toler eren we niets me er ' , verwij zend naar
de maand ag die volgde op de Diskrim inatiebeur s. Die zaterdag
droeg het alge mene onbehage n van de j aren zestig bij aan ei
sende taal van de vrouwe n binn en de vakbeweg ing : " ...Het moet
nu maar een afgelopen zijn ..." .
Maandag tolereren we nie ts meer is ee n uitg eb re ide weerga
ve van de recente geschied en is va n vro uw en, arbe id en vak 
bew eg ing . Van Eijl is daarin zeer nau wkeur ig te werk gegaa n
zoals ze dat ook in H et werkzame verschil heeft ged aan .
Mid del s uitgebreid bronn en ond er zoek, zow el archiefm ater i
aa l als interviews met bet rokk en en, geef t ze een helder over 
zic ht va n de plaats die vrouwen kr ijge n en innemen, en haar
eise n binnen de vakbewegin g, voora l de FNV. Een organis a
tie die, zoa ls ze zelf zegt, " ...van af haar ontstaan gericht was
op het bes cherm en van de bel an gen van m annelijke kostwin 
ne rs, [en is] veranderd in een instituu t dat re gelmati g op de
bres is gaa n staan voor een andere verdelin g van werk tu ssen
man ne n en vro uw en ..." . Bij dat laatste heb ik zo mijn twij
fe ls. Lo dewij k de Waa l, de nieu we voorzi tter d ie niet 'o nder '
Eli a Vogelaar wilde we rken is nog niet langs de femini stische
meetl at gewe est .
Dit boek is in opdrac ht van het FNV gesc hrev en en ik kan me
niet aan de indruk on ttrekk en da t Corrie va n Eij l af en toe wat
heeft moe ten inslikk en. Ik mi s in dit nieu wste boek de sme uïg 
heid , het soms wat cynisc h aankaar ten van allerle i onr echt 
vaar dig hede n of het bel achelijk maken va n 'hen die de macht
hadd en (en hebben ) en daaraan allerlei rechten ontle end en ' .
Het is zeer po sitief dat niets lijkt te ontsnappe n aan Van Eij ls
aandacht. In die zin een dankbaar boek ; j e kunt er alle s in vin
den . De verm oeidheid die soms ontstaa t bij het lezen van
omva ngrijk e opso mmi ng van fei ten heeft bij mij vast ook te
make n met de treurn is die het opro ept... zo veel gestreden, zo
wei nig bere ikt : Misschien had Joke Smit geli jk moeten kr ijgen.

Ge rda Gee rdink is doc ent Gesc hie denis aan de Facult eit
Educa tie van de Hoges chool van Arnh em en Nijmegen.

Corrie van Eijl
Maandag tolereren we niets meer .: Vrouwen, arbeid en
vakbeweging 1945 - 1990.
St ich ting beheer IISG ISti ch ting FN V-Pers; f 39,50. ISBN 90
686 1 129 I .
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De srruaalc van een lit:eraire lauvverkrans

Dorothée Sturkenboom

Een juich end e M aaike M eij er in de NRC
("Wat een verrukkingen biedt deze dikk e
dame!"), een onverwacht afwijzende
Monica Soeting in Surplu s ("het heeft
geen zin om biologische aspecten met lite
raire kwalitelteu te verwarren ") en In De
Volkskrant een weifelende Ke es Fens die
niet helemaal wijs kan worden uit zijn
gevoelens ("E n toen ik Met en zonder lau
werkrans uit had , voeld e ik mij wat
beschaamd "): anno 1998 roep en grootse
projecten op het terrein van de vrouwen
geschiedeni s nog steeds sterk e reacties en
ambivalente gevoelens op. Met en zonder
lauwerkran s. Schrijvende vrouwen uit de
vroegmoderne tijd 1550-1850: van Anna
Rijns tot Elis e van Calcar, onder redactie
van Riet Schenkeveld-van der Dussen en
in een kloeke band verschenen bij de
Am sterdam University Pr ess, zorgde ook
bij de recen sent e van Histori ca voor tegen
strijdige emotie s: nieuw sgieri gheid en ver
veling, enthou siasme en teleur stelling wis
selden elka ar tijdens het lezen af.

In Met en zonde r lau werkr ans is voor het
eerst in de ges chiedenis het voor velen onbe
kende terr ein van de oud ere Nederlands e
'vrouwenli tera tuur ' system at isch in kaart
gebracht. Hond erden tekstfr agm enten van
voor het merendeel onbekend e schrij fsters
zij n in het boe k same ngeb rac ht, voorz ien van
kleine biografietje s en ingeleid door een
gedegen (bij na honderd pag ina 's tell ende )
introdu cti e waari n de cent rale ide eën , leiden 
de vrage n en voo rna ams te co ncl us ies van de
onderzoek(st)ers zij n samengevat. De genen
die prof essioneel bezi g zijn met vrouwenge
schiedenis in de vroegmod ern e tijd , weten
sinds het verschijnen dat zij deze bloemle
zing niet mogen missen, maar ook lezers van
wie de belangstelling eerder naar andere
perioden uitgaat , doen zich zelf tekort wan 
neer zij he t boek ongelezen la ten. Ze lopen
de kennismak ing met een aa nta l bijz onde r
intri gerend e dam es uit het verlede n mis en
ontzegg en zich zelf het genoege n dat men
oo k nu nog aan het lezen van deze vroeg mo 
dern e tek sten kan bel even .
Wie , nieuw sgierig gewo rde n naar de schat
ten die in deze bloemlezin g te vinden zijn,
aan het lezen slaat, moet echter wel enige
moeite do en om deze te vind en : de auteurs
en hun tek sten staan op geb oortejaar geor
dend wat in de praktijk een weini g bruikbar e
inga ng blijkt. Een tref woordenr egister ont
breekt , zoda t het lastig is om tek sten ov er een
spec ifiek onderwe rp bij elkaar te zo eke n.

Daarnaast is de zegg ings krac ht va n vee l van
de opgen om en teks ten zow el literair als
inhoudelijk niet bijzonder gro ot. Alleen wie
een speciale interesse heeft in de godsdien
stige beleving swereld van die period e komt
zonder moei te aan haar trekken : vee l va n de
opge no men teksten zijn reli gieu s geï nspi
ree rd. Het bevestigt nog een s dat gods dienst
in de vroeg mode rne tijd ee n be lang rij ke
func tie had als dom ein wa ar vro uwe n re latief
ge makkelij k hun ste m kond en laten horen en
waa r duidelij k oo k ee n publiek bestond voor
dit soort door vrouwe n ge sch reven tek sten .
M aar voor d éze lezere s (en waarsch ijnlijk
ook voor and ere lezers uit de mod erne tijd)
bleek er een grens te zijn aan de hoeveelheid
hemelse inspir atie , lijdzame vroomheid en
op het hiern am aals gerichte ned eri gh eid die
zij kon verdrage n zon der dat deze gevoe lens
van verve ling bego nnen op te roe pe n.
Gelukki g kl on ken er in deze co lle c tief
deu gd zam e koorzang ook regelm atig ve rras
sende solo's op. Het Ongeb onden bes t, we el
dig wijf zonde r man va n Ann a Bij ns , de
'vro uwe nlof' va n Johanna Hoobiu s , de ver 
dedi gin g van Eva do or Me ynard a Verboom
in reactie op Vond els Adam in ba llingsc hap ,
de aan vrouw en opgedragen 'Ii efd esklach
ten' van Katharin a Lescailje, de kluchtige
fees tliederen van de begijn Jo ann a P iré ; wil
men dit soort teksten op het spoor komen ,
da n heeft men ee n houvast aa n de in de
bloemlezin g aange brac hte tussenk opje s die
meestentijd s ee n treffende typerin g gev en
va n de schrijfs ter in kwe stie . De ze ltbew us te
kw inks lagen die so mmige dame s met hun
ga nzev eer wisten uit te delen , bieden onder
tusen ook het broodn odi ge tegenwi ch t teg en
de vele verwij zin gen naar het karakt er van
ee n "zwak vat" , het "zwakke vernuft" of de
"zwakke pen" die andere schri j fsters regel
matig aan zichze lf toedichtt en . Deze door
vrouwen zo veelvuld ig gebe zigde ' besc hei
denheidstopoi ' laten een wat wra nge smaak
achter bij de lezer, temeer da ar ze niet in ver
houdin g staa n tot de gebru ikelijke beschei
denheid sfrasen van mannelij ke aute urs uit
die tijd.
Aan dat pun t van de vergelij king met wat
voor mann elijke aute urs in dez el fde peri ode
ge br uikelij k was, wordt overigen s op ver
schillende mom ent en in de int roductie van
de bloemle zing aandacht beste ed. Deze
introductie wordt gekenmerk t door het nuch
tere pragmati sme da t zo lan gzamerh and het
hand elsmer k is ge wo rden van (de sc hoo l
rondo m) de Utrec htse lett erkundi ge Ri et
Sch enke veld- van der Du ssen . Het geko zen

perspectief is liter air-soci ologi sch. M en heeft
de literaire produ cti e van schrij vend e vrou
wen uit het verled en in kaart will en brengen,
de omstandigheden waaronder hun teksten
gepubliceerd kond en worden will en onder
zoe ken en hun post tie in het liter ai re veld
willen analyseren . Geen zoekt ocht naar lite
raire hoogstandj es du s, noch een spe urtoc ht
naar ee n 'feminis tisc he' traditi e avant-I a-Iet
tr e . Welke ideeën dez e vroeg mod erne
schrijfs ters hadd en , hoe ze de ze verwoo rd
den en waa r ze die vandaan haalden komt
zijde lings aa n de orde en vormt gee n ce ntra 
le inv alshoek.
Hi er manifestee rt zic h wellicht het ve rschil
in werkwijze tussen historisch-letter kundi
ge n en historici : als historica zou ik eerder
gekoze n hebben voo r ee n themati sch e orde
ning van de tek sten en voor een meer inh ou
de lijk e bespr ekin g va n de aan ge trof fen
ideeën , metafor en en relatie s. Op dat vlak
ste lt deze blo eml ezin g eni gszin s teleur. Het
' typisch vrouwe lijke' krijgt een scha mele
vijf pagina' s in de in trodu ctie en wordt voor 
alsnog uitsluit end herkend in het huiselijke
en hui shoud elijk e leven, in het verla ngen
naar een eig en schrij fka mer en in de band
met ouders, kind eren, man en vri end innen.
D e binnen vr ou wenstudies verworven
inzichten op het ge bied van ge nde r zijn
slec hts spaarzaa m en so ms al te opperv lakkig
in het gehee l verwerk t: de eni ge keer dat het
ge nderbegrip ex plic ie t in de inl eid ing ge ha n
teerd wordt, ge beur t dat op een geforceer de
man ier die weini g me t de kern van het be grip
te mak en he eft. De histori sche lett er kunde in
Nederl and bevindt zich nog grot end eels in de
inhaa lfase waari n vro uwe n eers t moeten
wor de n inges chr even in de geschi ed enis,
voord at men aan and ere vraagstellin gen toe
komt. De smaak van deze literaire lauwer
kr ans blijft daarm ee soms nog wat vlak, maar
draag t genoeg beloft es in zich voor de toe
kom st , als het vakgebi ed de tijd geg und
wor d t zich verder te ontw ikk elen.

Dorot hée Sturk enb oom is h istori ca en we rkt
mom entee l met een tijdelijke aan stelling als
junior docente vrouwengeschi ed eni s bij het
Centr um voor Vrouw enstudies in Nijm egen.

Riet Schenkeveld-van der Dussen (red).
M et en zonder lauwerkrans. Schrijvende
vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550
1850: van Anna Rijns tot Elise van Calcar.
Ams terdam : Universit y Press , 1997. f 99,5 0.
970 pp. ISB N 90 5356 268 O.
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Vers van de Pers

Boel<en in ct: I<ort:

Ger tr ud Blauwh of
Van pas sie tot p rof essie. Vrouwelijke
vliegers in de N ederlandse luch tvaart.
S UN, 1998 . f 49,50 .

Van pass ie tot profess ie - vier woor de n
waarac h ter het ver haa l schuilt van vrou 
welijke vliege rs en hun pos itie in de
Ned erla ndse luch tvaart va naf het be gin
va n deze eeu w tot va ndaag de dag. Anno
1998 vo rmen vro uwe lijke vliegers nog
steeds een minderh eid : drie procent is lid
va n de Vere nigi ng van Ned erl and se
Verk eer svli egers en de Kon inkl ijke
Lu chtmacht telt een kleine vij f pro cent
vrouwelijke vli egers in haar gelederen .
De auteur onderz ocht oude bro ch ures en
kr antenberichten , familie-ar chi even en
beric hten van nabestaa nden en reco nst ru 
ee rt zo de ca rr ières en em oti es van de
p io niers va n voorbij e ge nera ties.
Daarn aast had zij ges pre kke n met vro u
welijk e vliegers zelf. Zij vertelle n ove r
hun erv aringe n, waaro m zij wilde n en
wille n vliege n, de reac ties uit hun omge 
ving en hoe het is om van daag de dag
verke ersvlieg er of militair vliege r te zij n .

M. A. Beukenholdt-ter Mors
Barrières voor Meisjesonderwijs .
B esluitvorming ten aanzien van voort
geze t onderwij s aan meisj es in Den
Haag en Rott erdam van 1850 tot 1920.
Ebu ron, 1998. f 59,00.
In dit pro efsch rift be schr ij ft M .A .
Beukenholdt -ter Mors welke barri ère s
doo r de lok ale besluit vorm ers wer de n
opgew orpen, om de oprich ting van voo rt
geze tte opleidin gen voor mei sje s tegen te
gaa n. Zij sche tst de politieke en socia le
situatie in de pe riode 1850- 1920 en toont
de actoren , geb eurt enisse n en pu bli caties
die ertoe hebb en bij gedragen dat de bar
rière s uiteindel ijk werden ov erwo nne n.
Ond erzocht wo rd t of er ve rsc hi lle n en
ove ree nkoms ten zijn te con stateren tus-

sen de we rks tad Rotterd am en de ambte
nare nstad Den Haag. In de loop van het
onderzoek ontd ekt de auteur dat niet
alleen een tradit ionel e, emotion ele , prin
cipië le en maat schappelijke hin dernis
geno me n mo est worden , maar dat ook
ee n 'win/verlies ' barr ière een cruciale rol
spee lde .

Corri e van Eijl, Bregje Pel, Jann eke
Rik sen en Marianne Zewald
Hond erdjaar vrouwen- en mannen 
werk
Thieme, 199 8. f 12,50 .
Hond erd jaar geled en was vrouw en arbeid
een omst reden zaak . Geg oede vrouwen
beh oorden niet te werken en arbeiders
vro uwe n zwoe gden voor hon gerlonen .
Deze beperkt e arbe ids m og elijk he de n
wer den op de Nation ale Tent oon stellin g
va n Vrouw enarbeid in 1898 in Den Haag
op spec taculaire wijze zichtbaa r gemaak t.
In 1998 is er vee l vera nderd. Veel vrou
wen werken en de scheidslij ne n tussen
mannen - en vrouwe nbero epe n zij n ver 
vaag d. Deeltijd arb eid en ouder sch apsver
lof zij n voor zow el vrouwen als mannen
onde rwerp van discu ssie. In ho everre is
de verdeling van betaalde en onb etaalde
arbeid tussen vrouw en en mann en veran
derd in de afgelopen hond erd j aar? Aan de
hand van vee l bronn en word en in dit
onderw ijs kate rn de antw oorden gezoc ht.
Bij dit katern is ook ee n docent enh andlei
din g verschene n .

Marijke Huisman
Mata Hari (1876-1917): de levende
Legende.
Verloren. 1998. f 19.90 .
In de serie Verloren Verleden .
Gede nkwaardige momenten en f iguren
ui t de Vad erlandse Geschi edenis,
beschr ijft Marijk e Huisma n de stor mach
tige leven slo op van ee n van de beroemd
ste vro uwen die Ned erl and heeft gekend.
Een bijzonde re vro uw, die al tij den s haar
leven ee n legend e was. De auteur laat
zien hoe het door M at a H ari ze lf
gec reëer de imago va n femm e fata le haar
uiteindelijk no odlotti g werd .

Rineke va n Daa len en M arijke
Gijswijt -Hofstra (red.)
Gezond en wel. Vrouwen en de zorg
voor gezondheid in de twintigste eeuw.
Amsterdam University Press, 1998.
f 39,50.
Vrou wen hebb en altij d een bel angrijk e
ro l in de zor g voor gezo ndheid ges peeld
(e n sp elen dat no g steeds) .
Oor spronkel ijk lag die ro l voora l in het
hu ishouden ; als hui svrouwen moeder
had de vrouw de taak de gezondh eid voor
haar gezin te waarborgen . Ook waren ze
beroepsmatig werkzaam in de gez ond
heid szorg, voor al in de zogenaamd vrou
we lijke beroepen al s verpleegste r en
kraam verzor gster. Vooral op he t gebied
va n de bet aald e arbeid is er sinds de

Nati on ale Tento on stelling van 1898 voor
vro uwe n in de zo rg voor de gez ondh eid
veel vera nd erd . In Gezo nd en wel schet
sen hi stor ici, soci ologen en culture el
antro plog en de verand eringen die zich de
afge lope n honderd jaa r op dit gebied in
Ned erl and hebb en voltro kken. Daarbij
komen zeer uit eenl op ende onder werpen
aan bod zoals het co ntact tussen vrouwen
en gezo ndheidsdesku ndige n, de houdin g
va n Creoo ls -Sur inaa mse vro uw en in
Ned erl and ten opzich te va n gezo ndhe id,
alterna tieve gen eeswij zen en irregul iere
gene zeressen, vrouw en in de verlo skund e
en vrouwelijke gezondheidsspec ialisten ,

Marlite Ha lbertsma , Wies van
Moorsel, Karin Baars, Miriam van
Rijsingen (red.)
Bero ep: kunstenar es. De beroepsprak
tijk van beeldend kunstenaressen in
N ederland 1898-199 8.
S UN, 1998. f 44,50.
In dit boek wo rdt nage gaan welke po sitie
Nederl and se vrou welijk e beeldend kun 
stena ars in de kun stwe reld hebb en inge
nom en en innemen . Konden zij volop
deel uitmak en van de opeenvol gend e
ava nt-gar des ? Kond en ze zich sterk
m ak en in kun sten aarsverenigin gen ?
Werden ze door de ove rheid ge steund ?
Werden ze op gel ijke voet beh and eld als
mann elijke kun sten aar s? Wat vond men
va n het werk va n kun stenare ssen dat
deel uitmaakte va n de gro te vrouwe nten
toon st ellin gen , waa rva n de eer ste in
1898 werd geh oud en ? En hed en ten
dage ? E n krij gen vrouwen uit ande re
culturen toegan g tot het profe ssionele
kun stb edri jf?

Annemarie de Knecht-van Eeke len en
Ida H.Stamhuis (red .)
Zij is toch wel zeer begaafd.
Histori sche bijdragen over vrouwen in
de bètawetenschappen.
Gew ina, Tijds chrift voor de
Geschiedenis der Genees kunde,
Natuurwetenschapp en, Wiskunde en
Techniek, Jaar gang 20, 1997, nr.4.
Eras mus Publish ing, Rotterdam.
f 25,00.
Dit themanu mmer bev at drie groepen bij
dra gen : de eerste groep bevat artikelen
ov er onderwij s in de exa cte vakken; in de
tweed e groep komt de maatsch app elijke
positie van vrouwe n met een opleidi ng in
een techni sche, exac te of medi sche rich
tin g aan bod . En in het laat ste deel wor
den portretten gesc he ts t van vrou wen die
een ca rriè re in een bèt avak hebben
gemaa kt. Zo verdedigt bijv oorbeeld
M ineke Bosch de ste lling dat de rel atie
tussen vrouwen en de natuurweten schap
pen pas in de loop van de tij d is verslech
terd en dat aanv ank elijk en gedur end e een
lan ge periode de klassi eke talen als de
echte mannen vakke n we rden besch ouwd .

Sam enstellin g: Zo nne ke Matth ée
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His.torica service

Tentoonstelling Diversen Personalia

Op zoek na ar middelbaar on derw ijs.
H et VHM O in discuss ie tuss en 1900 en
1970 . Dit is de tit el van het pr oefschrift
w aarop Saskia Grotenhui s op 16
december 1997 promove erde aan de
Universit eit van Amsterdam .

Sam enstellin g: Zonnek e Matth ée

Nassau . Zij ontving deze konin klijke
onderscheiding voor haar succes volle
inzet om vr ouw en geschiedeni s een
volw aardi ge plaats te geven in het
voo rtg ezet onderwijs en de in tern atio
nale uit stralin g daar van .

Dr. Maria Grever werd op 29 april j.l.
op het stadhui s in Nijmeg en ben oemd
tot Offic ier in de Or de van Or anje-

Barrières voor Meisjes on d erwijs.
Besluitvormin g ten aan zien van voo rt
geze t onderwijs aan m eisj es in D en
Haag en Rott erdam van ISSO to t 7920 .
Dit is de tit el van het proef schri ft w aar 
op Tilly Beukenholdt op 8 mei j .l.
pr om ovee rd e aa n de U nive rsi te it
U trec ht.

Anke Werker ontving de Fo kke lien
van Dijk-Hem mesprijs voor haar sc rip 
tie over de werken en het lev en van
Jane Au sten . Deze prij s werd op de
KUB voor de acht ste keer uitger eikt .

Een ieder word t opgero epen nieuws voor de
His tor ica-service pagina op te sturen naar
het redac tieadr es. e-mail: zmatth ee @wor l
do nline .nl

Studi edag te c h n iek
in het huisho u den
Het Cent rum Vrouwen en Exa cte
Vakken (VeEX), de co mmissie
Vro uwe ngesc hiedenis van de Vereniging
van doc ent en Geschiedeni s en staatsin
ric hting in Nederla nd (VGN) en de
we rkgroep Vrouwen en Geschiedeni s
van de exac te vakken organi seren een
studiedag, getite ld De Techniek in het
Hu ishoud en . Deze studiedag is bedoeld
voor do cent en in de vakken
Geschiedeni s en M aatschappij leer,
Techniek, Natuur- en Sch eikunde,
Biologie, Verzorging , Hui shoud kunde , '
en andere geï nteress eerden
Pl aats : ROC Utrech t,

Amer ikalaan 109,
Utrecht.

D atum: don de rdag 24 sep tembe r
1998 .

In formati e : Marj an Bru invels, tel.
030- 2286463 , Fia
D ieteren, tel . 036
5354843 of Centrum
Vrouwen en Exacte
Vakken , tel . 030
285674 6.

Kosten : f 95,0 0 (f 65,00 voo r
leden/do na teu rs van
VGNNe EX.

In schrijvin g :voo r 1 sep tembe r 1998.

Nora
Nora is een inter discip linair tijd schrift
voor vro uwenstudies, uitgeg ev en door
de Abo Un iversiteit in F inland. De
reda ctie roept belangstellenden op om
ar tike len in te sture n.
Inf ormati e : Ma rianne L ilj est rom of
H arri et Siliu s, e-ma il: nora @abo .fi

Internationaal Colloquium
MET OF ZONDER LAUWER 
KRANS? Writing the history
of woman's writ ing
De Stichtin g Vrouwenge schi eden is
va n de Vro egm oderne Tijd orga niseer t
ee n avond waar de tekst en , die in het
recent versc henen boek M et en zonder
lauwe rkran s zij n opg eno me n, ce n traal
zull en staa n. Gedichten en pro zafrag 
m enten zullen wor den voor gedr agen in
ee n mi se en scène van Lili ana
A lex andresc u (reg iss eur FRI
Th eater gro ep , UVA ). Het co llo quium
wordt de volgend e dag be sloten met
ee n m iddag waar Germain e Greer een
le zing zal houden.
Pl aats: Am sterdam
Datum: 10 en 11 septemb er 1998
In formati e : Suzan van Dij k,

Leerstoel groep Fra nse
Le tte rkunde , Spui str aat
134 , 1012 VB
Am sterdam . E-mai l:
suza n.van .d ij k@ let.uva. nl

N ede rlands Poli tie
M useu m Ap eldoo rn
25 ap ril tlm 22 novemb er
1998
Marijke Holtr op,
te l. 055 -54 30 691,
fax 055-54 3102 7.

Informati e :

Datum :

Zij de politie. Honderd jaar
vrouwen bij de politie
"Vro uwe nbaantjes bij de poli tie zijn
voorl opi g op . Het bl au wgrij ze uniform
is inmidd els om zoveel ranke schou
der s gegle den dat de oplei dingss cholen
de komend e tij d geen vrou welijk e kan
didaten meer zullen opnemen. Je kunt
ze nu ee nmaa l niet inzett en voor alle
politi et aken " . Al dus de Telegraaf van
15 de cemb er 197B.
Politiearb eid door vrouw en heeft al
een lange historie. In het Nederlands
Politie Mu seum te Ap eld oorn is
momenteel de ex positie Zij de p olitie .
H ond erd jaar vrouwen bij de po litie te
zien, geo rgan isee rd naar aa nlei ding
va n de herd enkin g van de Na tio nale
Tentoon stellin g Vrouw en arb eid die in
1898 ond er ove rw eldige nde bel ang
stell ing plaatsvond . Bij de tent oon stel
ling verschijnt een rijk geïll us tree rde
public ati e va n de hand van dr. Nelleke
Mannek e .
In het kader van deze tent oon stelling is
educatie f materiaal ontwi kk eld voor
het vak gesc hie den is en staatsinr ich
tin g in het voo rtgeze t onde rwijs. Het
educatieve materiaal be staat uit:
1. Een video -pa kk et. Dit bestaat uit

een educa tieve video met vers chil
lend e lesbrieven . H et pakk et is
bedoeld voo r de twe ed e klas vbo tot
en met de derd e klas vwo . Het
them a is: Wat hij kan, ka n z ij ook.
Een historisch ov erz ich t van vrou
wen bij de politie. Deze videoles
sluit aan bij de dome inen A en B van
de ba si svorming. De totale duur van
de les is c irca 50 minute n . Tevens is
er een docent enhand leidin g .

2 . Een scr iptiepakket . Dit bestaat uit
een leerlin gen wijzer met instructie s
voor leerlin gen om ze lfsta ndig een
werk stuk te maken of ee n spreek
beurt te houden en ee n boekje dat
een historisch over zich t biedt van
verl eden en heden. Het boekje is
geïllust reerd met bronfr agmenten,
foto's en (spot)prent en. Dit is
bedoeld voor de vierd e en vijfde
klas hav o/vw o. Het script iepakk et
hoort bij de domeinen A , B , C en H
van de Tweede Fa se . Dit pakket is
een aanwin st voor de schoo l als stu
diehui s !

Plaat s:
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Stichting vrouwengeschiedenis

van de vroegmoderne tijd

Wat was de positie van weduwen in de vroegmoderne tijd? Hoe werd er tegen
schrijvende vrouwen aangekeken? Hoeveel schrijvende vrouwen waren er eigen
lijk? En wat was de rechtspositie van vrouwen die wilden scheiden van hun echt
genoot? Onderzoekers die zich bezighouden met deze en andere vragen op het
gebied van de vrouwengeschiedenis van de vroegmoderne tijd hebben zich sinds
1991 verenigd in de Stichting Vrouwengeschiedenis van de Vroegmoderne Tijd
(SVYT). De SVYT is een voortzetting van de interdisciplinaire Studiegroep met
dezelfde naam, die in 1988 werd opgericht.

Act:ivit:eit:en
De SVVT heeft als doel onderzoek sacti viteiten op het gebied
van vrouwen geschiedenis van de vroegmoderne tijd (1500
1800) te inventariseren , te stimuleren en onder de aandacht te
bren gen. Het uitwisselen van onderz oek servaringen en het
bevorderen van onderlinge contact en staa n daarbij voorop.
Jaarlijks organi seert de SVVT daart oe drie bijeenkomsten
met lezingen over lopend of zojuist voltooid onderzoek . Op
elk e bijeenkomst wordt ruimte ingela st voor discussie. De
deelname aan de studiebijeenkomsten van de Stichting staat
open voor hi storici, kunst- , literatuur- en rechtshistorici ,
pedagogen, theologen en alle anderen die geïnteresseerd zijn
in de geschiedenis van vrouwen in de vroegmoderne tijd in
Nederl and .
Dat de vrouwengeschiedenis van de vroegmoderne tijd een
breed onderzoeksterrein is, bewijzen de uiteenlopende onder
werpen waaraan de bijeenkomsten van de SVVT gewijd zijn.
In 1997 waren dat exemplarische vrouwen in kunst en litera
tuur, prostitutie en feministische tekstanalyse . Dit jaar zijn de
middagen gewij d aan schrijvende vrouwen, kunstenaressen
en aan sekse en emotionele cultuur.

Programma 1998
De eerste bijeenkomst in 1998 heeft plaat sgevonden in febru
ari . Centra al stond het pas verschenen standaardwerk Met en
zonde r lauw erkrans, Schrijvend e vrouw en uit de vroegmo
dern e tijd 1550-1850. Drie medewerker s aan het project kw a
men aan het woord .
Lia van Gemert , hoogleraar oudere lett erkunde aan de
Katholieke Universiteit Nijmegen, was vanaf het begin bij het
project betrokken. Zij vertelde hoe het idee voor deze
omvangrijke bloemlezing ontstond en hoe het project werd
opgezet . Van Gemert wees ook op de uitge strektheid van het
onderzoeksterrein dat door de bloemle zing in beeld kwam . Al
snel werd er een promotieplaats aan verbond en voor onder
zoek naar de positie van schrijvende vrouwen in het literaire
veld. Annelies de Jeu kreeg deze plek .
De Jeu is inmiddels ruim drie jaar als AIO aan de Universiteit
Utrecht verbonden. Zij onderzoekt de netwerken en publica
tiemogelijkheden van schrijvende vrouwen in de vroegmo
derne tijd. Op de middag was zij de tweede spreekster. Ze
ging in op de positie van toneelschrijvende vrouwen. Pim van
Oostrum ten slotte, die als 'buitenpromovendus' onderzoek
doet naar het werk van Juliana Cornelia de Lannoy (1738
1782), vertelde over zogenaamde verrassingssonnetten, die in
de zeventiend e eeuw populair waren. Kenmerkend voor het

genre is een verrassende wending aan het eind van het
gedicht, die de inhoud van het voorafgaande volledig op z'n
kop zet. De Lannoy was een van de weinige vrouwen die zich
aan dit genre waagden.
Voor 19 juni staat een middag over kunstenaressen op het
programma. De middag vindt plaat s in het Vrouwenhuis in
Zwolle, waar in de achttiende eeuw vrouwen opgeleid wer 
den tot kunstschilder en waar men nog steeds de werken van
vier van deze vrouwen bewaart. Zowel in Nederland als in
België is er op het moment veel belang stelling voor kunste 
nare ssen uit de vroeg moderne tijd. In maart verscheen El s
Kloek, Catharine Peters Sengers , Esther Tobé (red.): Vrouwen
en kunst in de Republiek. E en o ve rz icht (Uitgeverij Verloren,
Hilversum), het resultaat van een inventariserend onderzoek
naar Noordnederlandse kunstenaressen. Katlijne van der
Stighelen is een van de deelnemers aan een projectgroep die
soortgelijk onderzoek voor de Zuidelijke Nederlanden ver
richt. Beiden zullen het publiek een blik achter de schermen
gunnen . Voor welke invalshoek is gekozen? Wat verstond
men onder 'kunst' in de vroegmoderne tijd? Wanneer was een
vrouw een kunstenares?
In november wordt er een middag georganiseerd rond het
proefschrift van Dorothée Sturkenboom: Spectators van
hart sto cht . Sekse en emotion ele cultuur in de 18e eeuw.
Sturkenboom, die op 2 oktober aan staande in Nijmegen pro 
moveert , zal een lezing geven waarop een coreferent zal
re ageren. Natuurlijk zal ook dan weer geruime gelegenheid
zijn tot discussie.

Nieuwsbrief
De SVVT organiseert niet alleen bijeenkomsten, maar geeft
ook drie maal per jaar een nieuw sbrief uit . Deze bevat ver 
slagen van de georganiseerde lezingen en studiebij eenk om
sten, mededelingen betreffende congressen en recent ver
schenen literatuur en informatie over lopend onderzoek .
Wie een abonnement wil op de Ni euwsbrief van de SVVT
maakt minimaal f 20,- (buiten Nederland f 25,-) over op
postgiro 4052235, ten name van de Stichting
Vrouwengeschiedenis van de Vroegmoderne Tijd,
Amsterdam. Abonnees ontvangen niet alleen de Nieuwsbrief,
maar ook uitnodigingen voor de bijeenkomsten. Een abonne
ment wordt stilzwijgend verlengd tenzij opzegging geschiedt
voor 1 december. Donaties zijn ook van harte welkom.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de penning
mee ster van de SVVT: Dini Helm er s, Wameistraat 137, 1106
DN Amsterdam, e-mailadres:jhndh@x s4all.nl.
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Ter herdenking van de N ationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898
geeft Historica ansichtk aarten uit waarop verschillende beroepen staan
afgebeeld . Er zijn kaarten van strijksters in een fabriekshal en garenklossers
achter een weefmachine uit 1898 , maar ook een vrouwelijke vakhonds
voorz itter. arche lo og, monteur en meesterkok uit 1998. De kaarten laten
zien hoeveel er in honderd jaar veranderd is. Er zijn twee setjes van elk zes
kaarten. De ansichtkaarten zijn te zien op
http://www.let.ruu.nl/hist/info/vvg/ansicht .htm I
• Prijs : f 7,50 per set plus 2.50 aan verzendkosten, over te maken op giro

2194507 , t .n .v, M.E.Matthée te Leiden .
• Informatie : Zonneke Matthée 071-5215873.

IFRVVH-News

Vanaf dit nummer zal Hi stori ca div erse
berichten uit de Newsletter van de
IFRWH (T he Internation al Federa tion of
Research ers in Women' s Hi story) opne
men . Men sen die dire ct contac t willen
met de IFRWH kunnen mailen met Lynn
A brams
(L. Abrams @mo dh is t.ar ts.g la .ac. uk) , of
met de Ned erl and se verte gen wo ordigster
va n de IFRWH , B erte ke Waaldijk
(Bertek e .Waaldijk @Iet.ruu .nl).
Sinds kort kunnen geïnt eresseerden ook
tere cht op het Intern et:
http://www .art s .unimelb.edu .au/Dept/His
tory/ifrwh.html

Congressen

IFRWH -Conferentie
In het kader van het feit dat de
Uni versele Verkl aring van de
Rechten van de Mens 50 j aar
geleden werd opgesteld , zal
de IFR W H haar jaa rl ij k se
conf erentie wijden aan de
mensenr echten .
Women and Human Ri ght s,
Social Justice and Citizen ship :
Internati on al , hi stori cal per
spectives
30 juni - 2 juli 199 8
Melbourn e, Aus tra lië
Voor meer informatie zie de internet
pagina van de IFRWH of H elen Frangos :
University of M elbourne, fax 613 93 44
60 55. Tel: 613 93 44 92 54. E-mai l:
hfr angos @c1yde. its .unimelb. edu .au

Universite its -cu ltuur
Winds of Change Internati onal Conference
Women and the cultur e of uni ver sitie s
13-17 juli 199 8
Uni ver sity o f Techno log y, Sydn ey
Inform atie: Dinah .Cohen @ut s .edu .au

Grenzen
Het Women 's History Netw ork houdt 12
en 13 sept ember 1998 haar j aarlijkse con 
fe rentie, met dit jaa r als them a 'Bor ders
and Frontier s' . De organi sator s nod igen
iedereen uit paper s in te dien en . Ze zijn
voor al nog op zo ek naar paper s over a.
The tran sgressi on and negotiation of
ge og raphica l, co ncep tual and di scur sive
border s and fro ntiers ; b. Nati on al , reg ion
al and loc al identities ; c. Wom en in fron 
tier societi es ; d . Gender ed co ncepts of
nation and nat ionh ood; e . Wom en and the
State; f . Gende red state formation en
Poli tics & poli tical ide ntiti e s.
Voor stellen (500 wo orden incl. tit el) kun 
nen word en ingedien d bij Lynn Abra ms,
Glasgow .
Informati e : Ly nn Abram s, Department of
Hi story , Uni ver sity of Gl asgow, GLAS
GOW G12 8QQ . Tel: 0141 33 0 451 3 .

Fax : 0141 33 0 5000.
E-mail: L.Ab ram s@modhi st.arts.gla.ac.uk

Os lo 2000
De IC SH zal in het jaar 2000 ee n grote
conferentie houd en in Oslo ove r 3 grote
thema's : Per specti ve s on glo bal hi stor y.
Concepts and method ology ; Mill enium ,
time and histor y ; T he uses and abuses of
hi story , pa st and pr esent. Ook de IFRWH
za l hier bijdr agen verzorge n . Men sen
worden van har te uit genodi gd paper s met
de meest uit eenl op ende them a's in te die
nen. Dit kan via de IFRWH (zie mail
adressen en internet-pagina hie rboven).

Nieuwe boeken .

P.Grimshaw en D. Kirkby
(eds .)
Dealing with difference:
Essays in gender. culture and
history
Dep artment of Hi stor y :
Univ er sity of Melbourne,
1997 .

Bever ly Boutili er en Alis on
Prentlee (eds .)
Creating historical memory:
English -Canadian women.
and the work of history
Vancou ver: Uni ver sity of

Briti sh Columbi a Pr ess, 1997 .

Frances Ear ly
A world without war: how US
Feminis ts and Pacifists resisted World
War T
Syra cu se Univ ersity Pres s, 1997.

Ma rie ne F. and Geoff rey Rayner 
Canham
A devotion to their science: pioneer
women of radioactivity
McGill-Qu een s Vni versity Pr ess, 1997 .

Mercedes Steedman
Angels of the workplace: Women and the
construction of gender relations in the
Canad ian clothing industry, 1890-1940
Toro nto : Oxford Uni versity Pre ss, 1997 .

Doe een vrouw op de post

Diversen

Index
Th e M edieval Feminis t Index bev at tite ls
en besch rijvingen van tij dschriftartike
len , boekrecen sies en artikel en op het
ge bie d van all e academ ische di scipline s.
Voor deze Inde x op het gebied van vro u
wen en gend er in de Middel eeu wen wor
den regelmati g meer dan 300 tijd schrif
ten gedepoui llee rd. De titel s zij n meesta l
in het Engel s, Fran s, Duits en Spa an s
geschreven en beslaan circa de periode
450 tot 1500 . De records hand elen over
E uropa , Noord Afrika en het Nabije
Oosten .
Adres :h ttp://ww w.haverford .edu/li bra 
ry/refere nce/mschaus/mfi/mfi .htm I

Bibliografie
In de om vang r ij ke biblio gra f ie Gender
Studies International zijn inmidd el s de
del en over Azi ë, Oceanië en Au stralië
(ISBN 3-901229-04 -3), en ove r Afrika
(ISBN 3-901229-0 3-5 ) en ov er A me rika
(ISBN 3-90122 9-02 -7) gepubli ceerd .
De bibliogra fi e be strijkt on gev eer de
periode 1970- 1996 . Het boek is zo danig
gestruc tur eerd dat het indirect een over 
zicht geeft van e igentij ds ond erzo ek op
het gebied va n vrouwen studies.
Tre fwoorden en een auteur sindex maken
het zoeken op spec iale onderwe rpen
gem akkelijk .
Informatie: R osa-Lu xembur g-In stitut e ,
e-m ail: rli @igu wn exuuwien. ac .at. Of de
di stributeur : RLI -Buchver sand , Büro
Kr eitner , Gerh ardu sgasse 2617, A -1200
Wi en , Austri a . Fax: +43 I 33 Ol 97 6. E
mail: g.kreitn er @xpoint.a t
Op inte rn et :
http://iguwnext.tuwi en.ac .atl -rli/PUBLI 
KAT/Fr3AsNEW .HTML

Dit ov erz icht is samen gest eld door
M arijke Huisman. Zij maakt e een keuze
uit de meest recent e Newsl etters. Daarbij
is vooral gel et op actualiteit en de waar 
de van de geg evens voor een Nederlan ds
pub liek.
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Verleden en toekomst
Jaarrede Voorzitter Vereniging voor
Vrouvvengeschiedenis (VVG).
28 maart I 998

Maria Grever

Nu precie s twinti g jaar geleden
schreef de redactie van het eerste
Tipje van de sluier haar voorwoord
bij deze historische uitgave. Op de
voorkant van het Tipje staat een
armoedi g geklede vrouw met hout en
een hakbijl afgebeeld . Waarschijnlijk
werd deze foto geëxposeerd tijdens
de Nation ale Tentoonstelling van
Vrouw enarbeid in 1898 te Den Haag.
Op deze man ier werden de ruim
90.000 bezoekers geconfronteerd
met de arbeidssituatie van vrouwen
uit de arme klassen.
Vanaf het allereers te begin van de
modern e beoefenin g van vrouwen
en gendergesc hiedenis aan het eind
van de j aren ze ventig, heeft de
Nation ale Tentoon stelling deel uit
gemaakt van het femini stisch geheu
gen . Het eerste Tipje van de sluier
werd gemaa kt tel' gel egenheid van
de mani festatie over vrouwenge
schiedenis die op 6 mei 1978 plaat s
zou vinden. Er kwamen onge veer
dui zend vro uwen en de Tipjes gin
gen als zoe te bro odjes over de toon
bank . Uiteindelijk werden er maar
liefst vijfduiz end exe mplaren ver
koch t. Toch verbleken deze cijfe rs
nog bij de verk oopcijfer s van boe
ken , tijdschrift en en ansichtkaarten ,
en de aantallen congresbezoekers
hond erd j aar gel eden.
Het is onwaa rschij nlijk dat de ver
koopcij fers van vrouwenhistorische
publicatie s in dit gedenkwaardige
jaar 1998 zulke hoogten zullen
bereiken. Daarvoor zijn er te veel en
ander e media bijgekomen. Maar dat
is het niet alleen. Ook het politieke
en cultur ele klim aat is in Nederland
veranderd . Som s duiken er onver
wacht bij zond ere 'medestanders ' op.
Zo verkl aarde een Leidse historicus
in een gerenommeerde krant zich
onl angs een voorstand er van vrou
we nemancipa tie. Gel ukkig had dat
niet ge leid tot een ander per spectief
op het verleden. Want , al zijn er vele
vrouwen op de wereld, er zijn ook
vele zeeë n. En de zeegeschiedenis
was toch ook nooit meer dan een
be scheiden onderdeel va n de
wereldgeschiedeni s geworden !
De vergelijk ing tussen vro uwen en
zeeë n riep bij mij de uitspraken van
een andere Leidse hoogleraar hon
derd j aar ge leden in herinnering : de
oud e P.J. Blok die van 1894 tot 1925
Vaderland se geschiedenis in Leiden
doc eerde . De man die de vrouwen
eman cipatie een van de belangrijkste
soci ale bewegin gen noemde, maar
de Nati onale Tent oonstelling van
Vrouw en arb eid in De
Ned erland sene Spectator afkraakte ,
De man die vond dat de 'heeren- en
dam es feministen' overdreven recla
me maakt en voor de 'opheffing der
slav ernij' en 'menschenrechten voor
de vr ouw' . M eisjes en vrouwen
moe sten inderd aad middelen krijgen
om 'fin anci eel en zedelij k onafban-

kelijk' te zijn , maar deze opvattingen
waren door den gees t des tijds ' en
niet door 'een of ander e specifiek
manneli j ke of vrouwelijke bewe
ging ' aan de orde gesteld . De histori
sche afde ling op de Tentoonstellin g,
opge zet door dr. Aleida Nijland, leek
volgens hem een 'uitdragerij', met
smaak uit gestald 'maar zonder
behoo rlijk plan bijeenverzameld.'
Blok , hond erd j aar geleden de leer
me ester van de jonge koningin
Wilhelmin a, was ook de man die in
1907 over zijn ervaringen met vrou
welijke studenten schreef. Hij had
tijdens zij n co lleges ondervonden
dat het vro uwelij k verstand tekort
schoot: het miste volgens hem de
onb evangenh eid die bij het zoek en
naar weten schapp elijke waarheid
een vereis te is. Het vrou welijk ver
stand was volge ns dez e profe ssor
van natur e partijdi g. Gelukkig werd
er ook toen niet altij d geluis terd naar
professoren.
Daaro m : eind 1998 zal heel
Nederland weten dat de Vereni ging
voor Vrou wengeschied eni s besta at.
Aan het aanta l activiteiten, tentoon
stellingen en publi caties zal het niet
liggen . Het ene boek na het and ere
verschij nt, de ene na de andere ten
toon stelling wordt geopend , de een
na de ander wordt geïnterviewd op
radi o en tv. Het herdenkingsj aar
1998 is fees telijk van start gegaan in
het IIAV. Onder tromgeroffel en
gezang van ruim 250 aanwezigen
werd minister Ad Melkert het
gebouw binnengehaald. Na enkele
toesp raken opende de minister de
tento onstelling 'De glorie van het
ongeziene ' , gemaakt onder leiding
van Dine ke Stam.

Laten we eve n terugblikken op het
afge lopen j aar. Dankzij de huis ves
ting van de VVG in het IIAV-pand
bleef onze communicatie met leden ,
sympathisanten en andere ins tellin
gen goed op peil. Het bestuur dankt
het IIAV opnieuw voor deze stilz wij
gende subsidie. In 1997 is het aantal
leden met dertig gesteg en, het aant al
abonnementen ges tegen met acht
tien . Op vall end is dat heel wat
instellin gen een abonnement hebben
gen omen , zoa ls het H aags
Gemeent earchi ef , het Limbur gs
Mu seum in Venlo , de
Stad sbibl ioth eek in Maastricht en
zelfs de historische bibliotheek in
Leiden. Het VVG-bestand is daar
mee met 48 mensen en instellingen
ges tege n van 251 naar 299.
Inmidd el s is dit aantal vandaag
opgelop en tot 325. Tot nu toe heeft
het bestuur zelf voor de verzending
van Historica gezorgd . Mede door
de stijging van de oplage is deze taak
te zwaa r gew orden . Het bestuur
onde rzoekt of een professionele ver
zend ing te fin ancieren is.
Ons blad Historica is vori g jaar weer

met drie prachti ge nummer s uitge
komen . De redactie heeft bepaald
niet stil geze ten. De oplage van het
Mary Wollstonecraftnummer werd
met vijfb ond erd exe mplaren ver
hoogd en verzonden naar specifieke
vro uwe ngroe pen. Hi storica kree g
een subsidie van f 20 .000,- van het
minis terie van OC&W voor het uit
brengen van een extra numme r over
de Vrede van Mün ster in 1998. Di t
them anumm er is inmiddels uitge
bracht in een oplage van 3500 exem
plaren en rondgestuurd aan all e
leden van de VGN via het blad
Kleio, de leden van de Stichtin g
Vrouwengeschiedenis van de Vroeg
Moderne Tijd en de leden van de
Werkgroep 18e eeuw. Daarnaast zijn
150 exemplaren uitgedeeld tijdens
diverse bijeenkomsten en conferen
ties . Leden van het Nationaal
Comit é Vrede van Münster en
koningin Beatrix ontvingen even 
eens een exemplaar. Inmiddels staat
numm er 3, het themanummer naar
aa nleiding van de Nation ale
Tentoonstellin g van Vrou wen arbeid ,
in een oplage van vijfduizend exem
plaren op stape l. Het KNHG heeft
toegezeg d de Historica 's gratis mee
te zenden met de BMGN aan alle
leden va n het Histori sch
Genootschap . Da arnaa st krij gen
opnieuw alle VGN-ner s de
Historica .
De eindredac trice is nog op andere
manier actief gewees t. Zij heeft spe
cia le ans ichtkaarten in produ cti e
gebracht: repli ca 's van authentieke
ansichtkaar ten die op de
Tentoonstelling in 1898 zijn ver
spreid, uit haar eigen collectie , en
foto 's van vrouwen anno 1998. Op
de achterka nt wordt reclam e
gemaa kt voor Historica en de VVG.
Liz zy Jongma, een ander redactielid ,
heeft de homepage van de VVG op
schitterende wijze aangepast en ver
anderd. Nieuw e leden en abonnee s
kunnen zich daar aanmelden; de
inhoud van Historica kan geraad
pleegd worden; er is informatie over
Tipj es en Jaar boeken te vinden en
het programma van de aan staa nde
VVG- conferenti e over de Nationale
Tentoonstellin g staat er op ; er zij n
alle rle i interessa n te lin ks, onder
meer naar de Chicago- were ldten 
toonste lling in 1893. Het bestuur is
onder de indruk van de daadkr acht
van de redac tie, in het bijzon der van
de creatieve eindredactrice . Veel
dank hiervoor.
Met het Jaarb oek voor I'lVllwenge
schi eden is zij n de contact en ver
sterkt. Er is een samenwerkings
overeenkomst ges loten om elka ar in
de pr te ondersteunen. VVG-I eden
krijgen verder f 7,- korting op deel
18 van het Jaarboek voor vlVuwen 
gesc hiede nis dat 'Paralle lle levens'
als them a heeft. In het kader van de
wederz ij dse versterking hebben
be stuur slid Marianne Boere en
redactrice Zonn eke Matthée bespre
kingen gevoerd met het bestuur van
de Stichtin g Vrouwengeschiedenis
van de Vroeg-Moderne Tijd. De bij
eenko mst verliep in een aangename
en constructieve sfeer. Afgesproken
is om in de toekom st te overleg gen
over gezamenlijk e studiedagen . De

Stichting krijgt een vaste plek in
Historica met aankondigingen van
lezin gen , studiemiddagen en andere
activiteiten. Ook zal de red actie in
overleg met de Stichting gerege ld
aandacht besteden aan onder werpen
over vro uwe n en gender uit de
vroeg-moderne tijd .
Op 23 j anu ari heeft M arjan
Schwegm an haar inaugur ele rede als
hoogleraar vrouwengeschiedenis in
Utrecht uitgesproken. Het was een
prach tige oratie die door velen
bezocht werd. Het bestuur heeft
Marj an uitgebreid gefeliciteerd.

Na de Algemene Ledenvergadering
1998 zal de studiebijeenkomst over
kleur in vrouwengeschiedenis
plaatsvinden. Het bestuur hoopt dat
hieruit een permanente werkgroep
van de VVG zal ontstaan die de
reflectie over kleur in vrouwenhist o
risch onderzoek blijft stimuleren. De
initi atiefnemers van deze studiemid
dag zullen onders teund worden bij
een publi catie van de lezin gen in een
VVG-bund el.
Op 24 oktober dit j aar vindt de
VVG-c onferentie 'Een vaderland
voo r vrouwen? De Nati onale
Tentoonstelling van Vrouwen arbeid
in 1898 herda cht ' plaat s. Het pro
gramma, geld en de sprekers zijn
hel emaal rond . We zij n vooral door
de vlo tte toezeggingen voor de
ruim e finan ciering (zoa ls het
Mini steri e van OC&W , de
Amerikaanse en Deense ambassade)
aangenaam verrast. In juni zullen
folders met inschrij vingsmog elijk
heden verstuurd worden. De studie
dag ove r werkgelegenheid van histo
ricae zal plaats vinden na de
Algemene Ledenvergadering in
1999. De plannen daarvoor zullen
door bestuurslid Ellen den Dreu ver
der uitgewerkt worden.
Alle activiteiten van het afgelopen
ja ar werden weer uitgevoerd door
vrijwilli gers: bestuursleden , reda c
tieleden en onze contactpersonen .
Het VVG-bestuur is niet van samen
stelling veranderd. Eveli en
Rijsbosch zal weliswaar als pen
ningm eester aan het eind van de ver
gaderi ng aft reden, maar zij blijft
gelukkig nog een j aar in ons bestuur .
Onze VVG -vertegen woordi ger voor
de buitenl andse contacten, Bert eke
Waaldijk , heeft onverdro ten haar
wer kzaa mheden in verb and met de
In terna tional Federation for
Research in Womeu 's History
(IFRWH) voort gezet. Maggy
Groenewald zorgde voor de contac
ten met de uitge vers. Fia Dieteren
heeft van begin af aan enthousiast
geho lpen met de organisatie van de
VVG-c onferentie . Geertje Mak en
Margreet van der Burg hebben een
belangrijk aandeel gehad in de orga
nisatie van de studiemiddag over
kleur. Ik dank de bestuursleden , de
redactieled en, Berteke, Fia, Maggy ,
Geertje èn Margreet voor de effec
tieve en prettige samenwerking.

Maria Grever sprak deze tekst uit als
j aarrede voor de Vereniging voor
Vrouwengeschi edenis, tijden s de
Algemene Ledenvergaderin g op
za terdag 28 maart 1998.
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