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•
Hond erd j aar geleden werd Wilhelmin a inge huldi gd als staa tshoofd en in hetzelfde j aar
vond de N ationa le Tentoo nste lling va n
Vrouwe narbeid pl aats. N iet iede ree n was
gecharmeerd van de plannen om in 1898 een
tentoonstelling spec iaal over vrouwe narbeid te
orga niseren. "Er is geen onder scheid tussen
man nen- en vrouwe nwerk. het is een zekere
gewoo nte", schreef Jeltj e de Bosch Kemper.
Een fervent tegen standster van de Nationale
Tentoonstelling was Henriette Roland Holst.
Ida Heijerman s hoorde bij de me nsen die wel
meewe rk ten aan de Tentoonstelling. In haar
re de voor het Ond er wij scon gres van de
Ten toonstelling had zij gee n goed woord over
voor de positie van vrou we n. Ho ewel de
Groni nger Universiteit rond de eeuwwisseling
al openstond voor em ancipatie en de onderwijs wet van 1857 vrij wel alle sekseversc hillen
ongedaa n had gemaa kt, mochten onderwijz eresse n i n de prakt ij k alleen in de laagste klassen
lesgeven en hadden ze nauwelij ks carr ièreperspec tieven.
Insulinde nam eenderde van de tentoonstellingsrui mte in beslag. Toch zijn vro uwenhistorici bij hu n onderzoek naar de Natio nale
Tentoo nstelling nooit uitgegaan van twee perspec tiev en tegelijk ertijd : wit en kleur. Op welke
manier werd vrou wenarb eid in Nederla ndsIndië en Surin ame gereprese nteer d? Of was het
meer een kenni smaking met de hele koloniale
cultuur?
De Tent oonstelling vormde het startsein voor
vele initiatieve n. In Haarlem werd onder andere ee n afd elin g va n de Vere nig ing voor
Vrou wenkie srecht opgeric ht en vele vrouwen
bescho uwden de per iode rondom de Nation ale
Tentoons telling als een 'leerrij ke' tijd. Daa r
hoorde n ook verschillen van me ning bij over de
inhoud van het begrip feminisme.
De inh uldiging van Wilhelmina luidde een
eeuw van vrouwe n op de troo n in, maar stond in
schril contrast met het gebre k aan politieke zeggensc ha p van vro uwen op da t mo ment.
Vrouwe n waren rechtson bekwaam en moesten
hun man gehoorza men. Go ld dit ook voor het
nieu we staats hoof d? Of moesten artikelen uit de
Grondwet buiten werk ing geste ld worde n? Was
Wilhelmina een voorst ands ter van de vrouwenbewegin g of j uist anti-femi nistisch? In elk
geval
heeft Wilh elm ina de Natio na le
Tentoonstelling met een bezoek veree rd. Was
zij een 'goed koning' zoals zij gezwore n had bij
de eedaflegging op de Grondwe t? De leze re(es)
kan zelf een oordeel vellen.
Dank zij een subsidie van OC&W word t deze
Historica meegestuurd met Kleio, het ledenblad
van de Verenigi ng van docente n Gesc hiedenis
en staatsinrichting in Nede rland (VGN) . Dit
nummer wordt ook gest uurd naar de leden van
het Ne derland s Hi stor isch Genootscha p
(NHG) . Hiervoor dank en we het NHG en de
Vereniging voor Vrouw engeschiedenis (VVG).
We hopen dat deze H istorica een waardevolle
bron van inspiratie en discu ssie zal zijn .
Zon neke Ma tthée
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van Eijl

Niet iedereen
vond de Nationale
Tentoonstelling
van Vrouwenarbeid
in 1898 bestaansrecht
hebben. Moest er wel een onderscheid
worden gemaakt
tussen mannenen vrouwenwerk?
En wat is er na
honderd
jaar veranderd?
Corrie
van Eijl geeft een interessante
schets van de verschuivingen
op de terreinen
'vrouwenwerk'
en
'mannenwerk'
vóór, tijdens en na de Tentoonstelling.

wen 'mannenwerk' deden. In ieder beroep was een duidelijk
onderscheid in taken die vrouwen uitoefenden en taken die
aan mannen waren voorbehouden, zelfs al hadden mannen en
vrouwen op het oog hetzelfde werk . Zo werkten de mannelijke spinners in de katoenindustrie in Twente op andere machines dan de vrouwelijke spinners en bedienden mannen meer
of grotere weefgetouwen dan hun vrouwelijke collega's. Deze
sterke seksesegregatie was nauw verbonden met beloningsverschillen: de laagste mannenlonen waren altijd hoger dan
de hoogste vrouwenlonen. Gemiddeld verdienden vrouwen
de helft tot tweederde van dat wat mannen verdienden.
Uit de beschrijving van beroepen blijkt al
dat het vooral vrouwen uit de lagere klassen
waren
die betaald
werk
verrichtten.
Vrouwen werkten, zo veronderstelde men,
vooral of uitsluitend uit economische noodzaak. In de midden- en hogere klassen vond
men een beroepsopleiding dan ook overbodig, waardoor vrouwen volstrekt onvoorbereid waren op situaties waarin zij hun eigen
inkomen
moesten
verdienen.
Vrouwen
trouwden lang niet allemaal en trouwden
relatief laat: ongeveer eenderde van alle
vrouwen was op haar dertigste jaar ongehuwd. Als het familiekapitaal ontoereikend
was of vrouwen door andere tegenslagen
gedwongen waren geld te verdienen, waren
zij veelal aangewezen op baantjes als kindermeisje of gouvernante.
Het was deze groep vrouwen die het publieke debat over 'vrouwenarbeid' aan het eind
van de vorige eeuw domineerde. Daarnaast
werd regelmatig gesproken en geschreven
Typiste, 1955
over gehuwde arbeidersvrouwen die veelal
Ansichtkaart behorend bij de FNV
uit economische
noodzaak
buitenshuis
Bondgenotententoonstelling
werkten. Zij maakten lange dagen en ver'Van pellen, pakken en poetsen.
dienden weinig. De beperkte opleidings- en
Honderd jaar vrouwenarbeid. '

Freule Jeltje de Bosch Kemper, bestuurslid van verschillende
vrouwenverenigingen,
was niet erg gecharmeerd van de plannen om in 1898 een tentoonstelling over 'vrouwenarbeid'
te
organiseren. Een dergelijke tentoonstelling was zinloos, zo
meende zij. Er was geen werk dat uitsluitend door mannen of
door vrouwen gedaan kon worden en ook aan het product kon
men niet zien door wie het was gemaakt. "Als men het nagaat
is er geen onderscheid in mannen- en vrouwenwerk", schreef
Jeltje de Bosch Kemper, "het is meer een zekere overlevering, een zekere gewoonte". Ik zal proberen duidelijk te
maken waarom De Bosch Kemper gelijk had, maar toch ook
weer niet.

Zwaar
werk
Wat moeten we ons voorstellen bij 'vrouwenarbeid'
rond
1900?
Volgens
de
beroepstellingen werd ruim twintig procent
van al het betaalde werk door vrouwen
gedaan, de overige tachtig procent door
mannen. Van alle vrouwen met betaald werk
was driekwart
ongehuwd
en een kwart
gehuwd of weduwe. Als we kijken naar de
verdeling over beroepen zien we dat vrouwen slechts een beperkt aantal beroepen uitoefenden. De sector huiselijke diensten,
waar bijna de helft van alle vrouwen werkte,
steekt er met kop en schouders bovenuit.
Daarnaast werkte twintig procent van de
vrouwen in de landbouw en zestien procent
in de industrie, waarvan het overgrote deel in
de kledingindustrie.
De enige andere sector
die getalsmatig van belang was voor vrouwen was de handel.
Vrouwen deden soms zwaar werk. In de
kaarsenindustrie tilden ze bakken met stearine, elders sjouwden ze kruiwagens met stenen of turf. Hiermee is niet gezegd dat vrou-
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beroepsmogelijkheden
waren, meer dan de slechte werkomstandigheden en lage lonen van arbeidersvrouwen,
het centrale
thema
op de Nationale
Tentoonstelling
van
Vrouwenarbeid in 1898. Daarmee sloot de tentoonstelling aan
bij de publieke belangstelling voor werk van vrouwen.
Gruweltafel

In het jaar dat Wilhelmina tot koningin zou worden gekroond
en een jonge vrouw de hoogste functie in het land zou bekleden, wilde men laten zien "waartoe de Nederlandsche vrouw
toont in staat te zijn, of waartoe zij zich geroepen gevoelt".
Daarom was er op de tentoonstelling niet alleen aandacht
voor reguliere en minder reguliere vormen van betaalde
werkzaamheden, maar was er ook veel te zien en te horen
over onbetaalde arbeid van vrouwen: over moederschap,
opvoeding en liefdadigheidswerk.
Een blik op de plattegrond en catalogus van de tentoonstelling en op de thema's van de bijbehorende congressen laat al
snel zien dat de tentoonstelling
geen representatief beeld
probeerde te geven van het betaalde werk van vrouwen. De
mate van aandacht voor beroepen kwam weinig overeen met
de percentages vrouwen die er hun inkomen mee verdienden.
Zo was er geloof ik op de hele tentoonstelling geen dienstbode te bekennen terwijl aan industriële beroepen een enorme ruimte was toebedeeld. Daar waren echter geen naaisters
te zien, hoewel zij verreweg de grootste groep vrouwelijke
industriearbeiders
vormden. Hun werk trok vooral aandacht
op de afdeling maatschappelijk
werk, waar de zogeheten
'gru w eltafe l' met naaiwerk de bezoekers attendeerde op de
extreem lage lonen in dit vak. In de industriezaal zelf werkten vrouwen vooral aan machines, zoals de diamantbewerkster en sigarenmaakster. In andere beroepen hadden de organisatrices wat moeten improviseren. Er waren bijvoorbeeld
geen vrouwelijke typografen, want dat beroep werd volledig
door mannen gemonopoliseerd. De vrouwen die op de tentoonstelling aan de zetkast werkten, waren daarom speciaal
voor deze gelegenheid opgeleid. De typograaf die bereid was
geweest om dat te doen, werd zwaar bekritiseerd door zijn
vakgenoten.
De tentoonstelling was een pleidooi voor de toegang van
vrouwen tot alle opleidingen en beroepen, voor betere
arbeidsomstandigheden
en een rechtvaardige beloning. Maar
de opzet was veel breder: het ging in feite om een herwaardering van de maatschappelijke positie van vrouwen. Door
vrouwen aan het werk te laten zien in beroepen die men met
mannen associeerde en door de aandacht voor andere, onbetaalde werkzaamheden van vrouwen, creëerde de tentoonstelling een eigen beeld van 'vrouwenarbeid'.
De boodschap
luidde dat er een heel terrein van werkzaamheden was waar-

op vrouwen uitstekend konden functioneren, mits men hen de
kans maar gaf. En mits vrouwen zelf hun werkzaamheden
serieuzer namen. Ongehuwde vrouwen uit de midden- en
hogere klassen werden daarom opgeroepen niet langer lanterfanterend te wachten op de juiste huwelijkspartner, maar zich
met betaald of onbetaald werk maatschappelijk
nuttig te
maken.
Wat heeft de tentoonstelling nu teweeggebracht? Welke veranderingen werden daarmee in gang gezet op het terrein van
betaald werk van vrouwen?
Wat de tentoonstelling vooral heeft bewerkstelligd,
is dat
voor het eerst al het betaalde en onbetaalde werk van vrouwen zichtbaar werd gemaakt. En dat hield niet op met de tentoonstelling. Het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid dat
na afloop door de deelnemende vrouwenorganisaties
werd
opgericht, organiseerde enquêtes om aan te tonen hoe weinig
bekend was van al het werk dat vrouwen deden. Marie
Jungius en Anna Polak, directrices van het Nationaal Bureau,
lieten zien dat de officiële beroepstellingen,
met voorschriften over wat wel en wat niet als 'werk' moest worden
beschouwd, veel arbeid van vrouwen niet registreerde. En
wat niet werd geteld, bestond niet.
De tentoonstelling betekende ook een stimulans voor vrouwenorganisaties om sterker stelling te nemen tegen de formele ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Dat is te zien aan
de uitgebreide en soms succesvolle bemoeienis rond wetgeving tegen arbeid van gehuwde vrouwen. Hoewel binnen de
vrouwenbeweging
bijzonder weinig voorstanders waren te
vinden van een combinatie van betaald werk en het opvoeden
van kinderen, hebben vrouwen zich steeds hevig verzet tegen
een wettelijk verbod op werk van gehuwde vrouwen. De staat
had geen enkel recht om vrouwen dat werk te verbieden, zo
betoogden zij. Ambtenaressen en onderwijzeressen
werden
niettemin gedwongen ontslagen als zij trouwden. Door een
alerte reactie wisten vrouwenorganisaties
verdergaande wetgeving op dat gebied echter te voorkomen. Een ander voorbeeld van ongelijke behandeling waar vrouwenorganisaties
zich tegen verzetten, was de Arbeidswet van 1889 waarin uitsluitend voor vrouwen en kinderen de arbeidsuren en arbeidsomstandigheden werden geregeld.
Met het zichtbaar maken van 'vrouwenarbeid'
en met de protesten tegen ongelijke behandeling van mannen en vrouwen
in opleidingen, beroepen, beloning en wetgeving stelden
vrouwen als Anna Polak de verschillende betekenis die aan
werk van mannen en werk van vrouwen werd gehecht ter discussie. Want zolang het onderscheid tussen 'vrouwenarbeid'
en 'arbeid' bestond, was het voor vrouwen moeilijk om een
gelijkwaardige positie op de arbeidsmarkt te veroveren.
Dienstverlening

t l route

uit dl'

'Tentoonstull
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Een van de 1898-herdenkingsansichtkaarten
die zijn uitgegeven door Historica.
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In de periode tot 1960 is de positie van vrouwen op het terrein van betaald werk in een aantal opzichten veranderd . In
het onderwijs werden duidelijke successen geboekt. Het aandeel van vrouwen op universiteiten steeg van drie procent in
1898 tot negentien procent in 1918. Ook andere opleidingen
werden toegankelijker voor vrouwen. Meisjes uit de middenen hogere klasse leerden vaker een beroep en betaald werk
werd ook voor hén steeds gewoner.
Na de Tweede
Wereldoorlog zette deze trend naar meer onderwijs voor
meisjes zich voort.
Een andere , daarmee samenhangende, verandering betrof de
beroepen waarin vrouwen werkten. Het aandeel van vrouwen
in het onderwijs en op kantoren nam toe. Steeds minder vrouwen vonden werk in de particuliere huishoudens, steeds meer
in de commerciële en maatschappelijke
dienstverlening. Er
waren vrouwen die een positie wisten te veroveren in beroepen waar voorheen nooit vrouwen werkten: zij werden bijvoorbeeld arbeidsinspectrice, advocaat, architect, of hoogleraar. Toch bleven deze vrouwen lang eenlingen of waren sterk
in de m inderheid.

1998
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was in feite onmogelijk.
Zolang getrouwde vrouwen
niet werkten, zou ook het
werk van ongehuwde vrouwen steeds als tijdelijk, als
marginaal en als aanvullend
worden gezien.
Deze situatie, waarin mannen geacht worden voldoende te verdienen om vrouwen
kinderen
te onderhouden,
wordt aangeduid met de term
'kostwinnersdenken'
.
De
andere kant van de medaille
is dat vrouwen verantwoordelijk worden gesteld voor
de zorg voor kinderen en
huishouden.
Dit 'zorgdenken' - om het maar even zo te
noemen - kwam veel meer
overeen met de dagelijkse
praktijk dan het kostwinnersdenken. De kostwinnerstaak
bleek flexibeler:
er was
immers altijd een aanzienlijTextielfabriek Van Heek, 1895
ke groep vrouwen die een
Ansichtkaart behorend bij de FNV Bondgenotententoonstelling
deel of het hele inkomen ver'Van pellen, pakken en poetsen. Honderd jaar vrouwenarbeid. '
diende voor zichzelf en haar
kinderen, terwijl mannen in
Opmerkelijk constant bleef de arbeidparticipatie
van vrouhet verleden zelden de zorg voor kinderen met betaald werk
wen. Het percentage
vrouwen op de beroepsbevolking
combineerden.
schommelde volgens de officiële tellingen rond de 22-23 proIn de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog lijkt de
cent tussen 1900 en 1960. Hardnekkig was ook de seksesegewenste taakverdeling tussen mannen en vrouwen het meest
gregatie: vrouwen werkten steeds in beroepen waar overweovereen te komen met de dagelijkse praktijk. Het inkomen
gend vrouwen werkten, mannen in beroepen waar overwevan mannen was redelijk zeker door de langdurige periode
gend mannen werkten. Vrouwen bleven ook oververtegenvan economische
groei met weinig werkloosheid en de
woordigd in lagere functieklassen;
verschillen in beloning
opbouw van de sociale zekerheid. De enorme naoorlogse
tussen mannen en vrouwen verdwenen evenmin.
geboortepiek en de sterke gezinsmoraal werkten nog eens
We zien dus dat in de eerste helft van de eeuw vooral de
mee om vrouwen aan huis te binden.
mogelijkheden voor jonge ongehuwde vrouwen verbeterden:
Dat veranderde in de jaren zestig en zeventig, toen, met de
zij kregen meer opleiding, er waren minder belemmeringen
opkomst van de tweede feministische golf en na uitvoerige
om betaald werk te doen en meer beroepen waaruit ze konden
discussies over het fenomeen 'buitenshuis werkende vrouwen
kiezen. Als vrouwen niet trouwden en langer bleven werken,
met gezinsverantwoordelijkheid'
, de arbeidsparticipatie
van
merkten ze vaak dat hun beroep weinig perspectieven bood,
getrouwde vrouwen toenam. Het zorgden ken werd niet aandat hun carrièreverloop en hun loon steeds meer achterbleef
getast, maar omdat vrouwen op jongere leeftijd kinderen krebij dat van hun mannelijke leeftijdsgenoten
met dezelfde
gen, het gemiddeld aantal kinderen daalde en er meer mogeopleiding. Hoewel vrouwen gedurende de hele periode strijd
lijkheden voor deeltijdwerk kwamen, konden zij de zorg
leverden tegen ongelijke
kansen, tegen verschillen
in
beter combineren met betaald werk. Dit is dan ook de tijd
beroepskeuze, functies en beloning, bleef een aantal gewenswaarin we vrouwen zien 'herintreden' .
te veranderingen uit. Waar lag dat toch aan?
In de afgelopen decennia heeft de nadruk tamelijk eenzijdig
Het wordt nu tijd om Jeltje de Bosch Kemper uit het begin
gelegen op de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen.
van mijn verhaal er weer eens bij te halen. Zij had natuurlijk
De zorgparticipatie van mannen is nog maar minimaal gestegelijk met haar uitspraak dat er in principe niet zoveel vergen. Nog steeds voelen mannen zich primair verantwoordeschil bestond in werkzaamheden die mannen en die vrouwen
lijk voor het gezinsinkomen en vrouwen voor de zorg voor
zouden kunnen doen. Maar daarmee was het onderscheid in
kinderen . Daarom neemt ook de seksesegregatie
op de
mannenwerk en vrouwenwerk niet verdwenen. Voor Jeltje de
arbeidsmarkt - de verschillen in beroepen, in carrièreverloop
Bosch Kemper was het vanzelfsprekend dat getrouwde vrouen beloning - veel trager af dan we zouden wensen.
wen geen betaald werk hadden. Zelfs Anna Polak had het uitIk zal afsluiten met Jeltje de Bosch Kemper. Zij had denk ik
sluitend-over
ongehuwde vrouwen als ze schreef dat alle
niet kunnen voorzien hoe hardnekkig het onderscheid zou
vrouwen economisch zelfstandig zouden moeten zijn. Voor
zijn tussen mannenwerk en vrouwenwerk. Het feit dat het ons
getrouwde vrouwen werd geen beroepsarbeid bepleit. Het ligt
honderd jaar later, ondanks alle doorbraken, nog steeds
voor de hand dat dat niet gebeurde in de eerste helft van de
bezighoudt, laat zien dat het wel wat meer was dan 'een zekeeeuw. Gehuwde arbeidersvrouwen
hadden, met hun geringe
re gewoonte'.
opleiding en lage lonen, waarschijnlijk meer te winnen bij
regelmatig werk en hogere beloning voor hun echtgenoot.
Een situatie waarin getrouwde vrouwen bij voorkeur geen
beroepsarbeid verrichten en mannen geen zorgtaken vervulCorrie van Eijl is historica en als post-doe onderzoeker verlen, brengt echter met zich mee dat ook voor ongehuwden het
bonden aan de vakgroep geschiedenis van de Universiteit van
onderscheid tussen mannen- en vrouwenwerk gehandhaafd
Amsterdam. In 1994 promoveerde zij op Het werkzame verblijft. Want wat Anna Polak en andere vrouwen bepleitten,
schil. Vrouwen in de slag om de arbeid 1898-1940.
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'Een
raad

sport: voor met: hun t:ijd geen
vvetende
bourgeoisdames'

Henriette
Roland
van Vrouvvenarbeid

Holst

over

de Nationale

Tentoonstelling

Elsbeth Etty

Henriette
Roland Holst staat te boek als een fervent tegenstander
van de Nationale
Tentoonstelling
van Vrouwenarbeid.
De Tentoonstelling was volgens haar een zaak voor bourgeoisdames,
die zich
niet zouden
inzetten
voor arbeidersvrouwen.
In haar vijandige houding schoot zij dusdanig door dat zij zich anti-feministischer
uitliet
dan de mannen van het partijbestuur
van de SDAP.
De dichteres Henriette Roland Holst-van der Schalk was 28
jaar oud toen in de zomer van 1898 in Den Haag de spraakmakende Nationale Tentoonstelling
voor Vrouwenarbeid
gehouden werd. Bijna drie jaar was ze getrouwd met de beeldend kunstenaar Rik Roland Holst, met wie ze een villaatje
op een landgoed in 's-Graveland bewoonde . Geld was er in
overvloed en ook aan tijd had ze geen gebrek. De kinderen
waarnaar ze verlangde, bleven uit en van dichten kwam, sinds
haar alom geprezen debuut Sonnetten en Verzen in terzinen
geschreven (1896) ook niets meer . "Ik voelde, hoe vreemd het
ook lijkt, niets van poëzie in mij opwellen en somtijds werd
ik door de angst bevangen dat mijn dichterlijk vermogen verzand was", schreef ze later over deze periode. In haar eigen
ogen werd dit gebrek aan inspiratie veroorzaakt door de
geestd dend e ver plichtingen waaraan ze als pas getrouwde
vrouw moest vold oen. I
Jet Holst (1869-1952), geboren in een patricisch notarismilieu te Noordwijk, had een typische rijke-meisjes-opvoeding
achter de rug. Haar opleiding bestond behalve uit Franse conversatie met gouvernantes, uit onderricht aan huis door de
dorpsonderwijzer,
gevolgd door een paar jaar voortgezet
onderwijs aan een kostschool voor dochters uit de hogere
kringen. Een vak had ze niet geleerd. De Nationale
Tentoonstelling, gericht op het uitbreiden van het arbeidsterrein van vrouwen en georganiseerd door dames uit haar eigen
klasse, die net als zij gestuit waren op de beperkingen van hun
sekse, was dus aan haar besteed. Desondanks is Henriette
Roland Holst de geschiedenis ingegaan als fanatiek tegenstandster van deze grensverleggende manifestatie.
Anti-feminisme

Haar aversie kwam voort uit een fel anti-feminisme dat zowel
psychologische als politieke oorzaken had. Haar psychologische weerzin tegen het feminisme moet worden gezocht in
haar traumatische ervaringen op de meisjeskostschool, waar
ze intellectueel niet aan haar trekken kwam en waar ze dermate werd getreiterd dat ze in een ziekenhuis moest worden
opgenomen wegens een zenuwcrisis. In later jaren heeft ze
alles wat exclusief vrouwelijk was als minderwaardig erva-
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ren. '''k Ben nu geen vrouw; ik ben nu enkel dichter" schreef
ze, op 22-jarige leeftijd in een sonnet waarin ze - tegen de wil
van haar ouders - haar keuze voor een kunstenaars bestaan
kenbaar maakte. Om zelfstandig te worden vond zij het kennelijk nodig haar vrouw-zijn te ontkennen. En inderdaad:
identificatie met de manlijke kunstenaars van de Beweging
van Tachtig, die haar als veelbelovend dichteres in hun kring
opnamen, stelde haar in staat haar literaire talent te ontplooien en een begin van autonomie te vestigen.
De leegte die ze kort na haar in 1896 gesloten huwelijk voelde, vulde ze een jaar later op door samen met haar man en
Herman Gorter lid te worden van de Sociaal Democratische
Arbeiderspartij (SDAP). En hierin ligt de politieke verklaring
voor haar afkeer van de feministische tentoonstelling.
De
SDAP, opgericht in 1894 was evenals andere politieke partijen primair een mannenclub. In het manifest van de oprichters,
onder wie geen enkele vrouw, stond: "Wij willen onze mannen vormen tot ee n nieuw legerkorps ...", en deondert ek enln g
luidde: "Met b roed ergroet en ' .1 Er waren maar wein ig vrouwen lid van de SDAP en op co ngr essen ded en zij ze lden hun
mond open .' Pas in 1900 wer d de toen 52-jarige Cornélie
Huygens als eerste vrouw in het partijbestuur gekozen.
Vanaf de dag dat Henriette lid werd, begon zij zich de standpunten van de partij eigen te maken, inclusief die over 'het
vrouwen vraagstuk' . Aan Friedrich
Engels' studie Der
Ursprung der Familie, des Privateeigenthums und des Staats
en het standaardwerk van de Duitse marxist August Bebel,
Die Frau und der Sozialismus, ontleende de SDAP de stelling
dat er binnen de arbeidersbeweging geen seksetegenstellingen bestonden en dat er dus geen enkele reden was voor vrouwen om zich afzonderlijk te organiseren. Marxisten, en dus
ook de leiders van de SDAP, beschouwden het feminisme als
een verwerpelijke 'burgerlijke' stroming, omdat zij in hun
ogen slechts de belangen van bourgeoisvrouwen diende. Op
het moment dat Henriette Roland Holst zich in de politiek
begaf, waren feministische organisaties al bezig met de voorbereidingen van de Nationale Tentoonstelling, hierbij argwanend gadegeslagen door de SDAP.
Henriette was geen lid geweest van de in 1889 door
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--------------------------------------Wilhelmina Drucker opgerichte Vrije Vrouwen
Vereeniging
of
de
Vereeniging
voor
Vrouwenkiesrecht en iemand als Aletta Jacobs
had nooit tot haar helden behoord. Als beginnend SDAP-lid was de twintig jaar oudere
Comélie
Huygens
haar enige voorbeeld.
Evenals Henriette kwam deze schrijfster uit de
hogere kringen, maar haar afkomst weerhield
haar er niet van op vergaderingen en in artikelen stelling te nemen tegen het 'dames-feminisme'. Tegelijkertijd
waren haar romans wel
feministisch en achter de schermen werkte ze
mee aan de Nationale Tentoonstelling
van
Vrou wenarbeid.

Discussie
Henriettes eerste publieke politieke optreden
had plaats op 23 november 1897 in Amsterdam,
waar ze een vergadering bezocht van de Vrije
Vrouwen Vereeniging en andere feministische
clubs ter voorbereiding
van de Nationale
Tentoonstelling. Zij mengde zich in de discussie en ging tekeer tegen het "bourgeoiskarakter" van de tentoonstelling en tegen het "burgerlijk idealisme' van de organiserende vrouwen. De oorzaak van de ellende van de arbeidsters was het kapitalisme,
betoogde ze, en
alleen de klassenstrijd kon daar een einde aan
maken. Omdat de SDAP als enige de klassenstrijd voerde, was deze partij de aangewezen
instantie om iets voor de arbeidsters te doen.
De volgende dag meldden Het Algemeen
Handelsblad en De Telegraaf dat er "een socialiste" gedebatteerd had, zonder haar bij naam te
noemen, wat de woede van de SDAP-krarit De
wekte: "Moet het voor de
Sociaaldemokraat
fatsoenlijke lezers van de 'groote' bladen verborgen blijven, dat één der eerste figuren uit
onze letterkundige
wer eld tot de SDAP
behoort?,,4 In dezelfde k ra nt verscheen ee n
hoofdartikel van Roland Holst waarin zij de
voorzitster
van de Vereeniging
Nationale
Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, de romanPortret van Henriette Roland Holst- Van der Schalk door Dick Broos, 1944.
schrijfster Cécile Goekoop-De Jong van Beek
Collectie Zonneke Matthée .
en Donk verweet dat ze een bourgeoisdame was
en haar er tevens van beschuldigde dat "ijdelheid" haar enige drijfveer was. Verder verkontot de bourgeoisie behooren? Mij dunkt niet." Ze besloot haar
digde Roland Holst dat de SDAP de strijd moest aanbinden
artikel met de opmerking: "wanneer gij ons inderdaad helpen
tegen de tentoonstelling, nu dreigde dat ook arbeidersvrouwilt moet gij dit do en m et d oden, niet m et woorden en dat is
wen eraan mee gingen doen. "Zoolang
de Nationale
het Wilt ik in de Tent oon stellin g zie: het h ilpen met daden.,,6
Tentoonstelling van vrouwen hoofdzakelijk een sport bleef
In een wel in De Sociaaldemokraat afgedrukte brief voelde
voor met hun tijd geen raad wetende dames der bourgeoisie,
Cornélie Huygens zich genoopt het voor de organisatrices
kon zij door ons socialisten veilig geïgnoreerd worden. Nu
van de tentoonstelling op te nemen en uit te spreken dat het
echter het klassebewustzijn van een deel der arbeidsters niet
niet de taak van de SDAP was tegen de Nationale
sterk genoeg bleek, nu zij zich hebben laten bevangen aan de
Tentoonstelling ten strijde te trekken. Henriette hield echter
stroperige betuigingen van algemeene menschenliefde, eenvoet bij stuk. Op de brief van Roosje Vos antwoordde ze dat
dracht enz. van de voorzitter der vereeniging, nu is het tijd,
uit Het Communistisch Manifest van Marx en Engels bleek
dat van sociaal-demokratische
zijde geprotesteerd
en
dat de sociaal-democraten
het vrouwenvraagstuk
als enigen
ge agee rd moet word en teg en de hui ch e lachti ge dubbeltongige
op de juiste manier konden oplossen." Aan haar partijgenoot
tafh artige voorstellin gen dezer burg erlijk e femlnlsten.t"
Frank Van der Goes bekende ze later : "In de questie van het
Tot de arbeidsters die zich volgens Roland Holst uit gebrek
feminisme heb ik me ongevraagd gemengd , omdat ik zag dat
aan klassebewustzijn
hadden laten strikken, behoorde de
niemand anders 't deed en 't mij toescheen dat naar aanleiding
oprichtster van de naaisters vakbond Roosje Vos. In een door
van de tent oon stellin g tenmin s t eenig begin kon gemaakt
De Sociaaldemokraat
geweigerde , maar
door
Het
worden met oc ialisrisch e agit atie onder vrouwen .?"
wél geplaatste
brief diende Roosje Vos
Volksdagblad
Naar aanleiding van haar optreden en de consternatie daarHenriette van repliek : "Gij maakt mevrouw G.(oekoop) er als
over belegde de SDAP op 4 januari 1898 een vergadering in
het ware een verwijt van tot de bourgeoisie te behooren, tot
het Amsterdamse Plancius met als enige spreekster Henriette
welke stand behoort gij? [...] Zouden wij een Domela
Roland Holst. Uitgenodigd werden "de leden en hunne vrouNieuwenhuis, een Cornélie Huygens, ene H.R.H., ja ik noem
wen" en verder alle georganiseerde arbeidsters en leden van
u erbij, enz. moeten weren uit de arbeiderskringen omdat zij
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Roosje Vos (midden) tijdens een
bijeenkomst van de
Naaistersbond 'Allen Een '.
Collectie Joods Historisch
Museum.

vrouwenorganisaties.
Vooral de laatsten kwamen op volle
oorlogssterkte. Onder het publiek bevonden zich feministische kopstukken als Wilhelmina Drucker en Aletta Jacobs en
ook Roosje Vos was aanwezig . Henriette hield in haar redevoering vast aan haar standpunt en noemde als nieuw argument tegen de Nationale Tentoonstelling dat er geen arbeidersvrouwen in het bestuur ervan zaten.
Tijdens de daarop volgende discussie namen de feministen
haar onder vuur en één van hen 'bewees' dat Henriette zelf
een rijke 'bourgeoisdame' was, door te onthullen dat ze ooit
twintig gulden aan de tentoonstelling
had geschonken.
Hoongel ach wa s haar dee l toen ze uitl egde dat ze de tw inti g
gulden had gege ven "zo nder er veel bij na te den ken" ." Voo r
naaisters als Roosje Vos, die in smerige atelie rs werden afgebeuld voor soms niet meer dan twee cent per uur, maar ook
voor beter betaalde arbeidsters die meer dan zestig uur per
week zwoegden voor een loon van hooguit zes gulden, verkeerde iemand die zo'n kapitaal bedrag 'zonder nadenken'
kon uitgeven in een andere wereld.

Socialisme
en feminisme
Op een vervolgvergadering
met als thema 'socialisme en
feminisme' poneerde Roosje Vos de stelling dat het voor
vrouwen noodzakelijk was om zich los van mannen in afzonderlijke verenigingen te organiseren, omdat volgens haar
mannen "egoïsten" waren. Henricue Roland Holst beschouwde dit als een gevaar voor de solidariteit binnen het proletariaat. Mannen en vrouwen moesten samen strijden, betoogde
ze, maar gevraagd naar de specifieke rol van vrouwen in die
strijd gaf ze het weinig revolutionaire antwoord dat dezen
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moesten "trachten iets uit te zuuugen voor de propaganda,
haar man aanvuren tot den sldj d en bovenal haar kinderen
opvoeden in de proletarische deu gd der solidariteit."l0
Ondanks haar overdrijvingen - toe te schrijven aan de beginnersfout roomser te willen zijn dan de paus, in dit geval:
marxistischer dan de SDAP - maakten Henriettes redevoeringen indruk. "Ze was een spreekster van groot talent", aldus de
latere SDAP-voorzitter Vliegen. "Helder en klaar waren haar
uiteenzettingen, pakkende beelden en ee n volmaakte zinsbouw stonden haar ten dien ste,"!' Zelfs Roosje Vos was dermate geïmponeerd dat zij Roland Holst in het voorjaar van
1898 opzocht. "Vanmorgen", aldus berichtte Henriette aan
Van der Goes, "kwam mej. Vos, presidente der naaistersbond,
een raar wezen, half kleinburgerl ijk, half revolutionair en een
kwart feminist, maar met energie en fut mij spreken over een
koöperatie van naaisters [...] die zij graag zou oprichten, en
vroeg mij om raad. Ik dacht dat 't een goed teeken was dat zij
naar mij kwam in plaats van naar de dames Drucker enz, die
V l.'O ger veel va l Op haar had d en, en liet 't weinige licht schijn n d at ik over di l pu nt bezal.,,12
De SDAP-leiding
vroeg Henriette na haar Amsterdamse
optreden of ze wilde komen spreken op arbeidersvergaderingen. Maar dat durfde ze in januari 1898 nog niet aan. "Ik heb
noch de speciale kennis van actueele dingen, de gevatheid om
uit al wat voorkomt munt te slaan, het geheel thuis zijn in
zaken unze natio nale politiek bet reff end, bijvo o rbeeld Je
debatten in de Ka me r [... ].,,13 Voorl o pig wilde ze a llee n vergaderingen toespreken over het vrouwen vraagstuk. Tot op het
laatste moment bleef ze zich verzetten tegen de Nationale
Tentoonstelling van Vrouwenarbeid, die op 9 juli 1898 werd
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---------------------------------------------geopend.
Cornélie Huygens
kon niet achterblijven: in het juninummer
van De
Nieuwe
Tijd, het
wetenschappelijk
maandblad van de
SOAP, publiceerde
zij
het
artikel
'Socialisme
en
Feminisme',
dat
ook als brochure
uitkwam.
Daarin
noemde ze alleen al
het woord feminisme "stuitend
en
deerniswekkend"
en beschreef
ze
feministen als "nutteloos opschietende
schrale
uitspruitsels" die zich van
de
socialistische
"vader-Eik
afwenden" en een "individualistisch
sexeoorlogje"
voeren
dat voor proletariërs geen zin had.
De sociaal-democratie was volgens
haar "de wereldbeweging"
en het
feminisme daarvan
"een ziekelijke uit-

brengen.
Hoewel de brochure in de SDAP nog jarenlang veel invloed
zou hebben, deed zich op het moment dat het boekje uitkwam
de merkwaardige situatie voor dat Roland Holst zich als vrouwelijke propagandiste
anti-feministischer
uitliet dan het
geheel uit mannen bestaande partijbestuur."
De SOAP
besloot namelijk actief aan de congressen
die aan de
Nationale Tentoonstelling verbonden waren, deel te nemen.
Partijvoorzitter
Vliegen
bezocht
samen met Cornélie
Huygens het dienstbodencongres,
SOAP-secretaris
Van
Kuykhof ging naar het onderwijs-congres
en TweedeKamerlid Van Kol naar het congres over maatschappelijk
werk in Nederlands-Indië. Aanvankelijk was het de bedoeling
dat Henriette de SOAP zou vertegenwoordigen op de bijeenkomst over de maatschappelijke toestand der vrouw. "Zoveel
mogelijk dient men vrouwen te sturen", vond partij bestuurder
Schaper. "Mij dunkt over de Maatschappelijke Toestand kan
het Henriette van der Schalk wel toevertrouwd worden, mits
ze niet al te dogmatisch
en te stram is tegenover de
Tentoonstelling." 18
Omdat ze wel degelijk dogmatisch en stram bleef, ging partijleider Troelstra in haar plaats . In een verzoenende redevoering beloofde hij dat de sociaal-democraten geen beslag zouden leggen op de feministische stroming. Maar "evengoed
moeten de feministen afblijven van de vrouwen der arbeidersklasse. Hun belangen zijn niet hetzelfde. De arbeidersvrouw ziet niet haar tegenstander in haar man, maar veeleer
in de kapitalistische vrouw of man, om het evcn'"!"
Elsbeth Etty studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan
de Universiteit van Amsterdam. In /996 promoveerde zij cum
laude op de biografie Henriette Roland Holst /869-1952,
Liefde is heel het leven niet, die bekroond werd met De gouden uil en de Busken Huet-prijs.
Zij is redacteur en literair recensent van NRC Handelsblad .
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Brochure

Henriette ging nóg
verder. Zij schreef
de brochure Een woord aan de vrouwen der arbeidende klasse naar aanleiding der nat . tentoonstelling van vrouwenarbeid, die op de tentoonstelling in Den Haag voor vijf cent te
koop werd aangeboden. Na een volledig aan Engels' boek
over de oorsprong van het gezin ontleende inleid ing ontvouwde ze als haar hoofdstelling dat voor bourgeoisvrouwen
het feminisme wel zin had, maar voor arbe idersvrouwen niet,
omdat binnen het proletariaat geen sprake was van economische voorrang van de man boven de vrouw. Dat ook binnen
het proletariaat vrouwen een tweederangspositie bekleedden,
ve rklaarde ze uit het feit dat "haar lichaam aan meer storingen onderhevig is en er dus m inder op haar valt te rekenen". 1S
Ook liet ze zich uit over de vraag of er een speciale arbeidswetgeving voor vrouwen moest komen . De feministen waren
daar tegen wegens het discriminerende effect dat ervan zou
kunnen uitgaan, terwij l de SDAP het als een voorschot zag op
beschermende wetten voor all e arbeide rs. Speciale arbeidswetgeving voor vrouwen vond Henriette niet discriminerend,
omdat er volgens haar fy sieke verschillen bestonden tussen
mannen en vrouwen die een aparte besche rming van vrouwen
rechtvaardigden. Tegen feministen die vreesden dat bijzondere wetten op vrouwenarbeid vrouwen van bepaalde beroepen
zouden uitsluiten, zei ze: "Wij vinden volstrekt niet dat het
een ramp zou zijn, zoo vrouwen ophielden te arbeiden in
somm ige vakken, waartoe zij zeker niet door bijzondere
g sch iktheid va n hun natu ur , maar alleen door maatsch app elij ke noodza kelijkheid ge d re ve n wo rden".16 De Nati on ale
Tentoonstelling van Vrouwenarbeid noemde ze een manifestatie die geen enkele verbetering in het lot van arbeidsters zou
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proefschrift

wetenschap. Vrouwelijke studenten
Groningen 1871-1919
betoogt
Inge deWilde

dat aan de Gronings
universiteit
voor en na de eeuwwisseling
een progressief
klimaat
heerste. Ook voor vrouwenemancipatie
stond deze universiteit
open. Het verhaal dat Aletta Jacobs hevige gevechten
moest leveren
om tot de universiteit
toe te treden,
moet dan ook met een korreltje zout worden
genomen.
In het dagblad Het Vaderland verscheen op 25 en 26 oktober
1872 een artikel in twee delen onder de kop 'De vrouw
geneesheer?'. De auteur van het stuk, die zich trouwens niet
met naam bekend maakte, beantwoordde die korte vraag
bevestigend. Hij zag niet in waarom ook vrouwen niet als arts
zouden werken. Zijn stuk was een reactie op de kort daarvoor
verschenen brochure Das Studium und die Ausiibung der
Medicin durch Frauen van een hoogleraar uit München, die
een apert tegenstander was van vrouwelijke medici. De anonieme auteur in Het Vaderland complimenteerde
Aletta
Jacobs, die in 1871 aan de Groningse universiteit met haar
studie medicijnen was begonnen en zojuist haar propedeuseexamen had afgelegd. "Ieder verstandig mens moet inzien",
zo schreef hij, dat de Groningse universiteit er verstandig aan
had gedaan haar toe te laten. En hij voegde er aan toe: "Zoo
iets kon niet geschieden te Leiden, te Utrecht . Het was alleen
mogelijk te Groningen in het radicale noorden". Hij suggereerde met andere woorden, dat de universiteiten van Leiden
en Utrecht (de Amsterdamse universiteit startte pas in 1877)
Aletta de toegang geweigerd zouden hebben, maar dat de
Groningse universiteit werd gekenmerkt door een open houding tegenover vrouwenemancipatie .
Verlichting

In mijn proefschrift over de Groningse vrouwelijke studenten
en docenten vanaf 1871 tot ongeveer 1919 is de Groningse
progressiviteit een terugkerend thema. De wortels van deze
vooruitstre vendheid lagen in de periode rond 1800, toen de
provincie Groningen zich begon te ontwikkelen tot een welvarend landbouw- en handelsgebied. Rijk geworden boeren
en handelaren ontwikkelden zich tot een zelfbewuste klasse
die niet langer als vanzelfsprekend het gezag aanvaardde van
de oude Groningse geslachten. De nieuwe rijken werden
geïnspireerd
door de democratiseringsgedachten
van de
Franse revolutie. Verlichting en het vroege liberalisme zetten
de toon in de regio, Thorbecke werd er later op handen gedragen, Multatuli vond er een aandachtig gehoor en het socialis-
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me ontwikkelde zich in Groningen tot een krachtige stroming.
Verlichte onderwij si dealen vonden als vanzelfsprekend
ingang in het noorden; de eerste vijfjarige Rijks Hogere
Burgerschool
in Nederland
werd in 1864 in de stad
Groningen gesticht en aan de negentiende-eeuwse
Groningse
universiteit werkten enkele progressieve hoogleraren die ook
de emancipatie van de vrouw hoog in hun vaandel hadden
staan. De jurist prof. F.A. van der Marck (1719-1800) voerde
al in 1798 een pleidooi voor gelijke behandeling. "Dames",
zo vond hij, moesten tot "Doctoressen in de Vroedkunde"
kunnen promoveren, en waarom zouden ze niet in de rechten
kunnen "brilleeren"? Van der Marcks collega Jacob Baart de
la Faille (1757-1823) gaf enkele jaren later colleges natuurkunde voor "eenige dames", en de theoloog Petrus Hofstede
de Groot (1802-1886) richtte een vrouwen vereniging op
waarvan de leden arme inwoners van de stad met raad en
daad terzijde stonden.
In 1870, aan het begin van de eerste feministische golf, publiceerden de twee Groningse hoogleraren B.H.C.K van der
Wijck (1836-1925) en B.D.H. Tellegen (1823-1885) ieder een
brochure waarin ze betere opleidingsmogelijkheden
voor
vrouwen bepleitten. Het was voor het eerst dat Nederlandse
hoogleraren in die jaren zich op schrift zo uitspraken voor
emancipatie van de vrouwen vooral de brochure De toekomst
der vrouw van de jurist Tellegen maakte veel indruk. Hij was
een gezaghebbend man, die in de liberale Groningse academische en bestuurlijke kringen een centrale rol vervulde. Na
zijn overlijden in 1885 publiceerde de universiteit zijn bibliografie en toen bleek dat Tellegen ook de auteur was geweest
van het anonieme stuk in Het Vaderland waarin hij een het
beroep van arts voor vrouwen had aanbevolen.
Legendevorming

Een jaar na het verschijnen van de twee feministisch getinte
brochures schreef de zeventienjarige Aletta Jacobs (18541929) zich in aan de Groningse universiteit. Zij was afkom-
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te, maar dat de verhalen over hevige gevechten met een korreltje zout genomen moeten worden. Zij was trouwens niet de
enige getalenteerde vrouw in het gezin Jacabs. Haar zusters
Frederika en Charlotte waren even zelfbewust en eigenzinnig,
en gedreven door een sterke drang vooruit te komen.
Frederika behaalde een aantal aktes en werd lerares wiskunde en boekhouden, eerst in Den Haag, later in Batavia. Zij
was evenals Aletta actief in de vrijdenkersvereniging
De
Dageraad en schreef een serie van acht leerboekjes voor de
lagere schooljeugd en zelfs een leesboekje, met sentimentele
verhaaltjes. Charlotte meldde zich in 1877 aan als tweede
vrouwelijke
student in Groningen.
Zij werd de eerste
Nederlandse apothekeres in Nederland en wijdde zich vervolgens aan de voorbereiding van een proefschrift. Vóór haar
promotie vertrok zij echter naar Nederlands-Indië,
waar zij
De Nederlandsche apotheek Charlotte Jacabs opende en zich
inzette voor de vrouwenbeweging.
Van de generaties Groningse studentes in de volgende decennia (het waren er tot 1915 558 om precies te zijn) schreven de
meesten zich in aan de Faculteit der Letteren, waar ze vooral
colleges Frans, Duits en Engels volgden. De Groningse universiteit was de eerste en enige in den lande waar dit tot de
mogelijkheden behoorde. In de loop van de negentiende eeuw
ontstond in Duitsland de moderne filologie, die ook Duits,
Engels en Frans als onderwerp van studie ontdekte en deze
nieuwe ontwikkeling
drong ook door tot Nederland. De
Hooger Onderwijswet van 1876 bepaalde dat aan "ten minste
ééne universiteit" onderwijs moest worden gegeven in de
moderne talen. Het alerte Groningse gemeentebestuur zag in
de ontwikkeling daarvan een goede mogelijkheid voor nieuw
elan in het Groningse hoger onderwijs en stelde aan de universiteit een startsubsidie van f 6000,- beschikbaar. In de
daarop volgende jaren benoemde de Groningse universiteit
hoogleraren in de drie moderne talen, wier leerstoelen echter,
zoals een van hen zei, "in de lucht" kwamen te hangen. De
Hooger Onderwijswet had namelijk de moderne talen wel
erkend als takken van wetenschap, maar de wetgever had verzuimd er academische graden voor in te stellen. Pas het
Academisch Statuut van 1921 maakte het mogelijk een doctoraalexamen in de moderne talen te behalen. In de decennia
daarvoor konden de hoogleraren dus niet opleiden voor een
academische titel. Veel studenten volgden echter hun colleges
ter voorbereiding op een Middelbare Onderwijs Akte. Vooral
veel vrouwelijke studenten voelden zich hiertoe aangetrokken. In 1908 telde de Letterenfaculteit zelfs meer vrouwelijke dan mannelijke studenten.
Jantina Tammes (1871-1947), eerste Groningse 'hooglerares'.
Foto Universiteitsmuseum Groningen.

stig uit een groot joods gezin uit Sappemeer, waar haar vader
heel- en vroedmeester was, een soort niet-universitair opgeleide arts. Hij was ook bestuurslid van enkele joodse organisaties en uit dien hoofde kende hij de vooraanstaande joodse
medicus prof. dr. S.S. Rosenstein (1832-1906). Als rector
magnificus bereidde deze Aletta een warme ontvangst en verwelkomde haar in zijn jaarrede "met vreugde" als "nieuwe
deelgenote in de wetenschap". Tot voor kort, zo zei hij, stelde men zich jonge vrouwen voor, ofwel als een "fladderende
vlinder, in bonte tooi gekleed van de ene vrolijke gebeurtenis
op de andere overspringend",
ofwel als arbeidster "onderdrukt door veel werk en zich aftobbend in het huishouden".
Maar dit beeld was niet langer volledig nu een jonge vrouw
de beslissing had genomen "zich te wijden aan de wetenschapsbeoefening en de zwaarste strijd van de geest".
Jacobs' entree op de universiteit heeft later tot enige legendevorming geleid. In artikelen over haar werd en wordt vaak
gerept over een hevig gevecht dat zij op de universiteit had
moeten leveren en over bovenmenselijke inspanningen die zij
zich had getroost. Gezien het bovenstaande is duidelijk dat
Aletta Jacobs weliswaar over buitengewone talenten beschik-
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Ongeformuleerde

weerzin

Het feit dat de meisjesstudenten in Groningen niet in een uitzonderingspositie
verkeerden, was bevorderlijk voor hun
acceptatie en integratie. De Groningse studentes waren niet
de enkelingen op wie aller ogen waren gericht en zij hoefden
zich daarom minder te bewijzen of hun aanwezigheid te
rechtvaardigen dan hun 'zusters' in de andere steden. Het
Groningse studieklimaat werd gekenmerkt door een zekere
gemoedelijkheid, die ook tot uiting kwam in het studentenleven. De meisjes durfden zich een zekere losheid te permitteren en zich aan gezelligheid over te geven. Na een examen
reden ze in een open landauer met gekleurde leidsels door de
stad, iets wat elders zeker geen bon ton was. In 1898 vroegen
zij toegang tot het Groningsch Studenten Corps, wat onder de
corpsleden
tot hilariteit
en verhitte discussies
leidde.
Voorstanders achtten het dameslidmaatschap
"principieel
juist", omdat van studenten kon worden verlangd dat zij
"géén stap zullen weigeren, die mede kan leiden tot maatschappelijke
aequivalentie
van
man
en
vrouw".
Tegenstanders getuigden van een "ongeformuleerden
weerzin" tegen het idee. Zij wilden hun ruige kroegleven er niet
voor opgeven en op de leeszaal op de sociëteit lag nu eenmaal
'lichte lectuur' die voor vrouwenogen ongeschikt was. Toen

september

1998

11

--

----

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

--

het d am e slidmaatschap
met 83 tegen 51
ste m me n we rd verw orp en, richtt en de jo ngedam es ee n eige n gezelli gheid sver eni gin g op,
de ee rs te v an di en aard in ons land .
Gro n ing en kende nog enk el e prim eur s. In
1907 we rd M arie Elise Loke (1 870-1916 ) er
b en oemd tot lector in de Fr an se taal- en le tterkunde e n in 1911 nam de uni ver sit eit het
initi ati e f o m voor de bi olo ge J antin a Tamm es
(18 7 1- 1947) een buit enge woon pro fe ssora at
in de erfe lijkh eids leer aan te vrage n, dat uitei nde lijk echter pas in 1919 do or de mini ster
werd toegekend . De aanstellin g van L ok e en
Tamm es wij st er trouwens op dat vrouw en
vo or al k an sen kregen in vakgebieden di e nog
sle chts op een korte wetensch app elijk e tradi tie k ond en bogen en waarvoor m eest al wei ni g of geen mannen waren gekwali ficee rd.
Van af ong eveer 1910 nam het aan tal vrouw elij ke st ude nte n in Nederland flink toe en
d aarm ee oo k het verzet te gen hen . In
Gronin gen w as daar van echter weini g te
me rk en . D e Gron ing se hoogl er aren liet en
hun docht er s studeren, ook hun ec h tgeno tes
wa re n vaa k in ge schre ven als student en de
pro fessor en ze lf waren lid van orga nisa ties
voor vro uw enk ies rech t. O ok in de andere
uni ver siteit ssteden kwam dit alles voo r, m aar
mind er dan in Gron ingen. Bo vendi en liet en
rect ore s m agnifici elder s in hun jaa rre des
zich so ms deni grerend uit ov er de vro uwe lijke stude nte n en promo vendi. Z o m em or eerd e
recto r C. Ph . Sluiter in 190 8 in A m sterda m
dat daar in het afgelo pen j aar vij f vro uwe n
wa ren ge pro mov eerd. Hij vond dit op zich
ee n verhe uge nd verschijnsel , mit s het niet het
begin betekende van "ongewen scht e co nc urren tie" . Al te somber zag hij de toekom st
ec hter niet in . Er bestond nu ee nmaa l "een
gro ndige o ngelij kh eid" tussen m an en vrouw
en hij vertrouwde op de "zelfre gul ati e der
natuu r" .
N a de bro chur es uit 1870 van Telle gen en
Van der Wijck verscheen in 1910 opnieuw
ee n geruc h tma kend boek van een Gro nings
B es tuur van de Gron ingsc he Vrou welij ke Stud enten Club 1910.
hoogl eraar ove r het vrou wen vraags tuk . In
Foto Univer s iteitsm use um Groni ng en.
zij n Di e Psy cholog ie der Frauen w ij dde prof .
dr. Ger ard He ym an s (1 857- 1930) een apar t
De ve rge lij ki ng tu ssen de hou d ing van de Gronin gse uni ver hoofd stuk aa n het vro uwe lij ke vers ta nd . Vee l gele erd e
sitei t tegeno ver vro uw elij ke stude nte n e n de houdin g van de
auteurs in zij n tijd verklaar de n eve na ls de hi erb ov en genoemun iversit eiten van L eid en , U trec ht en Ams terda m va lt du s
de Sluite r dat hu welijk en m oeder schap de natuurlijk e
vaak ten guns te uit voor Gro ni ng en. M aar hierbij di ent verb estemmin g wa ren van de vrou w en zij kend en de vro uw oo k
meld dat de nadruk in dit artike l en oo k in mijn boek nu ee nvaa k mind er vers tandelij ke ca pac ite ite n toe . Hoewel ook
m aal ligt op de Gronin gse uni ver sit eit en dat m ijn kenni s van
H eym an s niet vrij w as van vooroo rde len, is zij n betoo g vee l
de situa tie buiten Gronin gen ge brek kig is. Moge mijn studie
ge n ua ncee rde r dan dat van zij n tij dge note n. Hij cons tateer de
ande re n inspireren ook de positie va n de studentes eld ers te
wel dat m eer mannen dan vrou wen gesc hikt wa ren voor ee n
bes tude re n, zo da t mijn th ese getoetst kan w orden !
aca dem isc he s tudie. De gemidd eld e vro uw ontbrak het nu
ee nmaa l aa n belangstellin g voor abs trac te kwesties en dat
was het ge volg van haar grot e e motio na lite it . M aar He ym an s
l nge de Wild e stud eerde Franse taa l- en lett erku nd e aan de
sloo t niet uit dat dit in de toeko m st zou veranderen . Een groot
Unive rs ite it van A m st erdam . Z ij is ve rbonde n aa n de
ge de e lte van de persoonli jkhe id werd vol gens hem imme rs
R ijksuniversiteit Gronin gen wa ar zij onde rmeer het ja arlijk niet bep aald door erfelijke fact oren en ges lachtskenm erken,
se gas tsc hrij verschap van de uni versiteit organiseert. Voor ts
maar door het "beschavingsmil ieu ", "i ndire cte voorouders "
is zii jurylid van de Aletta Jacob sp rijs.
en indivi d uele levenserv arin gen . Wanneer nu de beide
geslacht en steeds meer samen zouden st ude ren , zouden man loge de Wilde, Nieuwe d eelg en oten in de wetenschap
nen en vrouwen langzamerh and naar elkaar toe groeien, en
Vrouwe lijk e studenten en do cent en aan de Rijksuniv ersiteit
"van w eer skanten" nader kom en tot "h et gem eensch appelij k
Gro n inge n 1871-1919
(pr oef schrift
Unive rs iteit van
m en schh eid sideaal", Een soort and rog y ne persoonlijkheid, zo
Am sterdam) (As sen 1998), f 49,50.
lijk t het w el.
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T u s s e n droom

en daad

Carrièreperspect:ieven

van

onderw-ijzeressen,

1898-1920

Mineke van Essen

Bekeken
door een genderlens
was iedere doorsnee
Nederlandse
lagere school in 1898 iets bijzonders:
in geen enkele andere professionele organisatie
trokken
mannen en vrouwen
zo vanzelfsprekend
gelijk op. Ze moesten
aan dezelfde functie-eisen
voldoen, deden hetzelfde werk, en waren lid van dezelfde
beroepsvereniging.
AI vormden mannen er de meerderheid,
vrouwen
maakten
zo'n dertig procent van het onderwijzend
personeel
uit. Afgaande
op de sekseratio
binnen de opleidingsscholen
viel te verwachten
dat het aandeel van
vrouwen
in het beroep
de komende
jaren nog flink zou gaan stijgen
ook, want op de kweeken normaalscholen
zaten meer meisjesdan jongensleerlingen.
Maar het aantal vrouwelijke
onderwijzers
zegt
nog niets over de mogelijkheden
die zij hadden binnen hun beroep
de carrièreladder
te bestijgen.
In haar rede op het onderwijscongres
van de Nationale
Tentoonstelling had Ida Heijermans, lerares op de industrie school voor meisjes te Rotterdam, voor de positie van vrouwen in het lager onderwi js geen goed woord over.
Onderwijzeressen,
zo stelde ze vast, mochten alleen in de
laagste klassen lesgeven, werden nooit tot schoolhoofd
benoemd, en konden nauwelijks doorstromen naar hogere
typen onderwijs omdat mannen op HBS en gymnasium een
monopoliepositie innamen. Haar kritiek richtte zich dus voor
wat de werkgelegenh eid va n vro uw en in het o nder wij s betreft
vooral op het gebrek aa n carri ëreperspecueven.'
Vergeet:boek

Toch stond nergens zwart op wit dat vrouwen geen schoolhoofd mochten worden. In tegendeel, de lager onderwijswet
van 1857 had vrijwel alle sekseverschillen
ongedaan
gemaakt. Toen de meest prominente vrouw in onderwijsland
- de directrice van de enige rijkskweekschool voor onderwijzeressen Ietje Kooistra - in 1899 Heijermans' pleidooi voor
vrouwelijke schoolhoofden in de praktijk probeerde te brengen , stonden er dus geen wetten in de weg.
Maar wel praktische bezwaren. Haar poging om op de aan
haar opleiding verbonden 'leerschool' voor lager onderwijs
een vrouw als hoofd benoemd te krijgen, liep stuk op de con ventie. Kooistra's hoogste baas, de Minister van Binnenlandse
Zake n, vo nd d at haa r leerl ingen de volk ssch o 1m oesten leren
kenn en zoal di e wa , du s met ee n m an aan bel hoofd ? Hoe
afgewezen en gekwetst Kooistra zich voelde, weet ik niet. In
elk geval heeft ze over het verlies van haar droom het zwij-
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gen bewaard.
Daardoor is haar unieke en heldhaftige confrontatie met de machtigste onderwijsautoriteit van Nederland
volstrekt in het vergeetboek geraakt. 3
Handwerken

Historisch bekeken is
het allesbehalve verwonderlijk dat vrou wen
ook
in
Nederlands
meest
vrou wvriendelij
ke
professionele
organisatie
niet
konden
doorstromen of de top
bereiken. In tegenstelling
tot
sommige
Ida Heijermans.
omringende
landen
Herkomst onbekend.
was
lesgeven
hier
altijd een echt mannenberoep geweest. In pre-industrieel Nederland vormde het
onderwijs voor jongens uit eenvoudige milieus eigenlijk de
enige mogelijkheid voor maatschappelijke status, financiële
zekerheid, en sociale mobiliteit. Via ervaring als klasseonderwijzer
kwam het hoofdonderwijzerschap
binnen
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spectief was hun po sttie
zelf s flink verslechterd. De
onderwijswet van 1920 stelde namelijk
een aparte
onderwijzeressenakte
in
voor de laagste klassen , met
een bijbehorende
kortere
pl eiding ' zo nder int llec tue Ie ballast' .9 Natuurl ijk
verbood de wet meisje s niet
om de 'gewone ' akte van
bekwaamheid
te halen .
Maar in combinatie
met
artikel 29 (het oude artikel
25) hadden ze eigenlijk
geen keus. Daarin stond dat
de laagste
klassen
'zoo
eenigszins
mogelijk'
les
moesten krijgen van onderwijzeressen die zo'n aparte
onderwij zer e enakte beza ten . l"
cho Ihoofd word en
wa s m et die akte wettelijk
o nm o g e lij k.
D aarmee
waren de loopbaanmo gelijkheden voor vrouwen in
[etj e Kooistr a russe n le ra resse n en oud-l eerlin gen in [ 906.
het lager onderwij s weer
Ge m een tea rchief Apeld oorn.
even hermetisch afgegr en bereik , door het behalen van extr a akt en konden ze doorstrodeld als vóór 1860. Over vooruitgan g ge sproken.
men n aar het voortgezet onderwij s .
D at er door alle onderwij sbezuinigingen
tijdens h et
Vrouw en deden tot de jaren ze stig va n de negentiende eeuw
Interbellum nooit iets van deze wettelijke voornemen s is
in het ge wone lager onderwij . niet mee. Hun pedago gi eh
te re chtgekomen, maakt voor het verhaal geen enkel ver schil.
dom ein w as bep erkt tot kl u t rs en m eisj es ." Maar lan gza Wat de wet laat zien , is dat vrouw en een kwart eeuw na de
merh and ope nden de lagere schol en hun poorten voor onderNati onale Tentoonstelling definitie f in de marge van het lager
wij zere ssen. En na de invoering van de lager onderwijswet
onderwij s waren beland . Mannen bleven de ruggegraat van
van 1878 werden ze er onmisbaa r. Die wet maakte handwerde beroepsgroep vormen. De ideale leerkracht was in de
ken voor meisjes tot een verplicht vak. Vanaf dat moment had
beeldvorming een onderwij zer , een man die grondig w as
elk e lagere school eigenlijk een ond erwijzeres nodig die naast
opgeleid, zijn hele leven bleef studeren, een profession ele
het be stieren van een eigen klas aa n alle meisjes handwerken
taakopvatting had en een ho ge intrinsieke motivatie voor het
kon geven.
ber oep bezat. Onderwijzeress en da arentegen konden, als ze
Tegelijkertijd stelde die wet ook de grenzen van hun mogema ar 'de gelukkige gave bezi tten hel kind rhart te winnen'
lijkhed en vast, al waren die niet ab soluut. Artikel 25 bevatte
met een minimale professi onel e b aga ge vol st aan . IJ
de bepaling dat onderwijzeressen 'bij voorkeur' de laagste
kla ssen onder hun hoede zouden krijg en , onderwijzers de
Enquête
hoogs te .i Die voorkeursbep aling beperkte de doorstroming
M aar de subjectieve werkelijkh eid leert anders, zo valt af te
van vr ouwen en maakte het hen moeilijk om een leidinggeleiden uit de eerste empiri sch e enqu ête onder onderwijzer s en
onde r wij zeressen, afgenomen in 1920 . Hoewel het onderzoek
vende positie te verwerven . Artik el 25 'd ient te vervallen' , zo
niet ge richt was op sekse ver schillen, zijn uit het ver sla g toch
luidd e daarom de vijfde stelling bij Heij rmans' lezin g .
Prin ipi ëler nog was ste lling 6: 'Bij de beno min g van per soeen paar intere an te ge gev en s af te leiden over de beroep sneel aa n alle inrichtingen van onderwij s, mag niet op sek se
houdin g van mann en en VI' uwen .' ?
ge let word en, maar op ge schiktheid en bek waamheid '. Beide
Wat o m te beginnen blijkt, is dat er meer vrouwen dan m annen met het onderzoek hebben meegedaan. Van de 296 binstellingen werden door haar gehoo r 'b ij ap plaus aangenoneng ekomen vragenformuli er en, in ge vuld door onderwij sgemen ' . A fgaande op de betekeni s van het beroep voor de
socia le m obiliteit van mannen , zo u het nog een hele toer worvend en van uiteenlopend e leeftijd en levensbeschou wing , is
den om Heij ermans' feministi sche politi eke program gereali me er dan zestig procent afk om stig van vrouwen . Dez e rel aseerd te krijgen .
tief ho ge re spons zegt du s op zij n min st iet s over de mate van
bereidh eid van onderwijzer essen om te reflecteren op de
Marge
e ige n beroepsattitude .
Eén generatie bleek daarvoor in elk gev al veel te kort. Een
Een tweede opvallend e result aat betreft de profe ssion ele
pa ar decenn ia na de National e Ten toon stelling was er no g
habitu s. Die valt primair af te m et en aan de uitkomsten op de
weinig ver anderd. Zeker, het percentage vrouwen in het
vr aag of de respondenten n aast hun werk nog studeerden , bij
op enb aar en bijzonder onderwij s was toegenomen tot respe cvoorbeeld om een hogere akte te behalen. Gezien het vers chil
tiev elijk 37 en 52. 7 Ook mocht en vrouw en vanaf het begin
in carrièreperspectief tussen de seks e n zou het voor de hand
van de twintigste eeuw lesgeven op de HBS en het gymnasihebben gelegen dat vrouwen veel minder vaak studeerden
um, al bleef hun aandeel er beperkt; in de jaren dertig (eerdedan m annen. Maar de uitkom sten laten iets anders zien. Van
re betrouwbare cijfers zijn er niet) vormden ze minder dan 17
de oudere generatie (grosso m odo respondenten boven de
procent van het totale docentenco rp s."
veertig) geeft 43 procent van de mannen en 40 procent van de
M aar onde rwij zere ssen werkten nog stee ds alleen in de laagvrouwen aan na schooltijd te stude re n , voor de jongere gen este kl assen en vrouwelijke schoolho ofden kwamen niet voor
rati e zijn die percentages re spectievelijk 74 en 57. Opvallend
- beh alve op de schaarse meisjessch olen. Vanuit carrièreperis oo k dat van de doorstud eerd er s m eer vrouwen dan m annen
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on midde llij k na het afronden van hun opl eidin g met ee n
vo or tgeze tte studie begonn en (res pectievelijk 90 en 75 p roce nt van de j ong ere respondent en, 100 en 34 procent van de
oudere) . Afgaande op dez e uitk omsten en reke ning houd end
met de gering e doorstroommo gelijkheden van vrouwen, is de
sc h oli n gsberei dhe id van onde r wij zeressen b epaald nie t
geri ng te noem en .
Bove nd ien geve n de uitk om sten van de enq uêt e aan leiding te
ver mo eden dat de taakop vattin g va n vro uwe n hoger was dan
d ie van m ann en . Onder wij zere ssen bleken nam elijk hogere
profess ione le eise n te stelle n aan zowe l de voor bereiding op
als de uit oefeni ng van het beroep . Hel aas is deze fasc inerende uitko mst in het onde rzoe ksve rslag niet ver der uit ge werkt
en zij n de origi ne le vrage nfo rm uliere n ooit bij he t grof vuil
b eland ; de hi storic a van nu staa t dus verd er me t lege hand en .
Tenslotte valt aan de hand van de gegev en s iets te zeg gen
ove r de motiv ati e. Ruim de helft van alle res po ndenten h ad
naa r eigen zegge n niet zel fstandig voor het beroep geko zen
maa r zich laten be ïnv loeden door anderen. Bij vrouwen was
dat vake r het geva l dan bij mann en ; de percent age s zij n
resp ecti evelij k 56 en 44 voor de jo ng ere respo ndenten, 55 en
43 voo r de oude re. D aaruit zo u afg eleid kunn en worde n dat
de intrins ieke moti vatie van vro uw en gerin ger was. A an de
an de re kant gave n mind er v ro uw en dan mannen aan dat
e ige nbelang bij hun ke uze ee n rol had ges pee ld . Eco nom isc he
m oti even maakte n in de jo ng ere generatie bij 15 procent va n
de mannen en bij 13 proc ent va n de vrouwen deel uit va n de
be sluitvormin g, bij de ouder e ge neratie war en deze percent ages respectievelijk 25 en O. Soci ale status werd in de jongere
ge neratie gen oemd door 15% van de mann en en 7% van de
vro uwe n, in de o udere gener ati e waren die per centage s re sp .
25 en O. Ten slott e bleken vrouwe n vee l mi nder onte vred e n
m et hun beroep dan mann en . Aa nme rkel ijk meer m ann en (33
pro cent van de jon gere resp ond enten , 14 procent van de
ouder e) dan vrouwe n (res pectieve lij k 11 en 0 proc ent ) gav en
aan dat ze ee n ande r ber oep aa ntre kk elij ker von de n .
Afga ande op mijn interpretatie van de onderzoeks resultate n hoeveel kan tteke ningen daar missch ien ook bij te maken zijn ste lden ond erwij zeressen zic h du s veel mind er ma rginaal op
dan de wet gevi ng zou doen verw achten. Ze bleven studer en hun carrièrem ogelijkheden in aanmerking gen omen zelfs verbazingwekkend vaak -, steld en hogere prof essionele eisen aan
zich zelf dan onder wij zers, deden qua intrin sieke motivatie weinig voor hen onder, en speeld e n minder vaa k met de ged acht e
dat ze eigenlij k liev er een ander beroep zoud en uitoefen en .

----------'

bond voor leerkr ach ten aa n lage re schole n, maar vro uwe n
vorm den daarbinn en ee n apar te , goed geo rga niseerde sec tie en
maakt en bov endien deel uit van het bestuurlijke circui t.
Nederland se onderw ijz ere ssen lijken niet de behoeft e te hebben geh ad zich als groe p te prof ileren , laat staan te orga niseren. In 1898 bestond er weli swaar ee n k leine afzond erlijk e
onderw ijzeress env erenigi ng - Thu gatêr - maar die stelde zic h
we inig trijdb aar op en werd in 19 16 wegen s ge b rek aa n
bel an gste llin g opge heve n. IS Ond erwij zeressen we rde n lie ve r
lid van de al be sta and e onde rw ij zersbon de n. Al war en vro uwen daarin redelijk ver tege nwoo rdigd, ze bleven tame lijk
onzichtb aar omdat ze ge n b luur .func u s he g n en zich
nie t als gr ep mani festeerd e n.l'' Mi s hie n was dal we l een
verk eerd e strateg ie, d ie sa men met we tten en pra ktisc he
bezw aren de weg barri cade erde tus sen dro om en da ad.

Minek e van Essen is un iversitair ho of ddocent bij de Af delin g
Peda g ogi ek en Gen d erst udi es van d e Rijksuni ve rsit eit
Groningen.
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Verkeerde
strategie?
Als deze ge neratie onderw ijzeresse n wel op gro te schaal studeerde , een hoge profe ssion el e taakop vattin g had en goed
ge mo tivee rd was , waaro m is ze er dan niet in ges laagd om
H eijerm an s' fe ministisc he po litie ke pro gram in daden om te
zetten ? Een inter ess ante vra ag, zeker wanne er we kijken naar
de ontwikk elin gen in Eng eland en Duitsl and , landen die net
als Nederland grot endeels qu a sekse geme ngd e lagere sch olen hadden . In Eng e land, waar overigen s ook aanzienlij k
meer vrouwe n le sgaven , ware n de carri èremogelijkh ed en
VOOrond erwij zeressen ee l grote r; in 1920 was bijn a 58 proce nt van alle lagere h [hoo fden een vro uw. '? De Duit se
situa tie week we lis waar nau welijk s af van de Nederl and se ,
maar daar hadd en onderw ijze resse n tu ssen 1898 en 1920 vee l
meer vo oruit gang geboekt. Bovendien nam het aa ntal vro uwe lijk e schoo lhoof den er na de Eer ste Were ldoorl og toe ; in
1929 vor mde n zij in Berlijn 5 pro cent v an het totaal.
Ee n verg lijking met and ere la nde n is cl or de gro te ver c hillen in conte xt e igenlij k niet mo ge lijk. 14 To ch ka n ik niet nalaten te wijzen op één cruciaal vers chil tussen Nederland ene rzij ds, Duit sland en Engeland anderzij ds: ond er wijzeressen in
d ie twee land en org aniseerde n zic h op sek se, hun Nederl and se
co llega's de de n dat niet. Du itsland kende apa rte o nderw ijze resse nverenigi nge n. En gel and had weliswaa r een gemeng de
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De representat:ie
van Nederlandse
Indië op de Nationale
Tent:onst:elling
Vrouwenarbeid
(I 898)

Oost:van

en VVest:-

Rahany Gramberg

Degene die alleen het verslag van de 'driedaagsche
samenkomst
ter
bespreking
van den arbeid der vrouw op maatschappelijk
gebied in
onze Indische bezittingen'
leest, krijgt de indruk dat er voornamelijk
over Nederlandse
vrouwen
werd gepraat en geschreven.
De
Nationale
Tentoonstelling
van Vrouwenarbeid
bood echter veel
meer op koloniaal gebied. Nagebouwde
Oost-Indische
huisjes,
Indische lekkernijen
en inheemse
mensen moesten
de bezoekers
met de héle koloniale
cultuur doen kennismaken.
De vraag di e ik mij in dit artikel stel, is we lke verschillende
beeld en van de koloniën zijn te recon strueren vanu it het
materi aal dat bewaard is geble ven. Centra al staa t, wat de nietof de el s-t ek stuele bronnen toev oe gen aa n de kennis omtrent
het k oloniale aan de Tentoonst ellin g. In de ze analyse van het
k oloni ale richt ik mij op beelden , oo k wel representaties
ge noe m d. H et begrip represent ati e verwij st naar een activiteit, die door bepaalde visies is beïnvl oed. Al het door men sen in beeldmateriaal, tekst en geluid uitg edrukte valt onder
deze term .'
In di t artike l breng ik de in mijn kr itis che eind -twintigsteeeuw se oge n belangrijke kolon iale represe ntaties naar voren .
Hi erv oor neem ik u mee op ee n denk beeldi ge tocht langs de
kol oni ale afd elin gen van de Tent oon stellin g , wa arbij het
ove rge ble ve n bronnenm ater iaal o nze bas is is . Over dit
ge brui kte bronnenmateria al za l ik voo rda t we aan onze tocht
beginnen wat meer verte lle n. Om het koloniale aan de
Tent oon stelling zo goed m ogelijk te begr ijpen , heb ik niet
allee n de ga ng ba re schriftelij ke bronn en gebru ikt, maar voor al niet-tek stuele bronnen , of tek sten di e beeld en en geluid en
besch rij ven .
In het arc hief van de Tentoon stell in g is niet vee l bronnenm ateri aal va n de koloniale afd elin gen te vinde n. Met name het
arc hief van de rubriek Oo st-Indi ë en de In sulinde -commi ssie
is onvo lle dig . Ongedrukte b ronn en , zoa ls bri even en notulen ,
ontbreke n gro tendeels. Wat we l bew aard is gebleven, zijn
ge dru kte boekje s en circul air es, een ca talog us, een aant al
ans ichtkaa rten , een gekleurde pl att egrond en een aantal foto 's
als onderd eel v an de Gids voor In sulind e .
D e oo rzaa k van het ontbreken van de ongedru k te bronnen is
niet preci es duid elijk . Misschien zij n de arc hief tukke n zoek gera akt ? Het is ook mogelijk dat de rubr iek-comm l ssie / niet
aa n he t ver zoek had voldaan de archie fstukken op te sturen.
D ez e wei gering kon het gevolg zij n van te chaotische notulen , een co nfli ct binnen de rubriek-c ommi ssie over het wel of
niet ove rgaa n lo t ee n uitb eeldin g va n her hel e inheemse leven
in het uit eind elijk e Insulind e : f ee n co nflic t met het ho fd-
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bestuu r ove r het neer zett en va n de ge bo uwe n in dez e nageboot ste kampong ."
Het arc hief van de rubriek West-Indi ë is vollediger ; notul en
va n ver gaderingen, bri ev en , ee n aa n tal ansichtk aarte n, het
bo ekj e De vrouw in Nederl and sch West -Indië en de cat alo gu s
kunn en belangrijke inform ati e ver scha ffen.
Inf ormatie over beide rub ri eken is oo k te vinden in het tijd sc hrift Vrouwenarbeid,
d at ter gelegenheid
van de
Tent o on stelling
versche en. De plattegrond
van d e
Tent oon stelling is een andere bel an grijke informatiebron.
Ook kunn en koloniale en N ed erl and se kranten de nodi ge
wet en sw aardigheden ve rschaf fen .
Nu er wat me er over het ge brui k te bronn enmateriaal bek end
is, kunne n we beginnen aa n onze denkbe eld ige to cht langs de
kol oni ale afdelingen va n de Tent oon stell ing .
Ondergeschoven

kindje

On ze ee rs te stop is het West-Indi sche zaa ltj e. De gro ott e va n
het za altj e laat zien dat het hoofdb estuur van de N ati on al e
Tent oon stelling van Vrou wen arb eid weinig intere sse in We stIndi ë heeft. N iet alleen het hoofdbe stuur , ook Vrou wen arb eid
en de Tent oonstelling scon gr essen be sted en geri nge aandac ht
aa n West-Indië . Dit is de weers lag va n ee n trend in de bred ere cultuur v an het Nederl and s fi n de siècl e. West-Ind ië is het
onde rgesc ho ven kindj e in vergel ij kin g met N ederland s Oo stInd ië.
Wel mak en de bezoeker s van het West-Indische zaaltje voo r
het ee rs t kennis met voor werp en , gem aakt door Surin aam se
en Curaçaose vrouwen . D e Surin aam se expositie is in ged eeld
op basis van het soort vrouw en arb eid of onderdeel van het
vrouwelijk leven. Er is veel aa ndac h t voor vrouwen arbe id
van de lagere standen. Hi erbi j wordt een specifiek ond er sc hei d gemaakt tussen voorwerp en die zij n gemaakt of w orden gebruikt door 'bescha afd e' Sur in aamse vrouwen en voorwe rp en , gemaakt of gebruikt door zog en aam de 'onbesch aafde ' vrouwen: Indiaanse vrouwen en 'Bosnegerinnen' . Ov er
Su rina am se landarbeid en schoo lgaa nde kinderen zijn ge de -
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taill eerd e geg e ve ns te vinden. De co llectie afkomsti g uit
Cur açao is na ar eiland inged eeld . O ver de ze kolonie zijn voor
de bezoeker minder precieze gegeve ns vo orhanden.
In het We st-Indische
Tento on stellin gsgedeelte
is e en
Surina am se aanw ezig : Loui se Yd a, Zij voor ziet de bezoeker s
van ee n pra atj e en ver snaperin gen. Er w ordt veel over haar
gep raat en ges chrev en , zoal s door E lise A. Hai ghton , een
bel an grijk lid van de rubri ek -commi ssi e West-Indië , in
Vrouwenar be id . In een artik el geef t H aighton Louise een
ste m om te laten zien dat de Surinaam se op geheel eigen initiati ef aa n de Tentoonstellin g me ewerkt en niet gezien moet
word en a ls een zielig object: "' Ze t u toch een s in de courant ,
dat ik niet te beklagen ben " ' , voegd e z ij mij toe, "k heb heel
goe d ge w ten, wat ik deed' . ,, 5
Toch gee ft dit haar geen échte daadkr acht; ze krijgt heel duidelijk via de schrijfster een stem, zo blijkt uit de zinsnede
"vo egd e zij mij toe". De daadkracht di e Louise in het citaat
vert oont , staat bovendien
in a mb iv ale nte relatie met
H ai ght on s aanduiding van Louis e als ee n "exe mp laar" en een
"be zien sw aardigheid" elders in het artike l.
Gelukkige
familie
In tege ns te lling tot ' West-Ind ië' zie n we in de Oost-Indi sch e
zaa l oo k m ann en werk . Dit spreek t ee n belan grijk uit gan gspun t va n de Tentoon stellin g tegen ; het w as de bedoeling uitsluitend aandac h t aan vrou wen arb eid te ge ve n . De Oo stIndi sch e coll ectie is gro ten dee ls o p in zendingen
va n
Ned erl ander s ge bas eerd . Er wo rd t gee n aa ndacht geschonke n
aa n inh eem se vro uw en arbeid va n ver schill ende kla ssen . D e
voo rwerpe n lijk en meer te spr ek en d an de m aak ster s erachter .
Terwijl ze nd ing in het groter e ge hee l va n de Tentoon stellin g
gee n rol mag spelen," wordt er ruim aa nda cht aan de zendin g
in Ned erl and s Oo st-Indië be steed . H et id ee hierachter is dat
met nam e Ned erlandse vro uwe n do or hun morele natuur en
hun ce ntra le rol binnen het ge zin , inl and se vrou wen kunn en
ve rheffe n tot de c hriste lij ke be sch avin g . Bij de tentoonge stelde ze nd ing is ze lfs een inhe em se vro uw aanwezig. Echter ,
wann eer e r over de zendin g wordt gepraat, verdwijnen
inhe ern sen van het toneel. De kriti sch e ops tell ing ten aanzien
van de positie van vrouwen is allee n te vinden daar waar
N ederl and in het spel komt. Zoals op het congres.
Van 22 tot en met 24 augustus staa t de congreszaal in het
teken van de koloniën. Dan vindt het co ng re s, de 'driedaagsch e same nkom st ter besprekin g v an den arbe id der vrouw op
ma at sch app elijk gebied in on ze Indi sch e bezittingen' plaats .
We horen hier voornamelijk
mann en spre ke n . Zij vinden
E uro pes e beschaafde vrouwen door een co m binatie va n
natuurli jk e gave n en goed onderricht bij uit stek geschikt a ls
inst andh oud er s e n redder s va n de kol oni e . Indo-Europe se
vro uwe n zij n een potentieel in strum ent in de vo oruitg ang van
de koloni ale m aat schappij. Zij kunn en deze rol alleen verv ullen , als z ij met gro te zorg een W ester se ed uca tie hebben genoten . Inl and se vrou wen worde n over het a lgem een van de
koloni al e voo ruitg ang sgedac h te uit ge sloten .
Op het hele congres staat de co m bina tie van Nederland se
vr ou welijk e zo rg en mannelijke d aadkr acht ce ntraal. Zo kunnen autoc hto ne inwoner s net zoa ls kind eren worden 'op ge voed ' . D e kol oniale verhoudin gen word en neergezet al s
'ge lukk ige -fa m ilie' -verhoudin gen . Dit is ee n veel voork omend eind -n egentiende-eeuw s ste reo type . Niet alleen zorgt
de combin ati e van Nederland se vr ouw elijke zorg, mannelijke
daadkr acht en de opvoeding van inh eem sen al sof ze kinderen
zijn voo r het 'g elukkige -fam ilie' -bee ld, het zorg t er ook voor
dat de We sterse dominantie al s een nood zaak wordt gerepresent eerd. Kinderen, oftewel inh eem sen , móeten wel worden
op gev oed .
De nad ruk di e op de behoefte aan N ed erlandse vrouwen in de
kol oni e wordt gelegd , verwijst in ee rs te instantie naar het
eind-n egenti ende-eeuwse ethisch deb at. Dit houdt met nam e
in dat N ed erl and haar kolonie tot ontw ikke ling wil breng en
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en haar niet meer puur wil uitbuit en . In tweede instanti e laa t
de roep om de beschavend e invloe d va n vro uwe n een diep gewort elde angst voor het verli es van de kolonie zien. Deze
angs t wordt ten aanzien van We st-Indië niet zo gevoeld.
Koloniale
macht:
In sulinde, de nagebootst e O ost-Indi sche kampong, is niet
allee n overdag
toegank elijk,
zoa ls de rest van de
Tent oonstelling. Op dinsdag -, wo en sda g- en donderdagavond
is de poort van Insulinde ze lf o pe n. Dez e verruiming van de
ope n ings tij den is een veel bedi scus sieerde breuk met de uitga ngs p unten van de Tent oon st ellin g in haar geheel. Om he t
se rieuze karakt er van de Te ntoo nste lling te kunnen wa arb orgen e n de gelij ke nis met ee n 'ke rm is ' uit te sluite n, is nam elijk be sloten de Tentoon stellin g 's avo nds te sluite n. ' Na veel
w ikke n en wegen vind t het hoofdb estuur het uiteind elijk
ac ce ptabe l In sulinde op ve rzoe k va n een deel van de OostIndi sch e rubriek-commi ssie 's avo nds open te stellen voo r
publi ek .
In sulind e la at zien dat er in tegen stellin g tot We st-Indi ë ee n
en orm e int ere sse in de Oost -Indi sch e cultu ur be sta at. Dit gaa t
gepaa rd met een ov erw egend Indii sti sch e ben aderin g. Ond er
Indii me w rdt een W, uers e exo tisc he int erpr et ati e van de
Indi e h cu ltuur ve r t::UI1l.8 In sulinde wo rd t gere pre : ent eerd
a ls authe ntiek Indi sch , maar is we l het werk van Nederland se
kun st en aar s. Bo vendi en lop en n ati onale , koloni al e en
Indi sch e elementen do or elk aar heen, wat ook niet ec ht
authe ntie k Indisch is.
In In sulinde zijn ook femini sti sche tekenen van koloniale en
nati onale trots te vinden , die het vrouwelijk streven mo et en
rechtvaardigen. Eind-neg enti end e- eeuwse feministen kond en
du s wel degelijk nationali sti sch en kolonialistisch zijn. De
verwi j zin gen naar koningin Wilh elmina. het vrouw elijk
bov enp artijdig symb ool van de Ned erlandse natie" en Jan
Pieter szn. Coen, het symb ool van ee n krachtige kolonial e
m acht , zij n hier een sprekend voorb eeld van .
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Door deze feministische representaties van koloniale trots
worden de koloniale
verhoudingen
indirect gesteund.
Sporadisch wordt er zelfs via directe bewoordingen positief
over het Nederlands kolonialisme gepraat. De organisatrices
zijn met betrekking tot vrouwenkwesties radicaal voor hun
tijd, voor koloniale kwesties geldt dit minder.
De ondersteuning van het koloniaal streven door de voor hun
tijd vooruitstrevende vrouwen, toont aan dat acties van feministen plaatsvinden binnen bestaande machtsrelaties. De ene
keer gaan ze tegen de heersende, mannelijke orde in, de andere keer kunnen ze deze orde, zoals de koloniale, (impliciet)
steunen. Een stereotiepe representatie van de koloniën is een
deels onbewust instrument voor het binnendringen in een
mannelijk terrein.
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gesproken worden over een serieuze, Eurocentrische benadering, die op het congres tot uitdrukking komt. Over het werk
van Nederlandse vrouwen in de kolonie wordt met grote ernst
gesproken, terwijl het inheemse leven vooral wordt gevisualiseerd. Hiermee kom ik op de tweede manier van een niet-tekstuele benadering; een exotische, Indiistische opstelling, die
vooral in Insulinde centraal staat. Doordat Nederlands OostIndië zozeer tot de Nederlandse verbeelding spreekt, raakt op
een serieuze Tentoonstelling van Vrouwenarbeid het serieuze
aspect op de achtergrond. De organisatrices laten zich verleiden tot een commerciële representatie van deze kolonie.
Daardoor doet Insulinde meer denken aan een koloniale kermis, dan aan een ernstige feministische aangelegenheid.
Met dank aan Berteke Waaldijk

Exotische

trekpleister

De Indiistische benadering van Nederlands Oost-Indië gaat
gepaard met een audiovisuele opstelling. De Oost-Indische
rubriek en vooral Insulinde doen een beroep op de oren, ogen
en neuzen van de bezoekers. Geluiden, geuren en kleuren
staan hier centraal. 10
Op de Tentoonstelling wordt Insulinde neergezet als het ontspannings- en vermaakgedeelte. Het 's avonds geopend zijn
dr aa gt hieraan bij, O ok de bezo ekers anno 1898 z ien
Insulinde als de g rote exo tisch e trekpl eister.'! De organisarrices suggereren zelfs dat het vermaak op de tentoongestelde
manier in Nederlands Oost-Indië is te vinden en niet aan de
Nederlandse bezoekers is aangepast. Dit getuigt van een
Indiistische benadering: "De avonden waarop Insulinde open
is zullen gewijd worden aan vermaak en ontspanning, zoodat
men hier het Inlandsche leven ook van die zijde kan leeren
kennen.,,12
Zowel de muziek als de toneeluitvoeringen
zijn aan de
Westerse bezoekers aangepast. Aanvankelijk is het het plan
om alleen Javaanse muziek ten gehore te brengen. Omdat
veel bezoekers de Javaanse gamelan-muziek
te weinig
opwekkend vinden wordt deze enkele uren van de dag afgewisseld met Europese muziek. Er is niet alleen sprake van
afwisseling; "een Nederlands trompet-orkest begeleidde 's
avo nds de gamelan op meer schetterende dan oorstrelende
wij ze.,,13
De Nederlandse bezoekers worden vermaakt door Javaanse
acteurs. Vreemd genoeg wordt in de Gids voor Insulinde
regelmatig verwezen naar de inspanning van de Nederlandse
organisatoren en organisatrices, terwijl er over de inspanning
van de Javaanse acteurs, de zogenaamde 'bewoners van
Insulinde' niet wordt gesproken.
De foto's in de Gids voor Insulinde representeren deze tegens tell i n ~ de te duidelijker. De foto van het ' re. tau ram in aanbouw ' 4 legt de nadruk op de ge leverde Ned erland se krachtinspanning, terwijl de foto's van de wajang orang, de opvoering van de Jav aanse krij g sgeschiedenis, inheemse ac teurs als
le venloze pop pen verb eeld en . I S Dit wordt veroor zaakt door
hun houding, de ondertitel waarin zij als 'figuren' worden
afgeschilderd en door het effect van de verstilling: voor een
technisch geslaagde foto is het nodig absoluut stil te staan.
Niet alleen met deze foto's, maar ook met de echte opvoering
van de wajang orang wordt een beeld van onverstoorbare rust
geschapen. Er wordt teruggegrepen op een tot de Nederlandse
verbeelding sprekend tijdperk in het verleden: een tijdperk
van onverstoorbare rust. Er kan bijvoorbeeld ook aandacht
geschonken worden aan inheems en in het Nederlands-Indisch
leger, wat niet gebeurt. Het wordt als belangrijk gezien de
mooie dingen van de inheemse cultuur te visualiseren.

Rahany Gramberg studeert Geschiedenis met als specialisatie Vrouwenstudies aan de Universiteit Utrecht.
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Door het koloniale aan de Tentoonstelling met name niet-tekstueel te bekijken valt op dat er onderscheid gemaakt moet
worden tussen twee soorten benaderingen; in de ene speelt
visualisering een grotere rol dan in de andere. Allereerst kan
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M. Meijer, In tekst gevat, Inleiding tot een kritiek van representatie. Amsterdam, 1996, p. 7.
De Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid was ingedeeld
in een aantal verschillende afdelingen, zogeheten rubrieken.
Deze hadden elk hun eigen organisatie; de rubrieks-commissies.
Er waren vierentwintig rubrieks-commissies,
waarvan tweeëntwintig de meest uiteenlopende soorten vrouwenarbeid
als
onderwerp hadden en twee de koloniën: de rubriek-commissie
West-Indië en de rubriek-commissie Oost-Indië & Insulinde.
Gids voor Insulinde. Met terreinteekening en zestien illustraties.
Den Haag, I1AV, Archief Nationale Tentoonstelling
van
Vrouwenarbeid (NTV), inv.nr. 238, 8.
Gids voor Insulinde, p. 9.
E.A. Haighton, 'Eenige oogenblikken in de rubriek West-Indië.
111', In: J,W.A. Naber (ed.), Vrouwenarbeid. Orgaan van de
Vereeniging Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid nr.
25 (03-09-1898), p. 212.
Het hoofdbestuur had besloten dat de Tentoonstelling geloofsneutraal moest blijven om zoveel mogelijk mensen aan te kunnen spreken: Jaarverslag. z.p., 189611897, I1AV, Archief NTV,
inv, nr. 3, 5.
C. van Eijl, Het werkzame verschil. Vrouwen in de slag om
arbeid 1898-1940. Hilversum, 1994, p. 90.
M. Meijer, In tekst gevat, p. 125, De term Indiisme is een aanpassing
van de term Oriëntalisme, verzonnen door Edward
Saïd, zie onder andere: N,B. Dirks, 'Introduction: colonialism
and culture'. In: Idem (ed.), Colonialism and culture, Ann Arbor,
1992,9, pp. 1-25; T. Mitchell, 'Orientalism and the exhibitionary order'. In: N .B. Dirks (ed.), Colonialism and culture, pp. 289317.
M. Boissevain, The women's movement in the Netherlands.
Leiden, 1914, p. 14; M, Grever, 'Feministen en het vaderland:
de historische legitimatie van een vrouwelijk 'wij-gevoel". In:
M. Bosch e.a. (ed.), Feminisme en verbeelding. Veertiende jaarboek voor vrouwengeschiedenis. Hilversum, 1994, 167, pp. 162170.
Om deze audiovisuele benadering extra levend te maken, heb ik
ervoor gekozen het koloniale aan de Tentoonstelling zelf te
audiovisualiseren, in de vorm van een korte documentaire.
I.Heijermans (08-07-1898) en 'Kijkjes 1', I1AV, Archief NTV,
inv.nr. 346, 'Tentoonstelling
van Vrouwenarbeid door eene
Amsterdamse
Courant.
Haagsche
Vrouw' . In: Nieuwe
Nederlands Handelsblad 71 (16-08-1898).
Gids voor Insulinde, p. 9.
1. Heijermans, 'Kijkjes IV ' (29-07-1898), I1AV, Archief NTV,
inv.nr. 346 .
Gids voor Insulinde, p. 20.
'Twee figuren uit de voorstelling der Javaansche krijgsgeschiedenis, (Twee vrouwen)'. In: Gids voor Insulinde, p. 44, 45.
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Over
kleur, vreemden
en 44 definit:ies
van joods-zijn

Titia Blanksm a

Op 28 rn a art 1998 becomm entari eerd en onderzoeksters
vanuit ve rs ch ill en d e histori sche spe cia lis m en het thema
'kl eur in vr ou wen gesch ied en is' tijden s ee n st ud iem id d a g
in het HAV. M a rl ou Schrov er , p ostd oc so cia a l-econ om ische gesc h iede n is a an de U U, en Be r te ke Wa a ld ij k, UD
v ro uwe nst ud ies Letteren aan d ezel fd e u n iver siteit , wa re n
d oor d e VVG uitgenodigd om te s pre ke n ove r de toege voeg de waar de van aanda cht voor kl eur in hun o n d er zoe k . Na d e lezin gen ging een p an el va n vr ou wen h ist or ici
en p r om ovendi met het zelfd e on de rwer p a a n de slag,
waar na ee n plenaire di scu ssie vo lgde . M a r lou Schro ver
br a ch t in h a ar lezing 'V ro uwe n en vree m de n op de
arb eid sm ark t ' m et een de net eli ge k westi e r ond terminolog ie aa n d e or d e, die de di scu ssie di e midd a g zou blij ven
b eh eer sen . Sc hr ov er legd e uit d a t zjj de term 'v r eem d en'
ge b ru ik t, omd at bij haal " ond er zoek n a ar Duit se migranten in Ut rec ht k leu rv ersc hil ni et h et pro blee m is . Ze vind t
' vr eem d en ' ee n ges ch ik te term om dat h ij r ekening h oudt
m et d e pluri formiteit va n gr oep en m igra n te n .
Hi ern a hield zij een pleido oi voor meer aa ndac ht voor de
para lle lle n tu ssen de theorie ën ove r vro uwe n en vreemden op
de arbe ids ma rkt. Schrover vind t dat de vele ove reenkom sten
tus sen deze groe pen , zoals ov erv ert egenwoordiging
in de
in form el e sec to r en problemen al s het 'g laze n plafond', lag e
lon en e n laaggeschoolde arbeid bin ne n de for me le sector, verge lijk ing rechtv aardigen.
D e verb ind ing tu ssen de twe e theori eën ligt vo lgen s haar in
de de fin itie va n werk. Het werk da t in de inform ele sect or
wo rdt ve rr icht , wor d t door de eco nom isc he we te ns c hap niet
als zoda n ig her k end en beeld vormin g is ook sture nd b ij bij voo rbee ld de bepal ing va n de mate van kenn isint ensi vit ei t
va n ee n func tie. Z e erkende dat de verge lijk ing op punt en
sp aak loopt : zo is ' ty p isc h mi g ran ten werk ' iets and er s dan
'typ isc h vro uwe nwe rk' en ve rdw ijnt in de ve rge lij king de
po siti e va n vro uwe lij ke vree mde linge n ge makke lij k uit he t
zicht. I Z e c nclu deerde dan
k dat inreg ra t i
an de th eori eën nie t we nse lij k is, m aar bleef va n menin g da t het zinvo l
is de ove ree nko ms te n aan te ton en , o mdat op d ie manier duidelij k wo rd t d at het proble em ee rde r bij de sa me nlev ing ligt
d an bij vro uwe n of vree mde n.

Insulinde
In de loop der tijd heeft de Na ti on al e Te ntoo ns tell ing va n
Vro u wen arbeid in 1898 belan gstellin g ge tro kk en v an ener zij ds gesc h ie ds ch rij ver s die all een ove r het koloniale aspe ct
van de ma nifes tatie schreven en anderzi j ds van (socialistisch e) vrouw enhistorici, die de exc lus ie ve aandacht richtten
op will e vrouw en. Berteke Waaldijk vroeg zich in haar lezing
ove r de kol oni al e component van de Ten toonstelling van
Vrouw en arb eid af waarom binn en vr ou wen ge schiedenis deze
tw ee pe rspec tie ve n nooit tegelij kert ijd in het onderzoek zijn
gebru ikt. De o m iss ie is opvall end o mda t In sulinde , het deel
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dat w as ge w ij d aan de Ned erl and se kol oni ën , eenderde van de
ruimt e op de Tentoonstellin g in beslag nam.
Waal dij k vo erde ter verkl arin g va n de nalatigheid drie red enen aa n. Te n eer ste lat en vro uwengesc h iede nisconc epte n als
'ge lijk he id' en ' ver schil ' nau welij ks ruimte vo or kleur of
ko lo nia lis me , omda t het wes te rse begrippen betr eft , d ie
a fko ms tig zij n uit resp ecti evel ijk het Verl ichtings de nke n e n
de th eorie ove r de sc he iding tussen de ope nbare en pri véruimt e . Vervo lge ns bestaat er ee n twe eledi g probl eem ro nd
termin ol ogie . Omd at vro uwengesc h ie de n is vaa k wo rdt
besc huld igd van ana ch roni sm e is het verleide lijk in de
gesc hie de nis te zoe ke n na ar woo rde n di e nog ste eds aan wez ig z ij n, zoa ls 'v ro uwe n bewegi ng' of 'v ro uwe na rbeid'. Maa r
de te rme n di e op de Tent oon stell ing voo r het kol oni ale
gebr uikt we rde n, bij voorb eeld ' inla nde rs ' of ' na tuur me nse n',
ka n of w il men nu niet meer ge b ruike n. D at betekent dat wa nneer ee n ve rhaal ove r dit as pec t va n de Te ntoo ns te lling gaat ,
a ltijd aa nha lings teke ns of uitl eg toegevoeg d moet wo rde n.
Daa rnaas t wor dt het tegenw oor d ig als m oeilijk erva re n om
over k leur te spreken zond er in ve rve lende beleidmak er staal
of raci sti sche termen te verva lle n. M en is bang om fout en te
m aken zo dra dit onderw er p ter sprake komt .
Al s derd e reden voor het ge brek aa n aa ndach t voor Insulind e
door vr ouwenhistorici no emd e Waaldijk het feit de geschi ed sc hr ijvers zich erfgenam en voe len va n de feministen di e de
Ten toon stelling organiseerd en . Di t werpt een dremp el op
voo r het behandelen van rac is me e n kolonialisme binn en de
toe nma lige vro uw enbe weg ing. Maa r ze vindt dat naa st de
sc huldvraag jui st ook posi tie ve zake n aa n de orde moet en
kome n. Zo blij kt dat de Ja van en op de Tent oonstellin g door
stak ing en door te prat en met toesch ou wer s aanda cht vroege n
voo r hun situa tie e n dat er waa rde ri ng was voo r hun cultuur.

v.l.n.r : Be rte ke Wo{/ldijk , Morl au Sc lirove r; H enriêtre Lakmak er en
M ar ia Greve r.
Foto M a rieke Hithors t.
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Om het onderzoek naar het kol oni ale goed te doen en de
Tentoon stelling in haar volledigheid te behandelen, pleitte
Waaldijk voor gebruik van alle be schikbare bronnen, ook de
commer ci ële en de muzikale. Z e ontdekte op deze manier een
opvallend ver schil in document atie : over witte vrouwen is in
schriftelijke bronnen informatie te v inden, terwijl gekleurde
vrouwen vaker aanwezig bleken in beeldmateriaal.
Waarom is er op de Tentoon st elling eig enlijk zo veel plek
ingeruimd voor de koloniën ? Dit had in de eer ste plaats te
m aken met het directe belang van witte vrouwen deel te
nem en aan de nati nale trot s. Zij toonden hiermee dat zij
meededen aan het hee rsen ov er de wel' ld .2 Paradoxaal
genoeg wa s het tevens een instrument waarmee kritiek werd
geleverd op het patriarchale sy steem - opgevat als een constru ct dat ook het kolonialism e omvat -, doordat de waarde
v an zak en buiten het Nederlandse gro ndgebied werd getoond.

Onzichtbare
kleur
Tijden s ee n korte pauze was geleg enh eid de kleinschalige
maar inf ormatieve en vooral multi-medial e tentoonstelling
over de Nationale Tentoon stelling van Vrouwenarbeid te
b ekijken , die was ingericht op de ee rs te verdieping van het
Il Av. Verv olgens werd het tw eed e deel van de middag
be steed aan een di scussie o ve r kleur in het onderzoek van vijf
vrouwenhi storici , waaraan ook het publiek deelnam . Onder
leiding va n Geertje Mak pr e sente erd en Mineke Bo sch ,
M ar greet van der Burg , Es t her C aptain en Henriëtte
L akm aker de bevindingen en de probl em en die het perspe ctief op kleur bij hun onderzoek op leve rde .
Er kw am en uiteenlopende zake n aan bod , zoals het gevaar
van pre sentisme , het gebrek aan bronn en en de onduidelijkheid rond terminologie. De eer ste kw esti e werd weggewimp eld met het argument dat wann eer er hi er sprake is van
terugp rojecteren van hedenda ag se denk beelden, vrouwen geschi edenis als geheel zich daar oo k aan be zondigt . Het bron nenpr obleem kwam uitgebreide r aan de orde , omdat het bij
onder zoek naar kleur nogal acute vormen aanneem t. Soms
hebben de bestudeerde groepen zelf gee n documenten geproduceerd , zoals in het geval van de seizo enarbeiders in het
onderz oek van Van der Burg naar plattelandsvrouwen vanaf
1815 in Nederland . D it heeft te m aken met het feit dat juist
mi gr anten zich niet vaak aanslot en bij (plattelands -)organisa ties . In het onderzoek van Lakm aker naar de joodse journa liste Emmy Bellinfante (1875-1944 ) spee lt het probleem dat
Bellin fant es papieren tijdens de Tw eede Wereldoorlog om
veiligh eid sredenen zijn vernieti gd . En Captain, die gaat promoveren op de verwerking van oo rlog servaringen van mense n uit het voormalig Nederland s-Indi ë, heeft vaak te mak en
met auto biografische bronnen , wat problematisch kan zijn
omd at men sen de eigen etnicit eit so ms niet noemen of zich
ze lfs identi ficeren met een and ere etni sch e groep .
M aar voo r dit veelvormi ge probl eem werd een veelvormi g
antw oord geformuleerd. De advie zen en voor stellen kwamen
ero p neer dat bij dit onderzoek ene rzij ds uit bekende bronnen
and ere informatie wordt gehaald - w aarbij aspecten die eerst
ni et van belang geacht werden, ineen s betek enis krijgen -, en
and er zijd s het bronnenmateriaal wordt uit geb reid met ond er
meer niet- schriftelijk materiaal.
De mee st diepgr avende di scu ssie ging over het feit dat kleur
niet altijd de kwestie is als het gaat om het verschil tussen
bev olking sgroepen. Captain merkte op dat van kleurverschil
vaak gee n sprake was bij de relatie tu ssen Indo-Europeanen en
E uropea ne n in voormalig Nederl and s-Indië, en dit werd
onder schreven door Lakmaker en B osch wat betreft de situatie
van jod en in Nederland . Lakmak er vertelde dat Bellinfante
haar joods-zijn zelf niet van bel an g achtte en Bosch ontdekte
tijd en s haar biografische onder zo ek naar de joodse arts Aletta
Jacob s (1854-1929), dat Jacob s het zag als ee n religie, waarvan zij afstand had genomen. Schrover vertelde naar aanlei ding hiervan dat zij bij een eerder onde rz oek te maken heeft
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gehad met in totaal 44 definitie s va n joods-zijn.
B o sch gaf een aanzet tot een meer theoreti sche benad erin g
va n de terminologi sche kw estie met de stelling dat het bij dit
soo rt onderzoek gaat om ver schill en die tot ongelijkheden
w rd en . De an al ytische ca tego rie m oet du s word en ge bruikt
voo r het be stud eren van ee n proces.' Maria Gr ever br ach t
hiert egen in dat kleur niet heel ana ly tis ch is : het bleek imm er s
ee n amorf begrip , dat niet alle en huid skl eur, maar ook religie
e n geog rafie omvat . Van der Bur g vond dan ook dat deze
aspecten allemaal tegelijkert ijd gebruikt moeten word en als
zoek licht op het onderw erp , om te ontdekken welke onderscheid ingen er plaatsvinden . Schrov er benadrukte ten slotte
het belang van het verg elijk end per sp ectief, omdat ander s te
m akkelijk alles vanuit etnicit eit wordt verklaard, terwijl iet s
a nde rs bepalender kan zijn gew eest voor de identiteit van een
individu of groep.
N adat zij de nadelen van de term 'kleur' had samengevat ,
ste lde Mak voor het gebruik van een begrip als 'hiërarchisch e
diver siteit' te overwegen. Da armee raken de machtsverschillen tu ssen de groepen die onder sch eid en worden niet uit het
zicht en is ook de 'witte' groe p een onderdeel van het ond er zoe ks obj ec t. Grever vond diver sit eit echter eerder een uitgangs punt dan een cat eg orie . Bo sch rondde de di scu ssie af
m et de opmerk ing dat het gaa t om de ana lys e van het pro ce s
van hoe verschil wordt gema akt , en het onderzoeken voor wi e
dat va n bel ang is .
Het con cept van Mak raakt weli swaar de kern van de zaak , m aar
werd mijn s inziens wat koel ontva ngen omdat men het hier ove r
twee ver schillende zaken had : terwij l de mee sten notie s zoeken
die zij in hun praktische histori sche ond erzoek kunnen ge bruiken , is Mak op een theoreti sche , overko epelende manier aan het
denk en ov er de problem atiek die zij daarin beschrijven .
Mi sschien moet du s op een eve ntuee l ver vo lg van dez e stu di emiddag iet s duidelijker ond er sch eid gema akt worde n tu sse n de theorie over diver siteit en de prakt ische problem en va n
de hi storica , zoals de politi eke gev oeligheid en conceptu ele
ond uidelij k heid van sommi ge begrippen .
Ik hoop in ieder geval dat ee n vervolg zal plaatsvinden, en ik
denk dat de deelnemers die menin g delen, want ook al we rd
de kwestie rond terminologie niet opgelost, het probl eem
rond bronnengebruik werd grot endeel s uit de weg geruimd en
er heerste eenstemmigheid over het belang van de discussi e .
Ied er een vond namelijk dat aandacht voor datgene wat nu no g
m aar even moet worden aangeduid met kleur, vreemden, etnici teit of hiërarchische dive rsit eit me er verklaringsmog elijk heden oplevert en een voll edig er geschiedbeeld geeft.
Tit ia Bl ank sma is s tude nte Vrou wen studie s L ett er en en
Cultuurg eschiedenis aa n d e U'U.

I.

2.

3.

D e ana log ie tussen e tnicite it en ge nder leidt som s tot een blind e
vlek wat betreft de positi e va n gek le urde vrou wen, zoal s wo rdt
geï llus tree rd door de titel van de bund el A ll th e wo men a re
white, all the bla cks are men , but so me of us a re bra ve van
Gl oria T. Huil e.a. (red.), Ol d Westbu ry, Ne w York , 1982 .
Mineke Bo sch gree p later aa n bij dit proble em va n ver str en gelin g tussen femini sm e en racisme . Z ij noemt in dit ve rband G ail
Bed erma n en Catherin e R . Stimpson , M anl ines s Glui c ivilisa tio n
(C hicag o, 1995 ), waar in wo rd t ge too nd hoe de femin isti sch e
theorie van Charlott e Perkin s-Gilman onde rste und wordt door
het argument dat de sekse n mee r op elkaar lijken dan rassen .
Voor de Engelse situati e is he t ge bruik van racisme voor femini stische doelen aangeto ond door Ant oinette Button, Burd en s of
history: British feminists, In di an wam en, and imperia! culture.
1865-1916. Chapel HilllL on don , 1994.
Vergelijk de notie 'inv enti on of hierarchy' van Gerda Lerner , In
haar boek The creation of pcur iarc hy (Oxford, 1986) trac eert zij
de wijze waarop ver schil tu ssen de seksen in de geschi ed eni s
we rd omg ezet in domin ant ie .
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belangrijke,

Haarlemse
vrouwen
van Vrouwenarbeid

na de

leerrijke
Nationale

tijd'·
Tentoonstelling

Jannie Poelstra

Van een politieke
vrouwenbeweging
was in het midden van de jaren
negentig van de vorige eeuw in Haarlem
nog nauwelijks
sprake. Wel
waren veel dames actief in het liefdadigheidswerk,
en uit hun midden
vormde
zich in 1897 het Haarlemsch
Comité
van de Nationale
Tentoonstelling
van Vrouwenarbeid.
Daar bleef het niet bij. Nog tijdens de voorbereidingen
voor de Tentoonstelling
werd een plaatselijke afdeling van de Vereniging
voor Vrouwenkiesrecht
(VvVk)
opgericht, en kregen vrouwen
een plaats in de Commissie
van Toezicht
op het Lager Onderwijs.
Andere
initiatieven
volgden en leden van
het Haarlemsch
Comité
speelden
daarin vaak een prominente
r o l.
H aarl em zat in 1897 niet te w acht en op de manifestatie in
Den H aag. H et Haarlems eli Com ité, onde r voorzitterschap
van Hen riëtt e de Clercq-Tedin g van Berkh out (1853-1938),
vo eld e zich in ieder geva l steed s weer ge ro epen om de lezers
va n de Opr echte Ha ar lemsche Cour ant (OHC) duidelijk te
maken w aar ze mee bezig waren . "D e éé n denkt nog steeds
aan ee n tent oonstelling van handw erkj es ; ee n ander aan de
ex clu sie ve ric hting, die vooral voor zee r ' roo d' wordt gehouden ; een de rde begrijpt niet wat de goe de gev o lgen zouden
m oet en zijn va n ' zoo 'n tento on stellin g ' , ee n vi erde meent , dat
men beter deed 't geld aan een ande r nu ttig 'do el' te best ecl n .", 2
Dri e ma an den later rea geerd e het C omit é opnieuw o p "de
bezwaren va n h en , die niet in stem m en m et de pl annen va n de
ten toon stellin g - die hoofd schudd end vrage n: Wat zal het
all e s h elp en ?" Maar de OH C was na afl o op van d e
Tent oon stellin g optimi stis ch : " [He t w il] o ns sc hij ne n , al s gin ge n wij nu ru sti ger de maat sch app elijk e toe ko ms t tegemo et ,
nu vro u we n d aarheen onz e ge lij kwaar dige ge leids ters en
m ed ep el grim s zullen zijn ."
Mee

beslissen

Het leek er inde rda ad op dat de Tent oon stellin g een positie ve
uitw erkin g h ad . In 1897, to en de voo rbe re iding e n voor de
Tent oon st ellin g in vo lle gan g w aren , ve rzoc ht en de Comit é led en A letta van Vladeracken en Ch arl otte Gallenkamp de
geme enter aad om de Commissi e van Toez ic ht op het Lager
Ond erwij s voor dames open te ste lle n . Beiden waren
be stuur slid van de W ilhe lminanaai scho ol. In 1898 ho noreerde de raa d het verzoek , d aa r 'wa ar onderwijs in h andwe rke n
wordt ge ge ven ' . Zes dam e s-deskund ige n, waaronder de moeder v an Co m ité -lid Matthijza Wijt e n M ar garetha Christina
van H oëv ell -Gra aff , traden tot de Commi ssie toe .
Ba ron esse Van Hoëvell-Graa ff werd op 43-jarige leeftijd
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bovendi en de eerste pr esid ent e van de Haarlemse afd elin g
van de Vere eniging voo r Vrou wenk iesr echt. "Ik had geh oopt
j e te k un nen schrijven dat ik veel le de n voor de VvVk had
w et en te werven" , schreef ha ar zus ter Kee Avis-Graaff in
1894 nog aan de land elij k VvVk-presiden te Ann ett e
Ver slu y - Poelm an, 'm aar de ha ar! m e darnes zijn op ee n
en kel e ui tzonderin g na , er no g niet va tb aar voor." Eind j anu ari 1898 was de tijd wel daar. M atthij za Wijt en A letta van
Vl ad eracken werden eer ste e n twe ed e se cretaris, Eng elin a
H en g e veld-Genitsen
,
de sc hoonz us van Aletta
Jac ob s, penn ingmee ste r.
Ei nd apri l debatte erd e
d e af de ling o ver het
voo r en te gen v a n
ge me ng d onderwij s en
verklaa rde zic h 'b ij na
ee nste mm ig' vo or.
B e gin juni s to n d het
ve rbo d o p het onder zoe k naar het vadersc hap op de ag e nda , het
we tsa rtike l dat o ngehu wd e m oeders
ve r bood de verwekkers van
hun k ind aansprakelijk
te ste lle n. 'Als vanze lf'
kw am ook Onde rling e
Vrouw enbesche rm ing
ter spra ke , de ve reniEerst e stee nlegging voo r de
g ing d ie in 1897 was
Haarl em sch e Huishoud- en
o pge ric ht met het doel
In d ustri esch ool door d irectri ce
ste un te ve rle nen aan
Cha rlott e Gal lenka mp . ap ril 1902.
zow e l o nge h uw de al s
A rchiefd iens t van K ennem erlan d.
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gehuwde kraamvrouwen. Bij de rondvraag stelde een lid voor
om de koningin na de troonsbestijging een verzoekschrift te
doen toekomen
en haar de tendensroman
Hilda van
Suylenburg in prachtband aan te bieden. Geen ander boek was
immers een beter propagandamiddel voor 'onze zaak' .
Toen de Tentoonstelling beëindigd was, telde de VvVkHaarlem ruim dertig leden, waaronder Henriëtte de ClercqTeding van Berkhout en de verzekeringsinspectrice
Mary
Fleischmann (1853-1940), het enige lid van het Haarlemsch
Comité dat met betaalde arbeid in haar eigen levensonderhoud voorzag. Comité-secretaris Levine de Clercq van Weel
volgde in 1906. Het ledental van de VvVk-afdeling bedroeg
toen 84. Burgerlijke staat maakte weinig uit: weduwen,
gehuwde en ongehuwde vrouwen waren lid. Ongeveer de
helft had een betaald beroep . Vooral het onderwijs was goed
vertegenwoordigd en zo ook het bestuur van de eerste vakschool voor meisjes,
de Haarlemsche
Huishouden
Industrieschool die was opgericht in 1901. Op de Vv Vk-vergadering in januari 1910 zorgden de directrice met haar leraressen en leerlingen voor het rondbrengen van thee en gebak.
Vakondervvijs

Henri ëtte dil Cle) 'iJ-Tedin g van
Berkho ut. p res ide nte \10 11 het
H(wr/ emsc/t Comité 1898, samen lil/ U

Er waren in 1898 meerdere,
door
dames
bestuurde, huishoudelijke opleidingen
in
Haarlem, waarvan de
Kookschool
en
de
Wilhelminanaaischool
de bekendste
waren .
De eerste kreeg sinds
dat jaar een kleine
gemeentelijke
subsidie, de tweede moest
zichzelf financieren. In
1900 besloten de twee
samen te gaan en de
Eerste
Haarlemsche
Huishouden
Industrieschool
werd
opgericht. "Me n is er

tege nwoo rdig

van

doordro ngen, dut hel
j on ge mei sj e ui l Iedere
/ /(W I" dochter Goverta en kleinroo»,
stand in s taa l ges teld
1911.
moet worden om zich
Privé-collectie.
tot
een
zelfstandig
bestaan te bekwamen",
variërend van huishoudster of opvoedster tot lerares in huishoud- of indu strieonderwijs. van type-writer tot kundig naaister of dien stb ode."
Het bestuur pakte de zaak professioneel aan. In mei werd uit
de opbrengst van een poppententoonstelling
een stuk grond
gekocht en voor de financiering van het nieuwe gebouw werd
een hypothecaire obligatielening afgesloten. Binnen korte tijd
waren alle obligaties geplaatst en hadden zowel het rijk als de
provinciale en gemeentelijke overheden subsidie toegezegd.
De leden van het Haarlemsch Comité waren nauw betrokken
bij de oprichting van de vakschool. Gallenkamp werd president-directrice, Van Vladeracken en Levine de Clercq van
Weel commissaris. Vice-presidente Marie van der Laan-De
Joode was geen Comité-lid. Wel sprak ze als hoofdbestuurslid van Tesselschade en secretaris van de afdeling Haarlem op
het Congres Vakonderwijs over het werk van haar vereniging
voor beschaafde dames en meisjes. Vanaf 1900 was ze
bestuurslid van de VvVk-Haarlem. De Comité-leden Anna
Philipse-de Kempenaer en Henriëtte de Clercq ondersteunden
de nieuwe school als lid van de Vereeniging
Eerste
Haarlemsche Huishoud- en Industrieschool. Henriëtte volgde
bovendien de eerste kookcursus voor dames.
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De bestuursleden bemoeiden zich intensief met de school.
Levine hield toezicht op de huishouding, Aletta op het linnennaaien en Sprenger-Larnbrechtsen,
tevens lid van het eerste Vv Vk-bestuur, deed hetzelfde voor de kookcursussen.
Vooral Levine nam een centrale plaats in binnen de school. In
1902 werd ze vice-presidente, het jaar daarop presidente. Ze
bleef 25 jaar verbonden aan de school.
Het

vrouwenlichaam

De Haarlemse vrouwen hielden zich in 1898 niet alleen bezig
met het kiesrecht en het vakonderwijs. In 1899 wisten de
dames van de Nederlandsche
Vrouwenbond tot verhooging
van het zedelijk bewustzijn een overwinning te behalen. De
Haarlemse afdeling, opgericht in 1885, telde in 1898 driehonderd leden. Het bestuur bestond uit vooraanstaande
dames, zoals de douairière Quarles van Ufford- Teding van
Berkhout, in 1901 tevens lid van de Vereeniging Haarlemsche
Huishoud- en Industrieschool. De Bond was alom gerespecteerd. Niet voor niets vermeldde het Haarlemsch Comité het
erelidmaatschap van ex-Bondsbestuurslid
mevrouw BesierKlercq van de Commissie ter bespreking van de openbare
zedelijkheid om de Haarlemmers ervan te overtuigen dat alle
m aal óhappe lij ke richtingen door de Tentoonstelling vertege n woo rdig d waren."
De Bond streefde naar 'eenerlei zedenwet voor man en
vrouw'. Naast de prostitutie stond ook het onzedelijk gedrag
van mannen ter discussie. Daarom was intrekking van de
plaatselijke politieverordeningen
op de bordelen gewenst.
Eind juni 1899 werd dit doel bereikt. Alleen de weduwe
Cornelia Winkelaar-Hermans,
ruim dertig jaar bordeelhoudster, was minder gelukkig met het besluit. Zij verzocht de
gemeenteraad haar bedrijf voort te mogen zetten, daar ze
anders tot de bedelstaf veroordeeld was.
Op het gebied van gezondheid
en kleding bracht de
Tentoonstelling eveneens nieuwe impulsen. In Scheveningen
was aan de 'ra tional dress' ee n hele vit rin e gew ijd met kleding die er 'w aarlijk zeer militant' uit za g ." H et ja ar da arop
werd de Vereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleeding
(de VvVvV) opgericht, die propaganda maakte voor kleding
die voldeed aan de eisen van gezondheid, gemak en goede
smaak. Het corset moest verdwijnen, alsook de nauwe schoenen met hoge hakken en de zware stoffen die het lichaam
oververhitten. In maart 1900 besteedde de Haarlemse VvVk
haar vergadering zelfs aan 'het vrouwelijk lichaam in verband
met de mode' . Het corset, 'verreweg het meest schadelijke
middel van alle, daar het juist de vitale deelen verminkt',
moest het opnieuw ontgelden.
Een Haarlemse afdeling van
de VvVvV kwam kort daarop
tot stand. De bestuursleden
waren bijna allen lid van de
VvVk en waren ook betrokken bij de Huishouden
Industrieschool.
Huisvrouwen

Had de Haarlemse overheid in
eerste instantie de initiatieven
van de Haarlemse vrouwenbeweging ondersteund, vanaf
1908 veranderde het beleid. In
augustus opende de gemeenteraad de aanval op de MMSlerares: zij kreeg bij haar
huwelijk ontslag. De onderwijzeres volgde in november,
ondanks
het
feit
dat
Gedeputeerde
Staten begin
1909 dit besluit nietig verklaarden.
Haarlem
regelde

1998

Thiska Thiel- Wehrbein,
oprichtster van de
Nederlandsche vcreeniging
van Huisvrouwen, afdeling
Haarlem en presidente van de
VvVK Haarlem, ca. 1919.
Uit De Huisvrouw, oktober
1941.

------

---- -

vervolgens het ontslag in
. ~ .
.
e en aparte vero rdening .
~·UI8V1'OUWen
P as zes ja ar later vocht
een onderwijz eres haar
Komt
a.e. om
drie in ~bouw
gedw ongen ontslag aan.
De rijksoverheid
stelde
.',ZAN ~
jansstraat,
haar in het ge lij k en bij
K oninklijk B esluit van 5
juni 1915 werd b epaald
d at het aan gaan van een
Deern8tigehuI8houdeliJ~e
huwelijk
onvoldoende
aanle id ing wa s om een
ond erwijzer e s
ongevraagd te ont sl aan .
Kort
daarop
sloegen
Bestuur
v. d.
H aarlemse vrouwen een
Bond
voor
'
Veeuwenkieerecht
.
.
nieuwe weg in, die meer
verwarring wekte dan alle
voorgaande.
"Enkele
Ad vertenti e uit de Oprechte Haarl em sche Cour ant, 17 sep tem be r 1917 .
vooraanstaan de vrouwen
h adden ki esv ereeniginin 1922 het duizend ste. In de jaren derti g was de afde ling
gen opgericht , dat werd get ol ere erd , maar een Vereeniging
Haarl em ze lfs de groot ste van Nederland .
va n Huis vrouw en was nog iet s ab nor maals. D e dames vonden
het gek, om van een dergelijk e Vereeniging lid te worden , zij
Tot slot
geneerden zich er bepaald voo r en de mannen! !! Nu laat ik
De Tentoon stelling van Vrouwenarb eid wa s in Haarlem het
daar maar ni et te eel van zegge n. Die dacht en min stens dat
startse in voor vrouwen om op te komen voor hun eigen belanwe ons versrand v rloren hadd n.,,7
gen. Al in de eerste maand van 1898 kw am een vrouwen kiesIn 1916 werd een Haarlemse afdeling van de N ederlands ch e
rechtafdeling tot stand, de vakschool voor vrouwen volgde
Vereeniging van Huisvrouw en (NVvH) opg ericht. Al eerder
kort daarop en in 1916 we rd een plaatsel ijke afdeling van de
w aren dames uit Haarlem en omgeving lid van deze landelijNVvH opgericht, In deze vereniging en komen we steeds
k e verenigin g (1912), waaronder Henriëtte de Clercq . De
dezelfde per sonen tegen, waaronder de d am es die in 1898 het
strij d voor het kie srecht en de profession ali sering van het
Haarl em sch Comit é h adden gevormd . De heren in de
hui shouden lagen voor ve el d am es in elkaar s verl engde .
gemeent er aad mocht en vinden dat gehuwde vrouwen alleen
D e oprichtin g van de NV vH Haarlem wa s het werk va n
binnen shui s verantwoord elijkheid dro eg en, hun echt genot es
V vVk-pre sid ente Thiska Thiel-Wehrbein
(1866-1941 ). Zij
en docht er s dachten daar anders over. Hui sh ouding, arbeid en
nam in 191 3 al s ee n van de ee rs te twee vro uw en zitting in de
politiek w aren voor hen gee n gescheiden terreinen . Van de
pl aat selijke Commi ssie van Toezicht op het Middelb aar
zes vrou wen die in 1923, het eerste ja ar d at vrouwen mochOnderwijs en w as in 1916 zowel president e van de VvVKten stemm en, in de raad kw amen, namen er twee zitting in het
Haarlem al s ondervoorzitter van de Vereeni g ing voor Steun of
bestuur van de Huishoud school, waarin ook de NVvH kort
tijdelijke vervan ging van de huisvrouw. Deze vereniging ver daarna h aar vertegenwoordigster
kreeg . En toen in 1933
leende hulp aan huisvrouwen, niet voor het uitvoerend hui senkele raadsleden voorstelden om de huwende ambten ares te
houdelijk werk dat door dien stboden en werksters werd
ontslaan , ma akten vrouw en in de raad hen met succe s duidegedaan, maar voor het beheer van de huishouding.
lijk dat hui shoudelijk werk ge woon arbeid was en heel go ed
Thi ska en m evrouw De Veer-Bl okland Wyb randi schreven ,
samengin g met beroep sarbeid buiten shui s.
ev enee ns in 1916 , tweehond erd Haarlem se d am es aan voor
de oprichtin g va n een vakv er eni ging van hui svrouwen . Z e
Janni e P oelstra is al s uni versitair docen t ve rbonde n aa n de
wilden midd el s zo 'n vereni ging manieren vind en om het hui sLeer stoelgr oep Ned erland se ge sc hiede n is van de Uni versiteit
houdelijk werk te verlichten en hui svrouwen te organi seren
va n Am st erdam.
op hun belang en als consument en werkgee fst er van huisperZojuist versc hee n haar boek Vrouwen aa n het Spaarn e . Op
so neel. "Nog hoor ik Mevr . de Veer vrage n: Ho eveel van di e
zoek na ar nieuwe weg en . Haa rlem: Vrieseb orch, f 39 ,50.
dames zouden er wel verschijnen ?" , aldu s Th isk a . "Nu kend e
ik mijn Pappenh eimers, in dit geval de altijd belangstellende
en sociaal voelende vrouwen, want het was niet de eerste keer
dat ik een oproep tot haar had m oeten richten en dan was het
altijd een vaste , trouw kern, di e ver scheen. Ik kon dus met vrij
1. Notitie van Henriëtte de C lercq-Tecling va n Berkhout, presidengroote zekerheid antwoor de n : 'A ls er 40 ver schijnen, kunnen
te van het Haarlem sch C omit é , in haar dagb oek bij het j aar 1898.
we tevreden zij n'. Juist geno eg , om te o ver zi en en een goed e
2 . Opr echt e H aarl em sch e Co ura n t (OHC) , 17 decembe r 1897. De
keuze uit te do en voor de be stuur sleden. Ma ar mi sschien zijn
tw ee vo lge nde citat en kom en uit OHC va n 2 1 maart 1898 en van
er nu wel een p aar nieuw sgierigen om het zon derlinge van de
3 se pte mber 1898 .
co m bin atie hui svrouwen vereeni ging. "
3. Ge cit eerd bij Marja Bor ku s e.a ., Vrou wenstemm en , Zutph en ,
Het resultaat was positief. Actieve dame s, waaronder voor1994 , p . 30. De ande re cita ten uit de ze a linea zij n ontl eend aa n
m alig pre sidente
van de VvVvV
me vrouw
VogelM aandblaadj e en M aand blad VvVk , 1898-1910.
Molenkamp , vormden het be stuur . De eer st e bijeenkom sten
4 . Het volgende is geb aseerd op de Ja ar ver slagen van de schoo l,
vonden plaat s in haar ruime su ite. Met lezing en, de verhuur
1901/02 -1930.
van huishoudm achines en vooral door de sfeer van gezellig5. OHC , 28 maart 1898 .
heid die presidente De Veer om zich heen wist te scheppen ,
6. OHC, 26 augustus 1898 .
' w aardoor ze een bijeenkomst de allure van een vergaderin g
7 . Mevrou w A .J.Beund er s- Vroesom de Ha an , bestuurslid eers te
ontnam', werden de weerstanden van de dame s tegen een
be stuur , in De Hui sv rou w (oktobe r 1941 ). Citaten va n ande re
orga nisatie van hui svrouwen gebroken , conclude erde Thiska
NVvH-l ed en zijn ev en een s te vinde n in di t nummer.
nad erhand . In 1921 werd het zes honde rdste lid in geschreven ,
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Het:

Feminisme

feminisme

Vrouwenbeweging

verl<wanseld
vers us feminisme

Marijke Huisman

In 191 I scheidden
de Utrechtse
juristen Clara Wichmann,
Willem
Werker
en Corrie Werker-Beaujon
zich als 'ethisch feministen'
af
van de Nederlandsche
Bond voor Vrouwenkiesrecht.
De drie verweten de NBvVK
het 'ethisch beginsel' en zelfs het feminisme
te
verkwanselen
uit opportunisme,
om zoveel mogelijk
leden te trekken. Na hun afscheiding
begonnen
de juristen
hun eigen activiteiten,
waaronder
het voorbereiden
van het Encyclopaedisch
Handboek. In
dat Handboek schetsen zij een beeld van feminisme
dat haaks staat
op het beeld dat wij tegenwoordig
hebben. Niet de cultuur was
voor hen belangrijk, maar juist de natuur.

De vrouw , de vro uwenbeweging en het vrouwenvraagstuk .
Encycl op aed isch H and boek is ee n van de bel angrijk ste bro nnen voor de gesc hiedschrijvi ng van de ee rs te feministi sch e
go lf in N ed erl and. Het boek ve rscheen oorsp ronkelijk in aflever ingen die in 1913 en 19 18 werden ge b unde ld . Dat deze
bron niet on om streden is , komt vooral do ord at de drie red actie le den zich du id elijk pro fileerd en als 'eth isch fe m iniste n ' en
zich daa rmee afzett en tegen de door he n 'ra tionalistisch '
ge no emde femi n isten .
In de h ist ori o grafie is het et hisc h femi nisme voo ra l gez ien
als een gematig d of co nserva tief soort femini sm e dat de
se kseversch illen ben adru kte, in tegen stellin g tot de 'rationa listen ' di e zo ude n uitgaan van seksege lijk he id. Na ee n uitgebrei de analyse van het H and boek k wam ook ik to t de co nclu sie d at de idee ënwere ld van de Werkers en Wi ch mann
ste rk we rd be paal d do or het na tuur lij k verschi l tussen m anne n en vrouw en, wat zij de 'we rkelij kheid' noemden. D at w il
ec hter ni et zegge n dat zij ee n a-historische v isie op het bi ologi sch versc h il h adden , zoals veel vrou w enh istori ci hen
later hebb en verwete n . M ij n ste lling is dat de 'ethisc h femi ni sten ' in het Enc yclopaedis ch Hand bo ek uitg ingen van een
evo lutio nair pers pectief op de natuur . Dit bet ekent on der
ander e dat zij ee n histor ische kijk ha dden op de natuur - en
dus op het 'nat uurlijk seksever sc hil'. D at beteken t ook da t de
et hic i een were ldbee ld hadden waa rin veranderi nge n slec ht s
ge lei de lijk ko nde n plaat svind e n, voo rtkomend uit wa t er a l
was. D at is m ijn inzie ns da n ook het essen tië le geschil punt
tu ssen de eth ic i en de ration ali ste n. I D e be lan gr ijkste kri tie k
van de eth ic i wa s namelij k dat de rat ion alisten vanui t een
idee of id eaal ee n breuk m et a l het voor gaand e wilden force re n . Da ard oor zo uden de ration alis te n de werk elij khe id ofwe l de natuur - on tk enn en . Dit leidd e er ze lfs toe dat de
ethici de term 'femi nisme' voor zic hze lf claimde n, en in het
Encyc lopa edis cli Han d boek voor tdure nd ee n teg e ns telling
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creëerden tussen ' fe m in is me' e n de , in hu n og e n verou der de,
'vrouwe nbeweging' .
De

vrouW'enbeW'eging

voorbij

Clar a Wic hm ann en het echtpaar Werk er stelden in het
Encycl opaedi sch H an db oek dat de vrou wenbewegin g on de r
in vl oed va n de ide alen uit de Fran se R evolu tie ont stond. Toen
'vrij heid' en 'ge lijkhei d' hoogtij vierde n, eisten ook vrouwe n
deze rechten op. D e kri tiek va n de drie redactie leden was ec hter dat de r uw nb we g ing dez ab srra te idea le n o ngeac ht
pl aat s en lij d to epa tc .2 e eth ici daar en t ge n z iden uit te
gaa n van de (histo risc he) we rke lijk heid .
Volgens Corr ie We rker- Beau jo n was h et versc h il tus sen id eaal en werkelijkheid zelf s funda mente el voor de richtingenstrijd bi nnen de Neder lan dse vrouwenbeweg ing. Zij verwo ord de deze strij d als ee n tegen stell ing tu ssen het oude en
het n ieuw e: in de pl aats van het 'ou de ' , o fwel het 'idea lis tisch -acti eve ration ali stisch e fem in ism e ' stelden de Werk ers
en Wi ch mann 'het nieu w e in zicht' d at id ealen moe te n zijn
ve ran kerd in de - h istorisch ve ra nder lijk e - m aat sch app el ij ke
en ge es te lijke o ntwikkeling
a n een sa m nlev ing .i
He t vrouwe nvraagst uk moes t vo lge ns de e thisc h fe min iste n
daarom wo rde n geïn ter preteer d als het zoe ken naar een nieu we vorm voor h et natu urlij k sekseversc hil. Die nieu w e vorm
zo u worde n bere ikt door de vr ije ont plooii ng van vro uwe n, of
zoals Wi llem We rk r he t schreef "de alge hele vermee rdering
van vrou we lijk in vloed op de cu ltuur ".4 Dat was voor d e et hici dan ook he t bel an grij kste doel va n feminis m e . Zijn ec htgenot e defi niee rde fem inism e vervol gen s als een str even naa r
"ver zoenin g, gezam enlij kh eid , solid arit eit. Niet ee n str ij d
te gen het ma nlij k element in de sa menlev ing du s, doch een
pon eeren va n het ze lfstand ig heidsrec ht va n het vro uwe lijk
element náást het manlijke is he t, wat doel èn midde l in de
on twikkeli ng van het vro uwe nvraagstuk en du s ook in de
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'vrouwenbewe gi ng ' moet z ijn". 5
Het tussen aanhalings teke ns ste lle n va n de term vro uwe nbeweg ing in dit citaa t duid t mijn s inzien s op het f iguurlijk terzij de stelle n va n de vro uwe nbe weg ing. Die wa s passé , de tij d
was nu rijp voor 'fe m inis me' - let wel , het eth isch fe minis me .
Dit fem ini me werd do or W ill m e rker dan ook gez ien als
een vervo lg op de 'conve ntion Ie vr uwenb ew egin g .6 Hij
verw eet de vrou wenbewegin g de middelen tot het doel van
'femin isme' te verh effen. He t vrouwenk iesrecht bijvoorb eeld ,
was in zij n og en gee n doel op zich : wan neer de ze lfsta ndigheid van vro uwe n en hun inv loed op politi ek, sociaa l en
mo reel ge bied gerea lisee rd zo u zijn , zo u het kies recht vo lge ns hem nood zakelijker wij s volgen.
Dat Werker spr ak va n het et hisc h femin isme als ee n vervo lg
op de vrouwenb ewe ging is niet toev all ig. Het denken van de
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Titelblad va n het Ency cl op aedisch Ha ndboe k, dee l l
(A ms te rda m 19l4 ),

Werk ers en Wi chm ann in het En cy cl op a edi sch Handb oek
werd nam elijk geke nmerkt door een sterk hi stori sch besef,"
De red actieled en schre ven voo rtdure nd over vers chille nde
histori sch e fasen die elka ar ge leidelij k o pvolge n. Het int eressante is dat ook de natuur ee n belan grijke rol in hun hist orische wereldbee ld innam , én dat zij de natuur als histori sch
be sch ouwden.
Zorgethiek

Na de histori sch e period e wa ar in me t nam e ' ma nnelij ke'
eig ensc ha ppen als kracht en intelle c t de evolutie hadd en
bepaald , was het nu de beur t aan de mor aal, vol gen s de red actieleden van het Ency clopae d iscli Ha ndboek. De mater iële
strij d om het best aan was in hun werk daarom verv angen door
een eth iek van zorg voor zwak keren. Hét symb ool voor deze
'z orge thiek' was het moedersc hap . Het beeld van moede rsch ap
en -liefde stond in het H andboek symboo l voo r een ethiek die
was gef u ndeerd in de natuu r, maar die zo u kunn en uit groeien
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tot een alge meen , m aat schappeli jk moeder sch ap. Tegelijk ertijd
diende het moedersch ap als een spiritueel of gees telijk ideaal ,
waa rnaa r de evo luti verd er zou moeten wo rde n ingericht. En
dat idea al go ld voor z wel m ann en c ls vrou wen."
Me t het b eeld van moe derliefde cons trueer den de ethisc h
femi nisten een continuïte it tussen het sekseve rsc hil (natuur),
het culturele verlede n (ge schiede ni s) en hun streven: een toekomstige synthese van natuur en cultuur . De ethic i combineerden in hun femini sme dus h et natuurlij ke sek sev erschil
met een hi stor ische kij k op de ve ra nderl ijkhe id van de beteke niss en die aa n dat versc hil (kunne n) wor den toegekend : in
ge wij zigde hi stori sch e om standi gh eden zou ook het sekseve rsc hil een andere vo rm moet en aanneme n.
Ee uw en lang hadden de vrou welijk e wa arden wa arop de toekom stige maatschappij vo lgens de ethisch fem inisten zou zijn
geba seerd, zich in de privésf eer kunnen ontwikke len. Nu
moesten deze w aard en ook op de openbar e sfeer word en toe ge pas t. Wann eer de sa me nleving als gev olg van de vro uw elij ke inv loe d niet lan ger door strij d, maar door same nwer king
en liefde zo u wor de n gek enmer kt, zou er een gehee l nieuwe
maat schap pij ontstaa n. En dat was uiteind elijk het doel van
de ethisch feministen : "ee ne evo lutie d r 0 rt" .9
Een

hogere

fase

M et deze argumentatie plaatsten de ethici zich in het in hun
tijd levendi ge evolutie de bat. Veel hervorm ingsgezind en , ook
fe mi nisten, voel den zic h aan h et e ind va n de vorige ee uw
aa ng etrokke n tot het evo lutiede nke n omd at het hen een theori e bo d m in de schij nbaa r natuurlijk e orde van de indu striële .arn nle vin g in te gr ij pen. 10
Toc h wordt het evolu tied enken maa r zelden verbo nden met
fe minisme . In vrouw enhistori sch onderzoek wordt het vaak
als iets neg ati efs ge zien. Evoluti edenken wordt geïnterpretee rd als 'soc iaal-dar wi nisme', ee n term die associaties
oproe pt met anti-fem inism e en bio logisc h determin ism e . Het
evo lutiede nke n kan in ruime zin echter beter om schr even
wor de n als ee n amal gaam aan opva tting en over de verhoudin g tu ssen natuur en c ultuur, en over de manier waa rop de
men selijk e sa me nle ving zou moeten wor den ing eri cht. Een
van de strom ingen binnen dit denken is het zogen aamde
're form-darwinisme',
dat een gro te aantr ekkingskra cht had
op aller hande hervo rmers, vari ërend van liberalen en socialisten tot fe m inis te n.
Het re form -da rw inisme nam , in teg enstelling tot het soc iaaldar wini sm e het versc hi l tussen m ensen en dieren tot uitga ngs punt. De o nger ichte agress ie die in de planten- en die ren wereld woe dt, was vo lge ns de ze stromi ng niet van toe passing op de men senw ereld, omd at de men s de loop van de evolut ie met zac hte hand kon beïnvl oeden door kenni s van de
natuur te combineren m et het menselijk e rechtvaard igh eidsgevo el. In deze opvatt ing van het evo lutiede nken werd de
hoogste o ntwi kkelingsfase geke nme rkt door liefd e en res pect
voor alle men sen - du s ook voo r zwa kk ere n, zorg en het
same nw erke n aan een betere same nleving .
De ze inte rpre tatie van het evolu tiedenken bood hervormin gsgez inde groe pen een theorie om het men selijk ingrijp en in de
evolutie te legitimeren. Vanuit het idee dat de omgeving de aard
van de soort bepaalt, werd bear gum enteerd dat het som s nodig
is de sociale verhoudin gen te wijz ige n opd at de mensheid als
geheel een hogere e volu tiefase zo u bereike n. Soc iale misstanden en de ach tergestelde positi e va n vrouwe n kond en in deze
we reldvisie du s word en opgeva t als bij verschijnselen van een
natuurli jk e evo lutie die ongericht was. Een hoogsta and e , j uiste
inri chtin g van de maatsch appij - en dus een hogere fas e in de
men selijke evolutie - zo u kunnen worden bewerkstelli gd door
met mens elij k inte llect en ethisch gevoel ver anderin gen in de
maatschappelijke verhoudinge n aan te bren gen .j I
Voor N ed er land is Selm a Sev enhu ij sen een van de wei nige n
gewe es t die de rela tie tussen evo lutiede nken en femin ism e
heeft ond erzocht. In haar proe fsch rift De orde van het va de r-
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we ge de mogel ijkh eid die daarme e wer d gesc hapen o m uit de
biol ogi sche categori eën te onts nappe n. Ni et alle vrouw en zij n
femini st en mannen kunn en ook fe m in ist zijn, ald us M aria
Grev er in haar proe fsch rift. !" Met het ide e dat ook m annen
femini st kunnen zijn, zo ude n de ethi sch fe ministen - w aaronder Will em Werker - het we l eens zijn. H et idee d at fe mi nisme zo u ontsna ppen aa n de bi olo gi sch e ca teg or ieën past ec h ter he lemaa l niet in het denken van de et hici . Zij ge bruik te n
de term ju ist om het sekseve rs chi l wee r terug te br e nge n in
het den ken ov er h et vro uwe nv raagst uk . En dat was hun
bel an grijk ste twi stpun t me t de doo r hen zo verg uis de 'vrou wenb ewegin g ' . Het k an verke ren.

Marijk e Huism an studeerde Geschied enis met a ls sp ecialisatie Vrouwenst udies Letteren aan de Universit eit Utre cht . Zij
on tving in 199 7 de Johanna Nabe rprijs voor ha ar do ctoraa lscriptie. Zij is redactric e van H istor ica.

D it artikel is een bewerking van mijn doct or aalscriptie De vrou>v,de
vrou wenb ewegi ng el! het vrouwe nv raags tuk. Feminism e en evo lutie denk en in N ed erland (191 3-191 8) (Univ ersit eit Utrec ht, 19 96) die is
in te zie n bij o .a. het I1AY.

I.

Clara Wichman, 1912.
Uit Min eke B os ch, He t ge slacht van de we ten schap . Vro uwen en
hoger o nd erwij s in Nede rl and , 1878- 1948 (Am st erdam, 1994 ).

schap (19 87) stelt zij dat femini sten in de j aren negenti g van
de vorig e ee uw het evolut iep er spe ctief ge bru ikten om een
di scus sie te sta rten over de hi stori sche ve ra nde rlij kh eid va n
sc hijnb aar ' na tuur lij ke' instelli ngen als hel huwelijk , het
gez in en vad er- en m o d er ·c ha p .12 De r mi nisten di e
Sevenhuij sen bespreekt, leg gen in hun ev olutie-argument ati e
de nadruk op veranderin gen in de soci aal -e conomische en
juridische positie van vrouw en. Na de ee uw w isseling verschoof het acc ent steeds meer na ar vera nde ri ngen in de
moraal. Als m en sen hun eige n ge drag en ethie k zouden wij zigen, zou de sa rnen le in b ijn a vanze lf op ee n ho ger , bet er
n
plan kom en .' :' O ok uil mijn nderz e k naar de rela ti tu
het evolut ied enken en h et eth isc h fe m in is m e va n h e t
Encyclo paedisc h H andb oek blijkt dat de ethisc h femini sten in
de jaren tien de gang der evo lu tie veel mee r uitl egd en als ee n
geestelij ke , of morele ont wikk eling. E ssenti eel hierbij is d at
de ethici blev en uitgaan van de natuur/w erk elijkheid. Want
als leidraad voo r die toek omstige ontwikk eling grepen zij
terug op een 'n atuurlijk' beeld, n amelijk dat va n de moed er en
de moederlijk e zorg . Met behulp van het evo lut ie denke n kon den de eth ici du s én vast ho ude n aan een natuu rlijk ver schil
tu ssen de se kse n, é n bepl e iten dat het sekseve rsc hil niet in
alle tijden dezelfde betek en is hoeft te hebb en . H et hi stori sch e
per specti ef va n het evoluti ed enk en m aakt e het hun du s m ogelijk de natuur niet a-hi stori sch op te va tte n, m aar het we l tot
de kern va n het vro uw envraags tuk te m ak en , en du s re cht te
doen aan wat zij ze lf als de we rkelijk he id besch ou wd e n .
Een

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10 .
11.

12.

W'oord

Het is mo eilij k te achterh alen wat de term 'fe m inism e ' circa
honderd j aar ge le den bet ekende, en wann eer het woord precies is ing ev oerd in Nederl and , maar het geb rui k van de term
door de eth ici duidt mo geli j k op een vee l prominenter e rol
va n de natuur in de defin itie va n 'feminis me' dan wij tegen woo rdig vaa k denken . Wij waa rderen de term nu jui st va n-
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14.

Ik kwam op dit spoor door het artikel 'Tweeërlei stroming?
'Ethi sch' en 'ra tion ali stisch' fem inisme tijde ns de eerst e golf in
Nederland ', in : Sociali sti es-Feministi ese Teksten 9 (1985) , pp .
104 -120 .
En cyclopaedisch Handb oek (EH) , ' Voorwoor d ', deel I, pp . i-iv ,
p. ii.
e.M . Werker-Beauj on , 'Vrouwenbewegin g en maat sch appij',
EH deel I1, pp. 129 -5 , m .n . p . 135; 'Voor woord ', p . ii .
W.H .M . Werker, 'H et v ro uw envra ags tuk in alle and er e vra ag stukk en ' , EH deel I , pp . 1-41 , p. 37 .
e.M . Werker-Beaujon , ' H et hedendaagse he vrouwen vr aagstuk' ,
EH deel I, pp. 42-84, a .d . pp. 56-57.
Werker, 'He t vro uwenvraags tuk in alle andere vraagstukken',
pp. 37-38 . Clara Wiehmann stelt zelfs dat de vrouw enbewegin g
overbod ig is geword en: het vro uwenvraa gst uk zal zich vanze lf
oplo ssen in de tijd en de evoluti e . 'Het vrouwe nv raagstuk en zijn
betr ekkelijkheid ' , EH de el 11, pp. 701-706 , a .d. p. 706 .
Zie ook Mineke Bosch, Het ges lac ht van de we tensc hap.
Vrou wen en ho g er onde r w ij s in N ed erland , 18 78-1 948.
Am sterdam , 1994 , pp . 304- 305 .
Zie Werk er-Beauj on , ' Het hedenda ag seh e vrouwen vr aagstuk ' ,
pp . 73-76; A . Rut ger s van der Loeff , ' De vrouw in de natuurlijke kate gorieën ' , EH deel 11, pp. 693-700 .
Werker, ' Het vrouwen vraagstuk in alle andere vraagstukken ', p . 4.
Zi e bijvoorb eeld Ann Taylor All en , Feminism and motherhood
in Germa ny 180 0-19 14 . Ne w Bru nswi ckJN ew Jer sey, 1991.
D. Oldroy d, D a r w in ian imp ac ts . An int ro duetion ro the
Darwinian revoluti on . Milton Keynes, 1980, m.n . hfd st 16;
Cynthia Eagle Rus sett , Darwin in Am erica. The int ell ectual
resp on se, 1865-1912 . San Franci sc o , 1976 , m.n. hfdst . 4;
Li esbeth Bervoets , Op voed en tot social e vera ntw oorde lij khe id.
D e ve rzoe ning van we tens chap , ethiek en sekse in het sociaal
we rk in N ederland rond de eeuw wis selin g . Amsterdam , 1993 .
Selma Sevenhuij sen , D e ord e va n het vaderschap. P oliti ek e
deb att en over on g ehu wd mo eder schap, afstammin g en het
hu welijk in Ned erland. 18 70-1900 . Am sterdam, 1987, m.n .
hfdst. 6 'De evolu tietheorie als intellectueel strijdtoneel voor de
afst ammings prob lem atiek' , pp. 251-305 .
Piet de Roo ij, 'Een hevig gewarrel. Human it air idealism e en
soci ali sme in Nederland rond de eeuwwis se li ng', in: BMGN 106
(19 94 ) 4, pp . 625-640.
Maria Grever , Strijd tegen de stilt e. Johanna Naber (1 859 -1941)
el! de vrouwe nst em in de g esch iede n is . Hi lver sum , 1994 , p . 32.
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VVilhelmina's
en de versie

vlucht
die zij daarvan

in haar

memoires

gaf

Nanda van der Zee

Toen Wilhelmina
op 6 september
1898 koningin
werd, zei ze in haar
toespraak
onder
andere : 'Oranje
kan nooit genoeg
doen voor
Nederland'.
I Ruim
41 jaa r late r sprak haar dochter
Juli ana in dezelfde geest. Aan de vooravond
van de Tweede Wereldoorlog
liet Juliana
aan Het Nieuws van de Dag weten
dat noch zij, noch haar moeder
gebruik
zou maken van een aanbod
om in het geval van een Duitse
inval, New York als toevluchtsoord
te aanvaarden.
'Onze
plaats is
hier in Nederlan
d , of er gev aa r dreigt
of n iet. Wij zullen nooit onzen
post verl aten '? Fe rme woorden
in een precaire
tijd. En d aar bleef
het bij want ruim drie dagen later was zij met haar gezin op weg
naar Londen.
Haar moeder
had haar alvast vooruitgestuurd.
Bij haar eed afl egging op de
Grondwet
had Wi lhelmin a
gezworen: "Ik zweer aan het
Nederlandse
volk dat ik de
Grondwet steeds za l onderhouden
en handhaven.
Ik
zweer dat ik de onafh anke lij kheid en het grondgebied de s
Rijk s met al mijn vermog en
zal verdedi gen en bewaren ,
dat ik de algemene en bijzon dere vrijheid en de rechten
van alle mijne onderdanen zal
be schermen , en tot instandhouding en bev ordering van
de algemen e en bijzondere
welvaa rt alle midde len zal
aanwenden welke de wetten te
mij nel' beschi kking stellen,
zoals een goed koning schuldig is te doen ."
De geschiedeni s van de Tweede
Wereldoorlog overziende kan
men betwijfelen of Wilhelmina
een 'goed koning ' is geweest.
Want toen zij datgene wat zij
had gezworen aan de praktijk
van een oorlogssituatie te toetse n kreeg, vluchtte zij voor
h aar
ver ant woor de lij khe de n
naar Engeland onder het motto
'in het buitenland meer voor
haar land te kunn en doen ' .
De wel op zijn post gebleven
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Telegram d.d . 12 april 1940 van de
Engels e ge zant in Nederland, Sir
N eville Bland, gez onden naa r zijn supe rieur in Lond en n.a .v. he' ov erleg m et
de Ned erlandse minist er van
Buitenlandse Zaken Mr. Van Kl eff ens
over de voorb ereiding van de vlu cht
van Wilhelmin a via Hoek van H olland
m et de Royal Nav y naar En geland .
Bron : Publi c Record Offi ce . Kew.
Ri chmon d. (En g .). Paper N o. 551 5.
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Opperbevelhebber
van Landen Zeemacht,
Winkelman,
droeg zij per declamatie op het
volk uit te leggen waarom zij
de benen had gen omen. Bij een
op onthoud
in Hoek
van
Holland, van waaruit zij volgens eigen zeggen naar het nog
vrije gebied van ZeeuwsVlaanderen had willen reiz en,
was Hoog stderzelv e bang
geword e n om gebombardeerd
te \ rdcn.'

september

Fabel

Wie heeft toch de fabel de
we reld
ingeh olpen
dat
Wi lhelmina , des noods achter
haar troepen, naar de Grebbe
had willen gaan en da ar de
dood vinden ? Wilhelmina zelf!
In haar in 1959 verschenen
memoire s E enzaam maar niet
schreef zij : "H ad de
alleen
querilla tegen de valschermtroepen mij niet van de aanvang af alle verbindingen met
het strijdende leger afgesne den, zo h ad ik mij naar de strijden den aan de Grebbe kunnen
begeven om het lot van de
krijgsman
te delen, zoals
Willem III het uitdrukte :'al s de
laatste man te vallen in de laat-
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ste loopgr aaf ' .,,4 Wanneer Wilhelmina werk elijk uit solid ariteit met h aar so ldaten had will en sneuv elen, zoals Leop old
van België , d an hadden de valschermgro ep en haar juist een
goede gelegenheid geboden. Maar wellicht was het zo dat
Wilhelmin a op haar zestig ste j aar - de dyn astie veilig ge steld
hebbende in L onden - niet zo ze er de dood vre esde alswel
eï nternce rd te wo rden. Wa s haar adag ium ni et al van af 1906
t I' Ie 0 erro rn pelen, dan ove rro mp ' ld te wo rden ,?5
Op enige intimi na , zoal s Fr an çois van 't Sant , F. Beel aert s
van Blokl and en een klein defti g ge volg dat zich in die hele
vr oege ocht end van de 13e mei 1940 ge hee l reisva ardi g bij
haar voe gd e, heeft zij ied er een met haar vluc ht overromp eld .
Zo kon er gee n spaak in het wi el worden ges toke n, bijv oorbeeld do or haar minister s. H et idee in een va n haar pal eiz en
geïnterneerd te zullen worden , moet voor haar die, zoals alle
staat shoo fden van haar tijd , voortdurend op re is was niet te
verteren zijn gew eest. Ho ogmoedig zei ze dan ook vo or
Radi o Oranje : "In een land met b perk te v ri jhe id is voor
Oranj e geen pl aats " ." Voor haar onde rd ane n blijk baar wel.
Ban a le vlucht

joods e volk sdeel. Dat civiel gezag wa s een van de bel angrijkste oor zaken van het fei t d at van alle West-Europese
be zette landen , va nu it Nederl and re latief he t gro otste aantal
j oden is wegge voerd.
Toen ik vervo lg ens uit de doe ken deed hóe d at civiel gezag
hi er kon komen, en Koningi n Wi lhelmina oor zakelijk in he t
geding bleek te zijn , wa s de consterna tie g root en viel ook de
communi s opinio uiteen . Om niet in herhaling te hoeven verva llen , verwij s ik voor de detai ls na ar Om erg er te voo rkomen , met name na ar de twee hoofd stukken aa nga ande
Wi lh elmin a. Daarbij wil ik nadrukk elijk herhalen dat mijn
stelling niet is dat Wi lhe lmina door te vluchten het lot van de
joden in Nederland op ha ar geweten heeft, zoals men mij
meerdere malen in de m aag heeft prob eren te split sen. Mijn
stelling is we l dat door een ke ten van aanwijs bare oorzaken
het lot van de jod en werd bes lec ht. Aan he t be gin van die
ket en stond Wilhel m ina's vluc ht, d ie een mac htsvacuüm achte rli et. Volgens oorlogsrecht war en de bezetters gehouden dat
vacuüm op te vullen .
De komst van een civiel gezag is wel degelijk van belang
gewee st omdat aan het hoofd daarv an vier felle anti semieten
kwamen te staan, de ' Ge neral-K om m iss aren ' met boven hen
de u itge spro ken anti semitische
Reich skommissar,
Seys s
Inquart. Hij kwam in de plaa ts van de op 9 mei 1940 door
H itler p er decreet aan ge stelde Milit är Verwalt er , Von
Falkenhau sen. Natuurlijk hebben do eleinden van militaire
aard voor een militair prioritei t, ma ar daarom hoeft hij niet
mi nder antise m itisc h te zijn . Voo rb eel den da ar va n zijn er in
Oos t-E uropa helaa s te over ge wees t. In Nede rl and echter zo u
men zove el bet er af zijn gew ee st met Von Fa lk en hausen. Hij
voerde in Be lgië een gem atigd bewind totdat hij in 1944 werd
vervan gen door een nazi-be stuur . Hij werd verdacht van ver-

A an de vlu cht va n Wilhelmin a is een w eloverwogen vo orb ere iding vo orafgeg aan, di e be gon in de herf st van 1939 .
Onderzoek dat ik in En gel se arc hieven deed heeft dat uit gewezen .' Zel f sc hrij ft Wilh elm ina da t jui st in de periode van
se ptember 19 39 tot mei 1940 het volgend e zich steed s aa n
haar opdro ng " ... overa l WM U' ik kw a m, kw am de ge d achte b ij
mij op , ' wanneer zie i k dat ooi t we r terug T', 8 Met and e re
woo rden, zij nam ree ds afsch eid van haar bezittingen alv ore ns er ook m aar sprake wa s van oorlog in N ed erland en m en
nog alom geloo fde dat Nederland neutr aal kon blijv en,
W ilhelm ina zoge naam d voo ro p!
Ze heeft h aar vo lk misleid , om het vege lijf te
redden . Zij mi sleidde het o nde r andere toen ze
haar do cht er Juliana , op 9 mei 1940 di e
' ko ninklij ke woo rden ' in het N ieuw s van de
Dag liet uitbr en gen en valse h oop wekt e . Zij
misleidd e ha ar vo lk do or de van niet s wetende ministe rs vo or een fait à co mp li te stellen
om haar na ar Engeland te vol gen en dat not a
bene achte ra f nog een s een we loverwog en
verp laatsin g van de regerin g szetel te noem en.
Terwijl zij do or naar En gel and te gaan die
regering szetel jui st buit en het Rijk pla atste .
De woede van het vol k was da n ook all eszin s
te begrijp en . De on ver schilligheid daarn a, uitgezo nderd ee n Orangi sti sch e oprispin g op
Anjerdag, tr ou wens ook .
Uit de vel e opge tekende herinnerin gen aan die
13e mei hoeft men m aar een gree p te doen om
de omvan g e n intensiteit van die woede in te
kunnen vo elen . Salomon de Jong, bijv oor beel d, schre ef : "Maar ik bemerkte in die paar
dagen voor onze demobili satie nog iets heel
anders, iet s dat ik eigenlijk nimmer vo or
mogelijk had ge ho uden: de algehele ontm oei:
diging van ee n groot aant al , vooral ger eformeerde so lda te n en onder o fficieren. Voor i; > ;
deze trouw e Bijb ellezer s wa s het vertr ek van ..
de regerin g en de Koningin naar En gel and ee n
ban ale vlucht . Z ij sta k n hun mening dan oo k
be paald niet o nder toelen of ba nken " .9
~~ _
Totdat Om erge r te voo rkome n u itkwam was
ied ere n het er in het h ist ric i-were ldj e o ver
eens dat jui st de zee r vroege - of lie ver nage noeg dadelijk e - ko mst van een Du its civiel
Wilhelmin a in Londen waar z ij in de Westmin st er Abbey een di enst bijwoond e ter ge lege zag in N ederland, in plaat s van het sind s de
g enhe id van Nati on al Pr ayer Da y.
herfst van 1939 gepland e e n voorber eid e
Uit A . H eren ius-Kam str a, Vier vorstin nen . Kr oni ek va n ee n ee uw (Ede/A ntwerp en
Duitse mil itaire ge zag , tijden s de bezettin g zo
1990).
desastreu s is gew eest vo or , met nam e, het
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zet te gen H itier en is naa r B uc henwa ld afg evoe rd.
Voora l ook het joodse vo lk sdee l zou beter zij n afgew ees t me t
dez e mi lita ire go uve rne ur d ie zich al vroeg tij dig een verklaa rde tege nsta nde r va n Hit ier en het nati on aal -soci ali sm e
beto on de . Hij sta pte uit de D ui ts-na tio na le partij toe n di e m et
de N SD A P ging sam en werken. Van 1934 tot 1938 ver b leef
hij in C hina en p as onder de dreig ing va n Van Ri bb entrop dat
hij zijn fam ilie ge va n gen zo u nemen , ke erde Von Fa lkhause n
naar N azi-Duit sl and terug. D aar werd hij in 1940, tegen zijn
zin, tot mil itair beve lh ebber va n Be lgi ë en Ne de rland aa nge stel d .
He t is be la ng rijk gewe es t we lke Dui tsers in de bezette lan den
de tou wtj es in h and en h add en en we lke m an op we lk e pl aats
zat. Ter verg elijki ng mo ge Den em ark en d iene n , waa r de nietantisemitisc he R ei ch sbe voll m ächti gten , dr. Wern er Be st , m et
zij n p o sitieve houd ing tege n over h et reddin gsplan van
Schiff ahr tsachv er ständigen bij Buit en landse Za ke n , Georg
Ferdina nd Duc k wit z, ert oe leidde d at zes duize nd j oden met
bootj es naa r Z wed en ko nde n vluc hten en slec hts 477 in
D en em arken woo nac h tige jo de n opgepa kt en ge de por teer d
we rde n .
God,

Vaderland

en Oranje

Wat er ge beur d zo u zij n als Wilhelmin a was geb le ven , is een
hypoth et ische vra ag. Zij is ni et gebl ev en, zij g ing weg . "Ik
was me na tu url ijk ten voll e bewu st va n de ver bij sterende
indruk d ie dit vertrek th ui s zo u m ak en , maa r waar he t land sbel an g dit m eebr acht , zag ik mij er plic ht de maad aa n te
durv n va n de sc hijn van gev luc h t I z ij n. "l0 A fg zien va n het
fe it d at di t een m eer voudi ge ver draa iing va n de waa rhei d is ,
ka n me n zic h d e vraa g ste llen in we lk op zicht ' het land sb e lang ' met haar vluch t gedi end was.
AI ben adrukt zij nog zo kr achtig de bondgeno otschappel ijk e
re latie met de Ge alli eerden , zij had - noch haar m inister s hadden - ook ma ar iet s in de me lk te br okk elen waar het op de
oor logvoe ring aankwa m , Chur chill spra k zij twee ke er per
j aar tijd en s een door h aar zelf gea rra nge erd din er, of bij
Churc hill thui s, zoa ls zij sc hreef. H aar voo rnaa ms te cont acte n had ze echter onder ons-soo rt-me nse n: be vriend e , eve neens in ball in g sch ap levend e Eur op e se staats ho ofde n. 1I
Verder sc honk ze een kopj e thee voor de Eng el andvaarder s,
en pa ssant inform erend of en hoe men in Nederl and over h aar
vluc ht (e n rest aur atie) da cht. Ze dee d wa t aan liefdad igh eid
voo r de N ederland ers in L on den : stroo ie n met Sinter k laas en
e ige nhandig de kerstb om optuig n , zoa ls ee n are M o der
de Vaderl and s bet laJn l. 12 " .. . Mijn leve n in Lo nde n SI nd ten
laat ste ni et in het teke n va n de ac tie, maar van ee n e inde loos
w acht en ...", bekend e zij la te r. 13
Had ze iets kunnen doen? Ja, ze had de mensen 't huis ' kunn en
waarschuwen w an t z ij had de beschikkin g over R adio Oranj e.
Waa rsch uw en vooral te gen de medew erking aan de regi str atie , de isol ati e e n de dep ort at ie van de jo de n. Zij is er niet, of
nau w elijk s, in haar red evoer ingen op inge gaan . O ve rigen s
waren die re devoer ing en niet meer dan pre ken waar in zij zich
bez or gd too nde ove r de 'ze de nv erw ilde ring' in het va derla nd
en zich beij verde h aar ged ach ten te ont plo oi en ove r de ' vernieuwd e ' tijd di e na de oorl og onder haar beziel ende leidi ng
aan zou breken . Kr itiek lev er en op de mensen di e zij in de
steek had gelaten en in de toek om st wee r nodi g zo u hebb en ,
moet haar niet j uist gele ken hebb en . Bov e ndie n had ze door
h aar stri kt per soonlijke vluch t de deur ac hter z ich dicht gesm ete n en was haar mor eel ge zag, zeke r in de eers te tijd toen de jode n er in N ederl and aang in gen, mini em .
Rad io Or anje b ood Wi lh elmina de mo ge lij kh eid h aar
geschon den reput ati e wee r op te po et sen; zij heeft die va n
meet af aa n als een propag and amiddel voor Or anje gezien, en
gebrui kt. De trit s Go d, Vaderl and en O ranj e is er via R ad io
Or anj e en , m et de bev rijdi ng in z ich t in steed s toeneme nde
mat e , ing eha me rd. Me t and ere wo orden : w ie tegen God was,
was tegen Oran j e . W ie tegen Oranj e w as, was tege n G od en
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gee n 'go ed ' Vaderl an der. D a arbij w erd verget en dat
Wilh elm in a die trinit eit op per soonlijk initi atief h ad ve rbroken ; zij wa s eru it gestapt.
A I w ilde zij haar kon in gschap nog zo gr aag zien al s een ha ar
door God toeged acht e taak aan de ene k an t, aa n de andere
k ant le gde ze, als het op de ve ra ntwoo rdelijk heid aa nk wa m,
de eig enlijke leidin g bij haar God.
Hoe oude r zij werd en naarmat e zij met haar regerin gsperiode in het rein e prob eerde te ko me n , de s te nadruk kelijker
legd e zij alle ve ra n twoor de lij k hei d bij d ie hoger e L eidin g.
H et me est ex p lici e t doet zij d at in de inl eidin g van h aar
m em oire s . "M en verwac ht ni et dat dit ge schrif t een po litie k
of histori sch re la as of ee n aut ob iogra fie zal bied en . Dez e
be wegen zich op een ander pl an dan waarop het ge e n hi er zal
volge n vo ltrok ken he eft. (..) Wat hier aa n de orde is , is he t
door God ge lei d zijn van ons volk , in verl ed en , hed en en toek omst. (n) In zo verr e ik daarin tijd ens mijn regering betrokke n was, w il ik in dit boek Zijn bestel ov er mijn lev en trachte n te besc hrijve n . In die Leidi ng lag in zij n diepste gro nd de
b and tu ssen Zij n vo lk en mij ."! "
Be h alv e aa n Juli an a dr oeg W ilh elmina haar herinne ri ngen op
aa n haar grote voor be e ld, Wille m van O ra nje (1533- 1584) " de man, die er pl ot sel in g was toe n on s Vade rla nd de b ang e
jare n van zij n gebo ort e door m oest mak en . D ie het do or de
sto rm en van de tijd he eft heen geleid" . 15 Of Wilhelmina na
haar vlucht en tijden s de oorlogsjare n in L onden zich oo k zo
onbeko mme rd m et haar held geïde ntifi ceerd hee ft , laat zich
rade n. Zek er is dat zij zic h spreke nde en schrijve nde in de
ge sc hiedsc hrijv ing h aar eigen 'o deur ' va n heili gh eid heeft
we te n te ver werven en da t die op de haar naar de oge n ziende en naar de m ond sprek ende histori ci en instituties zij n uitw erking ni et heeft gem ist, getui ge de kriti ekl oze wij ze waarop , anno 1998, het sprookje ov er de Moed er des Vad erlands
en de Moed er van het Verzet in stand wor dt gehoud en . De
beh oefte te vere ren is ook het we lde nk ende deel der natie niet
vree m d .

D rs . Nanda van de r Zee is histo rica.
Zij p ub liceerde Om er ger te voor kom en . D e voorge sch iedeni s
en uitvoer in g van de ve rn ietiging van het N ederland s jo dendom tijd en s de Tweede We reldoorl og (Am s te rd am:
Meule nhoff, 199 7).
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niet: getrouwd'

Marianne Braun

Het eerste d eel van Cees Fass eu r s biografi e over konin gin
W ilh elm in a bra ch t de bi sto ri sche gem oed eren dani g in
b eroering. O ok va n u it vr ou wcnhistoris ch oog p u n t wa s er
kritiek op zij n aa n p a k . H istorica publi ceer t d e eni gszin s
b ewerk te b ij dr age va n Maria n ne Br aun a a n d e for umdi scu ssie 'Maj est eit sstennis' , di e o p 25 ma ar t j.I . naar a anl eiding va n Wilhe lm ina. D e jonge konin gin in L eid en wer d
ge h ou de n . Z ij ga a t voor a l in op de k westi e va n het hu w elijk srecht in W ilh elm in a 's le ven en het ontbr eken daar van
in Fa ss eur s b iografie.
De biografie van Wilhelmina, koningin der Nederlanden, is
wat mij betreft vo ora l zo lezens waardig, door dat Cees
Fass eur zijn binnenpr etjes over van all e s en nog wa t openb aar
heeft gemaakt. Ik vond het bijvoorbeeld doodjammer dat
Beets op bladzijde driehonderdzoveel
stierf, en wilde bijna
ophouden met lezen . Maar gelukkig speelde Fasseur het klaar
de oude dichter op bladzijde vierhonderdzoveel
toch weer
even op te laten staan. Iet s van binnen- of buitenpret over
Wilhelmina's huwelijk en de rechtsgevolgen daarvan heeft hij
echter niet gehad . Mijn stelling luidt dat hij dat huwelijk en
wat daar zo al aan vast zat, zonder intere sse in zijn verhaal
heeft opgetekend . En dat komt de nationale geschiedschrijving niet ten goede.

Gehoorz
aamheid
Fasseur zet Wilhelmina 's leven, da t zo in het teke n van de
nationale eenheid stond, tegen de achtergrond van de politieke geschiedeni s. Terecht lees je in de inleidende beschouwingen over de sociale kwestie , de schoo lstrij d, de partijvorming .
Maar ik mis een andere politieke conflict stof , de vrouwenbeweging of het seksenvraagstuk. De natie was namelijk verdee ld , niet alleen in klasse en religie - in het boek wordt een
en ander op een mooie manier aan de monarchie verbonden maar ook in sekse. De rechtsorde van het Koninklijk der
Nederlanden zat zo in elkaar dat de ene helft, de vro uwelijke,
de mannelijke he lft m oe st gehoorza men. Voor als u mij niet
gel ooft zeg ik het me t Cort van der Linde n: "De natie is
gesp litst in twee del en, het eene me debevelend , het ander
alleen gehoorzamend." Hij zei dat in 1915 in het kader van de
discussie over het kiesrecht voor vrouwen .
Ik zeg het nu , naar aanleiding van de optelsom van de toenmalige staatsrechte lijke po sitie van mannen en vrouwen en
hun burgerrechtelijke positie . Van die burgerrechtelijke po sitie was de huwelijks wetgeving het belangrijk st. De vrouw
was haar man gehoorzaamheid verschuldigd , zij was handelingsonbekwaam en dus beheerde haar echtgenoot naar eigen
goedvinden het gezamenlijke vermogen. Ook was er alleen
vaderlijke macht en moest zij haar 'hoofd van de ec htvereenigi ng ' volgen naar elke woonp laa ts d ie hij uitko os.
Toen het staatshoofd W ilhelm ina ging trouwen, wer d dat een
pro bleem. Zij zou op de dag van haar huwelijk han delingson bekwaam worden, en haar Hendrik het hoofd van deze hoge
echtvereniging.
Dat kon natuurlijk niet. Stel je voor dat
Hendrik de zetel van het rijk naar D uit sland zou gaan ver-
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pla atsen . Ook kon er geen specia le wet ko m en die in de
om gekeerde we reld voorzag, dat Hendrik zijn vrouw moes t
gehoorzamen . De wetgever zou voor gek staan. En belangrijker nog, dat speelde de vrouwenbeweging
in de kaart . Die
had al jar en betoogd dat de enige oplossing lag in een veran dering van de huwelijkswetgeving
voor iedereen. In het parlement deed men net alsof zijn neus bloedde. De biogr aaf lijkt
zich daarover niet te verwonderen, laat staan zich eraan te
stoten . Er was niets aan de hand , lijkt hij ons te willen doen
geloven.
Later maakt Fasseur niettemin melding van een stap die je
doet verzuch ten: "als het Oran j ehuis zó de nationale eenheid
m oet bewaren ..." H et blijkt dat de omgekeerd e werel d toch is
va stgelegd , in een door het Ne derlandse staatsrec ht niet eens
erkend hofrecht of huisverdrag. Aan dit buitenwerking stellen
van artikelen uit het Burgerlijk Wetboek is geen ruchtbaarheid gegeven , zo meldt de biograaf . En hij doet verslag van
het incon sistente van de zaak en de reden van deze regie van
nation aal zwijge n, in een noot.. .
Waar het mij om gaat is echter dit: de strij d tegen de rechteloosheid van de vrouwen burger mag niet uit de nationale

Wilh elmina en Hendrik, 1902.
Uit Ans Her eniu s-Kamstra . Vier vor stinnen.
Kroniek van een eeuw (Ede/W age ning en 1990).
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herinn erin g wegva llen. D at kle m t in dit geval des te m eer
om da t een boek ov er een sta at sh oofd , m eer nog dan normaal
w aar h et de ' na tionale ' gesc hie dsc hr ijving betr eft , een codifi eere nde we rking heeft. De vro uw en bewegi ng was, sam en
m et bij voorb eeld de sociaal-de mocrat ie, éé n va n de bou wer s
aa n de dem ocr ati sche en soc iale recht sst aat , zoa ls die in de
tijd va n Wilh elmin a vorm kree g . (Ik n oem alleen even de
bewegin gen di e aan de rand va n de toe n funge re nde politiek e
orde ston de n, of , niet in de nati on al e ideo logie wa ren toe gelate n.)
Vrou wen ko nde n er niet s aan doen , dat ze dat eerzam e nati on ale we rk als buitenparlement air e oppositie deden. De poli tieke besli ssin g dat hen het ki esrecht nie t to ekwam, had de
G ron dw etgever in 1887 genomen , enkel en alleen omdat zij
géé n m an w aren. Om het met ee n domin ee uit Wilhelmina's
reli gi eu ze kring te zeggen: "Zoal s ook in het huwelijk, ligt de
ro epin g va n de vrouw in sta at en m aat sch appij niet in heerschen , maa l' in dienen.,,1
ABC
Ik mi s de vrouwe n beweging ook , om da t de inz et van Fa sseur
w as Wi lhelmin a in h aar tijd te pl aat sen . Terecht natuurlijk ;
dat is he t a bc va n de ge schi ed schri j ving . Wil he lm ina had
niet s met de vro uw en beweg ing, d us de biogr aaf ko n, dac ht hij
mi sschi en , k ort zij n . Maar zo zij n we niet getro uw d! Stel dat
dit waa r zo u zij n, is het dan ni et int er essant na te ga an wa arom z ij er ni ets m ee had ? Nu lij kt he t alsof h et vanzelf spr ekend was, dat j e de stijd s tegen de vrou w enb ewegin g w as.
Maa r dat was het all erm in st . Afgez ie n nog va n de konin ginnen Sophi e e n Elizabeth van R oem eni ë , d ie zek er iet s met het
fe m inis me hadd en , noem ik Jeltj e de B osch Kemper , A n na
va n H ogend orp en Johanna N abe r. Dez e bel an grijke dam es
va n de ee rs te fe m inistisc he go lf k wam en uit de 'allerbes te '
kri nge n, ware n ge lovig prot estant s en de Or anj en at ie ten
zee rste toege daa n.
Je kunt ter ve rklaring van Wilh elm in a's (mog elij ke) antife m inisme alle rl ei etheri sch e, psych ol ogisch e, sekse-identi teit sb esch o uwingen houden ove r Wilh elmin a's vrouw-zijn en
vrouw elij khe id. Dat doe ik do orgaan s graag, en ik had graag
gezien dat de auteur wat dit bet reft w at di ep er was gegaan dan
te h erh alen d at Wilhelmina een j on ge vrouw tussen oude
m ann en w as, die zich waar moe st m aken.
Ik zo u e ven willen stilstaan bij het gege ve n d at de godgelovige Wilh elmin a rechts was. Dat m ag ik zeggen , want in haar
tijd w er kte men nog met dit politiek e begrip . Ze leefde (en dat
w as een k wes tie v an op voeding en niet van eig en schuld of
keu ze ), in d e rec hterzij de van het po l it iek e sp ec tru m .
Kon in g in Wil he lm in a was iemand m et erns tig e bez war en
tegen de gees t der eeuw . Wie de gesc hrifte n va n de m ann en
m et di e bez waren in voora l het b egin va n haar re geerperiod e
lees t, ziet d at daarin vro uwe ne ma nci patie we rd afge schild erd
als éé n va n de afs chuww ekke nds te kwa de n va n het atom is me
en indi vidu ali sm e van de bur gerl ijke revolut ie . Het Hui s van
O ranj e wer d bovendien door vee l sc hrijve nde dominee s ni et
allee n ingezet tegen de sociaa l-de mocra te n di e de bijl aan de
recht sord e w ild e n slaa n, ma ar oo k te gen de fe m inis ten, die op
het zel fd e uit wa re n.

Anachronismen
U zie t, ik pro bee r de ve rdel end e factor sekse steed s tot ee n
zaa k va n de gro te politiek te m aken . Je k unt ook zeggen , de
jon ge vr ouw en ge schiedenis te pl aat sen in de door oude mannen ge do m ineer de politieke ge schi ed sch rijving. Om dan tot
de kr itisc he vra ag te komen, of ee n boek over een vrouwelijk
staat sh oofd dat zo weinig aandacht aa n de vrouwenbeweging
sch enkt als hier is gedaan, niet ee n ietw at a- politiek boek is.
Over vro uwe ng esch iedenis ge sproken : er zij n hierin interessa nte d iscu ssies gevoerd over het krij gsh afti ge zelfbeeld van
Wilh elmin a en de integratie van vr ouw en in de natie. Ook
bi edt de betr effende liter atuur in stru ct ie f m at eriaal over het
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co m plexe ve rb and tu ssen 'rec hts' en 'links' - dat zijn begrippen di e inde rtij d door m ann en zij n ge def inie erd - en de drijfveer va n vro uw en om zich voo r het fe mi nis m e in te zett en .
In de p assages die ove r sekse gaa n in deze bi ografie va n een
m an ove r ee n vro uw, zie j e de met ho do log isc he nadel en van
Fasse urs ge ringe hi stori ogr afi sch e int er esse in de eer ste fe m ini sti sch e go lf. Het lijkt of hij onde r het sc hrijv e n daar van
d acht : 'Oe i, w at zullen di e mei ssies van vro uwe ns tudies erva n
denk en die ik wel een s in de ga ng of op receptie s zie?' Hij
refereert in zu lke passages niet aa n W ilh elm ina 's tijd , m aar
aa n die van de twééde femin isti sch e go lf. Zo komen er anachro nis tisc h en an ach roni sti sch aa ndoe nd e wo ord en en
beg rippe n binnensluipen.
Wilh elmina zette haar popp en neer, schrij ft hij bijvoorb eeld ,
op ee n manier 'die nu "ro lbeves tige nd" pleegt te word en
ge noe m d .' Dat is zijn mani er om Wilhelmina in haar tijd te
zett en. D aarmee wekt hij eve nwe l de indruk dat dit de stijd s
nu eenm aal vanzelfsprekend w as ; dat men daarover - nog ni et spra k. Maar men sprak daar toen heel veel ove r! Ik
begrijp eige nlij k nu pas goed hoe funes t het is om de tijden
'doo r elk aar te halen ' in de gesc hiedsc hrij vin g; hier leidt he t
er toe d at de v rouw enbeweg ing va n Wilh elmin a's tijd - lette rlijk - wor dt 'o vergeslage n '.
Ook m aak t F asseur gebruik van het eige ntij dse woor d ' niet
vro uwvrie ndelij k ', om Ab ra m Ku yp er en zij n verhouding tot
W ilh elmin a te typer en. Ik heb niets met.Abram Ku yper , voo ral niet s fe m inistisc h, m aar deze staatsma n sprak gewoo n de
waar he id ov er het pijnlijk e vors telij k hu w elijk sprobleem . H ij
draaid e er - zoal s zove len dat ded en - niet omheen , dat vo lge ns we t en recht van het K oninkrijk der N ederlanden - en
ni et allee n vo lgens zijn God - ee n vro uw haar m an moe st
ge hoorza me n en dat Wilh elmin a dat d an ook maar m oest
doen . Zo' n begrip 'v ro uwv rie nde lijk' klinkt wel fid eel , en
ui teraard is het goe d bedoe ld, m aar in di t ve rba nd kr ijgt het
ee n dep oliti serende wer king. Ook in dit ge va l verd wijn en er
te gen stellin gen uit het zicht waar het gesc hiedverha al ove r
Wi lhe lmi na noch de gesc hiedsc hrijv ing bij gebaat is.
Tot slo t: ik heb de aut eur hel aas beh oorlijk vanuit de hoogte
toegesp roken. Wie weet heb ik me , vo or een andere go ed e
zaa k d an waarvoor Wilh elmin a op tra d , door haar krijg sh aftigh eid laten inspireren. M aar laat hem verzekerd zijn van
mijn op nog zoveel ander e punt en hoge achting voor zijn
boek.
M ar iann e Braun is politic ol og e. Z ij we rkt m om enteel aan een
b iografie van Wilhelmina Dr uc ker.

I.

J. B ou vin, 'He t hed end aagsch fem inisme, uit christe lijk oogpu nt
bes cho uw d ' , in : St em men voor waa rhe id en vrede. E vang elisch
tijdsc hrif t voor de pro testantse kerken 36( 1899), pp . 533- 562,
a.d. 550.
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Piet Blaas

Over
Wilhelmina,
en ov er Cees
Fa sseur s biografie van ongetwijfeld de
belan grijk ste Oranjetelg uit de r ecent e
geschi edeni s van Nederland is al veel
geze gd en gesch r even . Voor Hi storica
la s Pi et Blaas Wilhelmina. D e j on g e
k on ing in in een adem uil. Niet urnd at hij
b eni euwd wa s naar de afloop, ook ni et
om da t d e lezer een ander e Wilh elmin a
wo r dt voorge h ou de n, di e we n og nie t
kend en , n ee gew oon omda t d e au teu r op
ope n har tige w ijze tal va n bijzond ere en
spreke n de d et ail s meede elt di e h ij u it
h et rijk e k oninklijke Hui sarchi ef w ist
op te di ep en . Fass eu r is erin ges laag d
W ilhe lm ina 's functioner en als staa ts h oofd op ee n b oeiende mani er te ver te llen . Maar va n W ilh elm in a 's ver m ee n d e
a n tifem in is me, zo stellig b ewe erd d oo l'
Fasse u r, is Piet Blaas allermin st over t u igd.
He t ee rs te deel van Cee s Fa sseu rs biogr afie heeft ni et de pre tentie een nieuw e
Wilh elmin a te schetsen en wil o ns oo k
gee n ve rrass e nde these voo rho ude n
o m tre nt haar fu nctioneren al s staa tshoo fd .
F asseur s biografie w il wel een stu k poli tiek e e n parl ementa ire geschied eni s bieden , nu niet van uit het standpunt van de
minis ters of het parlemen t, maar vanuit
dat van het staatshoofd , in dit ge va l du s
ee n j on ge vorstin in ee n vo lstrekt door
(oud e) m annen be heerste po litiek e wer eld .
D e se lectie van de fei ten vond pla at s aa n
de hand van de traditionele vr aa g naar de
per so onlijk e invloed van Wilh elmina op
het rege rings be le id. Hoe w ist ze in dat
opz icht de ge ringe ruimte te benutt en di e
de mini st eri ële verantwoordelij khe id haar
nog liet , met name bij kabinet sform atie s?
F asseur is op zoek naar de per so on ' achter
het staa tshoo fd'.
Omd at Wilhelmin a niet louter 'o rna me nt'
w ilde z ij n binn en het staatsb est el is de
gesc hiede nis van onze moderne con stitu ti on ele m on archie allesbeha lve saa i of
ee nto nig te noemen . Zij was nu ee nmaa l
ee n persoon m et zeer uitgespr ok en o pva ttin gen ove r van alles en nog wat. Z ij had
haar duid elijke voorkeuren voor per sonen
en richtingen . Wie of wat haar ni et aa nsto nd kon ze haten. Relativer en e n nu ance ren kon ze slecht, stelt Fasseur. Van d rie
van ha ar 'anti's ' is dez e biografi e noga l
ov ertuigd: haar anti pacifisme, haar antika tholici sm e en haar antifem inism e.
Voor ha ar antipa cifis me ligge n de bewij ze n voor het oprape n . Va n de Ha agse
vr ed esconf erenties mo est ze niet s hebb en;
bij de ope ning van de eerste in 1899 liet ze
ver st e k ga an tot ongenoe gen van D e

Beaufort, zij wei gerd e in 1907 (tijdens de
tweede vredesconf er enti e) de eer ste stee n
te legge n van het Vred espal eis. Een p acifisme hate nd e W ilhelmina had in de ogen
van ve len (ook van de bio gr aaf Fas se ur)
duid elijk ook goede en pos iti eve kan ten :
ze leek zoveel rea lis tischer Jan J e dromers va n een intern ationale rec htsorde.
Haar afkee r past e ge hee l in het be eld van
ee n strijdbare Wilh elmin a, die ' een hang
naar het militaire ' toond e en ge dur e nde
haar he le le ven ee n grote bel ang stelling
aan de dag legde voo r de fen sie zaken. Met
de voor de land sverd edi gin g vera ntwoordelijke liberale mini ster s lag ze dan ook
voortdurend overh oop . Fasseur lijkt haar
keer op keer gelij k te ge ve n in ha ar kritiek.
Wa s zij zov eel reali stisch er dan h aar zui ni ge defensi emini ster s, deskundig en veelal afk om stig uit de legert op ? Zo onnozel
ware n die toch oo k ni et ? E en klein neutr aal land ko n in zij n ee ntje nu eenmaal
mi litair we inig uitr ich ten tegen de omringende grote mogendh ed en , w el k type
leger men er ook op na h ield. Kende ook
haar militante strijdba arh eid ni et een his torisch-romantisch e ac hte rg rond? A ls er
iema nd last had van di e bek ende prikkel baar heid van een kl eine natie me t een
groot verl eden dan w as z ij he t w el.
Re alis tisch of niet, duid e lijk is d at haar
zw ak voor het m ilita ire er meni gmaal to e
le id de , da t zij z ic h m et staatsza ken
bemoei de, waarbij zij de grenze n van het
con stitutioneel to ela atb ar e uit het oog
dr eigde te verlie zen . Wilhelmina' s anti ka tho licisme wa s voor al ee n antip api sme .
D e ve rmee nde hee rszuc ht van de paus
vor mde nu eenm aal een bedr ei gin g voor
ee n in haar ogen prot est ant se natie . Dat
antikatho lici sme spee lde met name bij de
kabinetsformati e va n 191 8 ee n rol. Van
vers chillende
kant en
(o ok
door
Wilhe lmina ) we rden pogin gen ondern omen te verhind e ren dat ee n katholiek eerste
mini ster
zo u
wo rde n .
Van
Wilhelrnina 's anti femini sm e is Fa sseur
abs o luut overtui gd . St eun aa n of sym pathi e voor het mod ern e fe m inis me w as haar
vree md, luidt kort we g zij n stelling . Al s ze
als vrouwelijk st aatsh oofd al een steen tj e
bijgedragen he eft aan de p olitieke strijd
van de vrouwenbew egin g , dan was da t
onbewus t en, 'vermo edelijk o ngew ild ' .
A ls m odern historicu s houdt ook Fas seur
va n parado xen, ma ar de vr aag is of voor
zij n ste llingn ame wel vold oend e be wij smateria al aan wezig is. Wilhelm ina was
ongetwi j fe ld ouderw et s in haar opvatt inge n ove r de seksue le moraal. De onverbreekbaa rheid van het huw el ijk was haar
heilig ; gescheid en mann en deu gden niet ,
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maar ges che ide n vrouw en al helem aal
niet. Van ' moder ne ' vrouwen die daar
ander s over dach ten, moes t ze nie t veel
heb ben . Betekende da t oo k dat zij het
fem inism e in het ge heel de rug toeke erd e?
Ik betw ijfe l het. Fasse ur heeft wein ig oog
voo r het fe it dat de ee rs te fe m in isti sch e
go lf ee n variëteit van denken kende, w aarin zogeh et en pr ogres sieve maar even zeer
(in on ze ogen vee la l) conservatiev e denkbeelden vo ork wa me n. Daar is de laat ste
tijd no gal aa ndac ht aa n besteed, ma ar
Fa sseur heeft ver zuimd rele van te literatuur te raa dplege n, zoals Maria Gr ev er s
di ssert ati e over Johanna Naber. N aber s
con serv ati e f-nati onaal
en
m arti aal
ge kle ur d femini sme moet de stijdb ar e
Wilhelmin a ze ke r hebben aange sprok en .
Op 15 m ei 191 3 bezo cht Wilhelmin a, op
uitn odi gin g va n Johanna Naber de tentoon st elling ' D e Vrouw 18 13-19 13 ' . D e
konin gin bl eek zo geïnteresseerd , dat in
aug us tus ee n tweed e bezoek vo lgde. D eed
zij dat nu ec ht tegen haa r zin ? Wa s hi er
spr ak e van lout er geveinsde intere sse ? D it
is toch hoogst onwaarschijnlijk . Al s ze
werk elijk zo antifem in istisch geweest zo u
zijn als Fasseur beweer t, dan zou ze ec ht
niet voor ee n tw eede kee r zijn teru ggekom en . H et eerste be zoe k zou h aar al tev eel
zij n gew eest. Fasseur voe rt te r onderst eu n ing van zijn ste lli ng ook aan dat
Wi lh elmina uitdrukke lij k het aan het vrouwenki e sr echt ge w ij de paviljoen
oversloeg . Dat is ee n hoogst vreemde mano euvr e van de a uteur . In deze biografie spe e lt
imm er s de vra ag na ar he t al of niet con stituti on eel optrede n va n de vor sti n ee n centr ale rol. De aut eur spreekt herha aldelijk
zijn goe d- of afke uring uit in dit op zicht.
Vrou wenki esrecht was jarenlan g een politieke issue van de eerste orde dat de p artijen ve rdee ld hi eld. Ook op dit punt wen ste zij uitdrukke lijk boven de partijen te
staa n. Nu ineen s lij kt Fas seur bij deze
kwe sti e dit co nstitu tione le kader te ve rgeten en w ordt ha ar g edr ag uitsluit end
betr okken op haar vermeende an tife rm nis me . H et lijkt er op dat de bio graaf teveel in
de ban van zijn e ige n paradox is gera akt
en de hi stori sch e realiteit ui t het oog heeft
verl or en.

PB.M.Bl aa s is hoogleraa r theor eti sch e
ges ch ied eni s aan de Eras mus Un iversit eit
Rott erdam .

Cees Fasse ur
Wilh elm ina. De jonge koning in .
Uitge verij Balan s 1998; f85, - (ge bo n den)/f 59.50 ,- (pa pe rba ck) . 647 bl z. ISBN
90501 8504 519050185053.
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Gerda Geerdink

Onlangs waren in HP De Tijd (6 maart
1998) vier vrouwen aan het woord die
bewust hadden kozen voor het 'thuisvrouwschap' . Nou is 'bewust' altijd een
gevaarlijke term in dit soort situ aties,
maar hier lijkt toch sprake van een
moderne, weloverwogen ver sie van het
huisvrouwschap.
Deze vrouwen gaven
ee n carrièr e en ee n leven van hard wer ken (weken van zestig uur buit en de
d eur ) op om zich fulltime te gaan wijden aan het hui shouden. Zo hadden ze
ook nog tijd voor de kinder en , voor
hobb y's , voor lekk er lezen , voor contacten met anderen. Als dit een nieuwe
tr end wordt is de geschiedenis
over
leven en werk van de (huis)vrouw een
cyclische.
Maar
dat is geen saaie
geschiedenis,
zo blijkt uit het boek
Vrouwen, leven en werk in de twintigste
eeuw dat de opkomst en onder gang van
h et huis vrou wen bestaan beschrijft.
Ee n gro ot deel va n het hui svrou wenle ven
spee lde zich in de twinti gste ee uw bu iten
het hui s(houden ) af . M aar het hui shouden
blij ft een zuige nde en sture nde krac ht spelen : laat he t hui sh oud en het toe dat ze gaat
we rken? Oo k andere factor en spe len een
rol: stimule ren oud ers het vol gen van een
beroepsople iding ? Is er geno eg ge ld om
de dochters ook on derwij s te lat en volgen?
Ond ersteunt de ec htgenoot de am bities
va n zijn vro uw? Laat de kerk ee n 'o nnatuurl ijke ' ke uze toe ? Is zij moedi g ge noeg
om alle dwin gend e , w ijz e raa d te nege ren?
Het wel of ni et bui ten de deur werken hing
in het begin van deze eeu w, vo or ee n gro ot
deel van de bevol kin g , af van de fi nanc iële arms lag . Al s het even ko n, bleef ze
th uis. Maar als hij er voor ko os zijn ver diende geld en dat van haar in de kroe g op
te maken en ook nog " ... der kleeren van
der lijf [te] verkopen, want alles is zijn
e ige ndom en de vrouw heeft nergen s recht
op ...", dan mo est ze wel.
M aar meni ge arbe idersv rou w d roomde
erva n de le ven sstijl van de welgestelde
k lasse te k opië re n. D an zou zij z ich volle di g kunnen geve n aa n hui shoudin g en kinder en . Ze kree g voor dez e dr oom ste un
va n kerk , ov erheid en particuli ere instanties als de N ed erl andse Ver eni g ing van
H uis vrouwen. Verschillende tij dsc hr iften
e n cursussen
voo r zagen hui svrouwen
bovendie n van nuttige inform atie om het
hui shou den zo prakti sch e n eff iciënt
m ogelijk te laten verlopen. En in de naoorlogse jaren leek de strijd om vrouwen
'vr ijwill ig en bewu st ' het hui s in te krijge n, ges trede n . In 1947 was 9 8 procent
va n alle gehuw de vro uw en tu ssen de 15 en

64 j aar huis vrou w. 'M evrou w ' is dan hu isvrou w gewo rde n om da t de dien stboden
elder s emplo oi
hebben
gevo nden .
M ejuffer heeft haar baan opg egev en zo
gauw ze in het huw elijk tr ad en hij genoeg
ver diende om haar te onderhoud en .
De hui svrouwen in de jaren vijfti g hadden
de handen vol aa n het grote kind ert al, het
o mg aa n met de tekor ten aan co nsump tiear tike le n , de wo ni ng no od en de lage
lonen . Zuini gh eid met vlijt ko n zijn
b esteedbaar ink om en als het ware ver d ubbel en . Een goede hui svrou w h ad een
schoo n hui s, gezond e , keuri ge kind eren en
b oven al een man die met een ge vulde
boterhamtromm el zingend naar zij n werk
ging en zich 's avo nds met no g gro tere
vreugde w eer aan de dis schaard e .
Dit ideaa l was begerenswa ardig vo or elke
Ned erl andse vrouw . Prinses Be atri x kreeg
in 1966 zelf s het ere lidm aatschap va n de
NV vH aa ngeb od en omdat zij ' doo r haar
hu welijk de ta ak va n huis vrouw za l aanvaar de n '. In de j aren zestig kw am en er
barsten in dit bolwer k van gelu k . Bekend
is het ar tik el van Jok e Kool -Smit , ' Het
o nbe hag en bij de vro uw' , en de breed
ge de e ld e inst emmin g met d e inh oud.
Vol gens een enqu ête uit 1966 vond bijna
de helft van de vr ouwen de hui sh ouding
saa i, verve lend en ee nton ig . N iet helemaal
vreemd; steeds me er jong e vrouwen hadden toen langer ond erwijs genoten en wilden iets ander s, wild en meer.
H et gez insideaa l kw am ond e r druk te
s taan en vro uwe n eiste n betaald , z invol en
leu k werk. En hij moest meer aan hel huishoud en doen! Hun eers te ei s is voor een
g roo t deel in gewilli gd . In enkel e tient allen
j aren is het aant al buitenshui s wer kende
vrouw en snel toe gen omen . De m aatsch appelijke druk om thui svrouw te zij n is afgenom en (Margri et en Libelle laten de we rkend e mo ede r aan het woor d : ho e kun j e
het zo goe d mo gelijk com bineren ?) en de
wetgeving
is vri endelijker
gew orden.
Vrouw en zijn sinds 1957 hand elin gsbekwaam , de anti con cepti epil kwam in 196 2
op de markt, in 1965 werd de Al gem ene
Bij standswet aan genomen, en sinds 1985
krij gen vrouw en ee n eigen AOW . De
f ina nc ië le om standi gheden m ak en ee n
e ige n keuze ook gema kk elij ker voor vro uwen : anno 1996 geven de hui sh ouden s
m et de laagste ink om en s nog m aar 18 proce nt aan voeding uit , in 1909 wa s dat nog
48 proce nt.
D aarmee ge ldt ee ns te m eer 'dank baar te
zij n vo or ieder tient al jaren , dat wij later
worden gebor en ' . D it cita at uit het inleidend hoofdstuk va n Vrouwen, leven en
werk in de twi ntigst e ee uw is in 1908
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gesch reve n door Joh ann a Naber ; destijd s
blij met de onm iskenb are vooruit gang
sinds de National e Tentoonstellin g van
Vrouw enarbe id van 1898. Ze zou eens
moeten we ten wat er in 199 8 allem aal
mogelijk is!
Vrouw en, leven en we rk in de twinti gste
ee uw is een pra cht ig en boeiend boek.
Prachti g omda t het rij k geïll u streerd is met
mo oie , bekend e en minder bekende ,
afbee lding en van ku nstw erken , foto's en
tekenin gen. Al s een kun stboek heb ik het
de ee rste keer doorgebl aderd voor enkel
de pl aatj es . Da arna ast is de inh oud boeiend en informati ef . Het geeft , voo rzien
van kor te biografi etj e s een schat aan informatie over le ven en werk van vrouwen:
sch rijn end e anek do tes, maa r ook prachtige ov erwin ningen. E en overzicht swerk,
een handboek, een lee sboek en een kijkboek ove r een inter essant deel van de
gesc hiedenis : le ven en werk van vro uwe n.
Wat ee n gevari eerd best aan! Dit is met
recht ' ee n boek om te hebben en te gev en'.
Gerda Geerdink is a ls docent/ opl eider
ve rbo nde n aan d e Facul teit Edu cat ie van
de H ogescho ol van Arnh em en N ijm eg en.

Hettie Pott -B uter en Kea T ij dens (red .)
Vrouwen, leven en werk in de twintigste
eeuw.
Am st erdam Univer si ty Press , 1998 .
f 49,50 . 333 pa g. ISBN 90 5356 266 4.
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Ruth Oldenziel en Carolien Bouw
(red.)
Schoon genoeg. Huisvrouwen en
huishoudtechnologie
in Nederland
1898-1998.
SUN, 1998 . .f 34,50.
De dubbelzinnige titel Schoon genoeg
gaat zowel over de technologische veranderingen in het huishouden als de
opvattingen over wat schoon, hygiënisch en gezond is. De twintigste eeuw
bracht talloze huishoudelijke hulpmiddelen. Verlichtten al deze gereedschappen het beroep huisvrouw, of werden
vrouwen door al die apparatuur juist de
full-time huisvrouwen op wie de hele
huishouding kwam te berusten?
Benjamin Roberts
Through the keyhole. Dutch childrearing practices in the 17th and 18th
century. Three urban elite families.
Verloren, 1988 . .f 45,00.
Proefschrift
van de Amerikaanse
Nederlander Benjamin Roberts. Deze
historisch-pedagoog
bestudeerde
de
uitgebreide
briefwisselingen
die de
Amsterdamse familie Huijdecoper, de
Leidse familie De la Court en de
Utrechtse familie Van der Muelen tussen 1650 en 1795 onderhielden.
Daarmee bracht hij de opvoedingspraktijken van vier opeenvolgende
generaties in kaart. Ouderlijke liefde
en zorg waren ook in de zeventiende en
achttiende eeuw heel gewoon, maar de
benadering van jongens en meisjes
verschilde nogal.
Grietje Dresen
Is dit mijn lichaam? Visioenen van
het volmaakte lichaam in katholieke
moraal en mystiek.
Valkhof Pers, 1998 . .f 29,90.
Deze bundel bevat zes afzonderlijke,
onderling
nauw
samenhangende
opstellen
waarin
de tweezijdige
lichaamsmetaforiek
aan de orde komt.
Enerzijds werd het lichaam in de
katholieke mystiek verheerlijkt als een
deel van Gods schepping die in oorsprong goed was, anderzijds was het
lichaam 'bedorven' door de zondeval,
waardoor het voortaan werd beheerst
door de zonde en dus moest worden
gewantrouwd. Deze metaforiek werkt
door in symbolen, rituelen en voorschriften die nog niet zo lang geleden
een belangrijke rol speelden in het
dagelijks leven van katholieken. De
auteur gaat met name in op de seksespecifieke achtergrond en de uitwerking van de betreffende
lichaamsbeelden.
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Marian van der Klein
Kranig en dwars. De Vrouwenbond
NVV/FNV 1948-1998.
Stichting beheer llSG, 1998 . .f 39,50.
Voor leden van de Vrouwenbond FNV
.f 19,98.
In 1998 bestaat de Vrouwenbond FNV
vijftig jaar. Zij kan beschouwd worden
als de grand old lady van de
Nederlandse vakbeweging.
Aanvankelijk als een trouwe vriendin
in de klassenstrijd die het Nederlands
Verbond van Vakverenigingen voerde,
vervolgens een actieve pressiegroep,
om in 1981 erkend te worden als een
volwaardige bond binnen de FNV. De
auteur beschrijft de visie van de bond,
haar contacten en haar gedrag: kranig
en dwars.
Karen Armstrong
Het evangelie volgens de vrouw.
Anthos, 1997 . .f 39,90.
De auteur van Een geschiedenis van
God beschrijft in dit boek de geschiedenis van de positie van de vrouw in
het christendom en gaat in op de vraag
waarom de kerken altijd zo geworsteld
hebben met de plaats van de vrouw in
geloof
en
geloofsgemeenschap.
Armstrong laat zien hoe vrouwen zich
verzetten tegen de stereotiepe rollen
van maagd, martelares, heks, echtgenote en moeder.
Valerie Grosvenor Myer
Jane Austen.
De Prom, 1998 . .f 39,90.
Eerste biografie voor het Nederlands
publiek. Valerie Grosvenor Myer portretteert Jane Austen als de bijzondere
vrouw die ze was en die vooral veel
tegenslag ondervond bij haar pogingen
haar werk gepubliceerd te krijgen.
Prof. dr. F. Van der Pol en drs. M.
Smit (samenstelling)
De susteren van Sanct-Agnetenhuus.
De geschiedenis, materiële cultuur
en spiritualiteit van het Kamper
Agnietenconvent.
iJsselacademie, nummer 100, 1998.
.f 44,95. Tel. 038-3315235.
Publikatie
naar aanleiding van het
symposium Het Sint-Agnesconvent
te
Kampen en de Moderne Devotie in
november 1997.
Het eerste deel behandelt de geschiedenis van het agnietenconvent. Aan de
hand van de vermeldingen in de stadsrekeningen wordt een beeld gegeven
van het dagelijks leven van de zusters,
hun bezittingen en de soms gespannen
verhouding
met
de
magistraat.
Vervolgens wordt de bouwgeschiedenis van het klooster in kaart gebracht
en in het laatste deel komt onder andere de Agnes-verering,
de bruidsmystiek en het godsdienstig leven van de
zusters aan de orde.
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Jannie Poelstra
Rondwandeling
1898. Vrouwen aan
het Spaarne.
Haarlem Comité 1998 . .f 3,00.
Verkrijgbaar
bij
VVV
Haarlem,
Stationsplein en bij de Staatsbibliotheek.
Deze rondleiding is een kennismaking
met de organisaties, de arbeid en het
onderwijs van Haarlemse vrouwen in
1898 en voert tevens langs tweedehands kledingwinkels.
Betsy Udink (samenstelling)
Wilhelmina - een portret in herinneringen.
Meulenhoff, 1998. f 29,90.
Bevat een aantal herinneringen en ooggetuigenverslagen
van Loe de Jong,
Thijs Booy en anderen waaruit het portret oprijst van een staatsvrouw, die tijdens de Londense ballingschap
de
touwtjes stevig in handen had. Ook
aandacht voor de crises waarin haar
wil zo overheerste dat zij het landsbelang uit het oog verloor.
Corrie van Eijl e.a, (red.)
Parallelle levens. Jaarboek voor
Vrouwengeschiedenis
18
Stichting Beheer llSG, Amsterdam 1998.
.f 34,50. VVG-leden krijgen .f 7,- korting.
Bijdragen van diverse auteurs over de
betekenis van sekse in de biografie.
Het bijzondere aan deze bundel is dat
de levensgeschiedenissen
worden verteld vanuit een dubbel perspectief.
Aandacht onder andere voor Aletta
Jacobs en Carel Gerritsen, en Henriette
en Rik Roland Holst.
Samenstelling:

Zonneke Matthée

Oproep voor een bijdrage
'portret'
van het Jaarboek
Vrouwengeschiedenis.

aan de rubriek
voor

In de rubriek 'portret' van het Jaarboek
voor
Vrouwengeschiedenis
wordt een vrouw geportretteerd, die haar sporen heeft verdiend op het
terrein van de geschiedschrijving in Nederland. Ze
leeft niet meer. Ze hoeft niet de Nederlandse
nationaliteit te hebben, maar ze moet wel actie '
zijn geweest binnen een Nederlandse context. Ze
kan als historica gewerkt hebben, maar het kar
ook zijn dat zij in een andere vorm (bijvoorbeelc
door het schrijven van historische romans of als
amateur-historica)
een bijdrage aan de beeldvorming over het verleden heeft geleverd.

Werk
In het portret zou aan de orde moeten komen Of
welke manier zij geschiedschrijving
heeft beoefend. Binnen het kader van het Jaarbaek voo
Vrouwengeschiedenis is het relevant om te kijker
naar vragen als: Besteedde zij specifieke aandach
aan vrouwen, vrouwelijkheid of man/vrouw-ver
houdingen in het verleden? Zo ja: op welk.
manier? Zo nee: had zij uitgesproken redenen on
dat niet te doen?
Context
(arbeids- & leefomstandigheden)
De inhoud van het werk staat niet los van d,
omstandigheden
waaronder het tot stand komt

------------/~ ·
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Diversen
NVR-manifestatie
Vrouwen
W erk
1898-1998
D e Ne der landse Vro uw enraa d orga niseer t de slotma nifes tati e va n ee n jaar
vo l activ iteite n ro ndo m de herd enkin g
va n de N ation al e Tent o on st ellin g
Vro uwe na rbe id 1898.
D e m anifesta tie bestaat uit ee n congres
e n een presenta tie ma rkt. De rode draa d
doo r de m anif estatie is de gemeensc happel ijk e rijke traditie, het ac tieve
hed en e n de kan srijke toekom st onde r
het m ott o Omz ien naar de to ekomst:
ee n nieu we ee uw, sterk in vrouw en
werk .
H et co ngres biedt ruimte voor lezinge n , ro nde -ta fe lges prekken en work shop s ro ndo m de thema 's ond erwi j s,
educatie e n em ploya bility ; reli gi eu ze
d ive rs itei t ; wer k, zor g en we lzij n ;
duur zaamh e id ; politiek e n ope nbaar
bestuur , en k uns t en c ultu ur.
D e ze the ma's zijn gek oze n door de
rubri ek sin del in g v an de N ati on al e
Tent oon stellin g Vrou wen arbe id 1898
te ve r tale n in th em a's van onze tij d .
Op de groo ts opge zett e pr e sent atiem arkt zulle n de bij de NVR aa nges lo ten orga nisa ties (zo als de VVG ) en
andere betro kk en org anisa ties zich pr ese nte re n .
Pl aat s :
RA l, A ms te rdam
D atum :
2 8 en 29 novemb er
In form atie : Tea tske de J on g,
te l. 030-272046 8,
fax. 030-271095 8.
M an ife stati e -journaal
op Int ern et :
hUp:/ /www .vrouwen.net/nvr/

us moet er ook aandacht worden besteed aan
positie die zij innam binnen of juist in de marge
n de kring van professionele historici. Indien zij
n 'gevestigde' positie innam: hoe heeft zij die dan
reikt? W ie hebben haar geholpen? Is zij daarbij
(gehuwde dan wel ongehuwde ) vrouw nog
gen specifieke obstakels aangelopen? Indien zij
en 'marginale' positie innam: hoe ging zij daarm ee
In en welke voor- en nadelen heeft die positie
ar geboden? Hoe zag ze haar eigen positie blnn 'histo risch' Nederland ? W ie hebben haar
holpen en was z1/bulten histor ische kringen ook
tier in andere 'netwerken' die haar steun boden ?
elde IJlaffiniteit of luist aversie ten aanzien van
~ vrouwen- c.q. feministische beweging?
I

;oe het een en ander wordt uitgewerkt zal sterk
hankelijk zijn van het beschikbare bronnen mate al.Wellicht dat ee rder verschenen port retten in
t Jaarboek de auteu r enige inspiratie kunnen
eden. De maximale lengte van het port ret
draagt 3000 woo rden.
e rstellen tot een bijdrage kunnen gericht worh aan:
I!. redactie van het Jaarboek voor
nuwengesch edenis

naatst raae 27-111
54 WZ Amsterd am
.Ifax,; 020-6852786

mail; Barbara.Henkes@meertens .knaw.nl

R oSa
R oS a, het D ocum e nt a tiecentrum en
Arc hi ef
voor
G el ijk e
K an sen ,
Fe m in is m e en Vro uwe ns tudies in
Bru ssel v iert h aar tw intigjar ig bestaan.
Van af okto ber 1998 tot en me t sep tem ber 1999 zijn er talrij k e activ ite ite n
ge pla nd, waa ro nder tien vro uwe nwa n del in gen in Bru ssel. Voorbee lde n va n
d eze them ati sch e wa nd elinge n zij n
o nde r andere: 'd e polit ica ' , 'de kun stenare s' , 'de vro uw va n licht e zeden'.
Met deze vro uwe nwande ling wil RoSa
ee n bijdrage lever en om de Bru sselse
vrouwen de rol te ge ve n di e hen histori sch gezien toekomt.
In formatie: Gailait str aat 86,
1030 Bru ssel,
tel. + 022 162323,
fax. + 0221 654 50.

Tent:oonst:ell

ingen

Een kind op komst. Zwangerschap
en bevalling 1889-1998
H oe hebben vro uwe n hun zwa nge rsc ha p en bevall in g ervaren en we lke
ontw ikk eling en hebb en z ich de laat ste
hond erd jaar voo rgedaa n ? Aan de h and
va n de them a' s voo rl icht ing en voor be hoedmiddel en ; zwa nger sc ha p ; beval lin g , en mo eder sch ap wordt hier van op
deze ex pos itie ee n beeld ge sc hets t. Tal
va n in teressan te voor wer pe n , fo to's,
ge lui ds - en inter vie wfragme nte n worden getoond om de eig en erv aringen
van de zwangere vrouw te illu streren.
Plaats:
Univ ers iteit smu seum de
Agniet enk ap el,
0.2. Voorbu rgwal 23 1,
Amst erdam.
Tijd :
tot en me t 4 oktobe r 1998
Info rm ati e: tel. 020-5253339 .
Een volk presente ert zich (1898-1998)
Streekdrachten
uit de coll ectie va n
koningin Wilhelmina
Zee uws e mut sen , Ma rke r bruid sk ostuum s, Indi sch e feestk led ing en ve le
a nder e kl edin g stu k ken waar in h et
N ederla nds e vo lk zic h aa n zij n vo rs tin
toond e, van af de inhuld igin g va n
ko ning in Wilh elm ina in 1898 tot aan
de hed enda agse kon in gin ned agen.
B ij de tent oon st ellin g ve rsc h ij nt het
boek K led e rd racht en kleed gedrag; he t
ko stuum 'harer majeste its onde rdanen '
(1898- 1998) . U itgave : SUN , Nijm egen
Pl aat s:
Hist ori sch Muse um
Ap eld oorn , Raadhui splein
8, Ap eldoorn
Tijd:
29 au gu stus 1998-29
novem ber 1998
In formatie: tel. 055- 57 884 29.
Het Vrouwenhuis
Zwolle
In het centrum van Zw oll e staa t aa n de
M elkmarkt het Vro uwe nhuis, dat zij n
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best aan te dan ken heeft aan de we lgeste lde en onge huw de A leida Gr e ve
( 1670- 1742) . Zij heeft bij testam ent
bep aald d at haar woo nhuis na haar
dood ee n bestemmin g als 'hofje' voor
alleen staa nde, bejaa rde vro uw en kreeg .
Bijn a 250 j aar lan g heeft het gebo uwenco mp lex deze functie vervuld.
Tegenwoordi g herbergt de benedenverdieping met zij n vele kamers een museum dat
voor het pub liek is ope ngesteld.
Het Vrouwe nh uis is van oudsher ook het
huis van 'penseelprincessen' , vrouwen die
de schilderkunst beoefenden. Aleid a Greve
vorm de met enkele familieleden een schildersclubj e. De unieke schilderijen die door
de jon ged ames werden gemaakt, hangen
nog steeds in de regentenkamer.
Het Vrouwenhui s is alleen na telef on ische afspraak te bezi chti gen voor groe pen van m inim aal vij f en m ax im aal
vijf tie n personen .
In form atie : tel. 038-4224823 .

Personalia
Marja van Tilburg promo veerd e op 3
se pte m ber j. l. aa n de Rijk suni versiteit
Gr onin gen
op
het
pro efsch ri ft
Se ksua lit eit en pa rtner keu ze in de
Ned erlands e advieslite ra tuur, 17801890 .
M a trona docta. Educ ate d women in
the R oman elite f rom Co rne lia to J ulia
D omn a. Op dit proefschrift pro move er de Emily Hemelrijk op 9 sept em ber j .l. aan de Katholieke Univer siteit
Nijm eg en.

Sp ectat ors van hartstocht. Seks e en
emoti on el e cultuur in de achttiend e
ee uw. Di t is de titel va n het proef sch rift
wa arop Dorothée
Sturkenboom
op
vrij dag 2 oktobe r 1998 om 13.30, za l
pr om overen in de aula Maior va n de
K ath ol ie ke U n ive rs itei t Nijm egen .
A lle V V G-I ed en zij n uit gen odi gd de
prom otie bij te wo ne n .
'Leidsvrouw en en zaakwaa rneemsters '.
Ee n g es chiedenis van de akt ieg roep
Ma n Vrouw Maat sc happ ij (MVM ),
1968-19 73 . Di t is de titel va n het
pro e fsch rift
waaro p
Anneke
Ribberink op 27 ok tobe r 1998 zal promo ver en aan de Vrij e Uni ver sitei t in
Ams terdam .
Dr. Francisca
de Haan is m.i .v. I
okt ob er 1998 ben oemd tot onder zoeker
(resea rc h fe ll ow ) aan
het
Ned erl and s Eco no m isch Histori sch
Archi ef (NE H A) , voor een peri od e
van 2,5 j aar.

Sam ens tell ing : Zonneke Matth ée
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