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In memoriam
Mejuffrouw
Eeghen

dr. Isabella

Op 26 novemb er 1996 j .l. over lee d op
dri e-en-tachtigjari ge leef tijd de koningin van de Am sterd am kund e , zoa ls zij
in arc hiefk ringe n genoem d we rd, in
haar huis aan de Van Ee gh en str aat in
A ms terd am . Am st erd am w as haar
wereld , Isabell a van Ee ghe n kw am uit
ee n belangrijke
Am st erd am se patriciersfamilie en na h aar staa tse xam en
Gymnasium A stud eerde ze gesch iedenis aan de UVA, w aar ze in 1941 proen
moveerde op Vrouwenkloosters

begijnhofinAmsterdam , van de 14e tot
het eind der 16e eeuw .
Meer dan een halv e ee uw was Isabella
van Eeghen
ve rb ond en aan het
Am sterdamse Geme ente ar ch ief : eerst
als adm in istr ati eve kr acht , later al s
cha rtermeester en ten slott e als adj unc tarchivari s. Een man agem entfun cti e trok
h aar niet, want hoofd va n het arc hief
wilde ze nooit wo rde n, ze hield zich lieve r met Am sterd am be zig , Zo zij n bijvoo rbeeld dui zend en arti ke len in het
maa ndblad A m stelo da mun en de vij fdelige Geschiedeni s va n de A m ste rda ms e
Boek winkel va n haar hand . D aarna ast
heeft zij v ee l hi st ori ci ve rtro uw d
ge maak t met de m anier waa ro p men in
arc hiev en de weg ka n vinde n . H aar bijzo nde re belan gstell in g ging uit naar
zes tiende en zev enti end e-eeuw se documenten, waaruit ze famili el ev en uit die
tijden kon recon stru eren . D aardoor was
zij bijzonder go ed op de hoogte van alle
familiebetrekkin gen en -sch andalen in
de Gouden Eeuw.
Isabella van Eegh en sto nd bekend om
haar ongewone manie r van optreden ,
haar eigenzinnigheid, haar extr eme zuinigheid. Tegelijk ert ijd was zij geestig
maar ook zeer sc herp van ton g . Met
Mejuffrouw Van Eeg he n, d ie al s ongetrou wd e vro uw besli st gee n ' mevro uw'
w ilde worde n ge noe md, is ee n m ark ante persoonlijkh eid en in sp irer end e hi storica verl oren .
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vroeg-negent:iende-eeuwse

onderwijzeressenopleiding

Mineke van Essen

De verschijning
van een proefschrift
over een bepaald onderwerp
leidt niet automatisch
tot een afsluiting van dat onderwerp;
de theorie kan later worden
aangevuld, conclusies
kunnen worden
aangescherpt of nieuwe feiten kunnen boven water
komen. Dit laatste
ondervond
Mineke van Essen, bijna tien jaar nadat haar proefschrift
over de professionalisering
van Nederlandse
onderwijzeressen
in de
eerste helft van de negentiende
eeuw het licht zag. Zij doet hier
verslag van de door haarzelf gevonden
nieuwe informatie
en de
gevolgen die deze vondst heeft voor de lijn van haar verhaal.
Stel j e voor : je hebt in 1985 ee n proefsc hrift geschreven over
de pro fcss iona liseri ng va n cd rlands e ond erwij zer se n in
de e nne helft va n ct ncgen ti nde eeuw . I D aar in bev eer de j e
dat er voor h et eers t aanda ch t kwa m voor de ople idi ng va n
deze vro uw en in 1827 , to en de o verheid tie n beurzen (vij f
hel e en vijf h al ve , het geld gr oeide de staat waarachtig niet op
de rug!) ter beschikking stelde , waarmee m ei sjes op besta ande kostsch ol en tot onderwij zer es konden w ord en opgeleid .
E n dat er in de onde rw ijswet va n 1857 no g gee n spra ke was
va n o plei di ngssc ho len (kweek sc ho le n) voo r on de rw ij ze res sen zoa ls di e al sinds 1815 , zij het op zeer bepe rkte sch aal ,
voo r onder wij zers bestond en. Bijn a tien j aar later vraag j e in
het Haa gse A lge me en Rijk sar chi ef voor een heel ander onder we rp ee n m ap m e t ov erheidss tuk ke n uit 181 6 aa n, j e slaa t het
niet sverm oed end ope n, begint te zo eke n naar het stuk d at j e
nodig h br, e n stuit s ta m t e uilig op d it docum ent : nt werp
Ier oprigting eener Kweeksch ool van Ond erwijs; re en ? D e
'des k undige ' ontm askerd ! Z ond er dat ik het oo it had gew eten, was er in Nederland, verm oedelijk eerd er dan waar dan
oo k in de We ster se wereld - de vo oru itstre ve nde Vereni gd e
St aten van A me rik a met di en s hoge percent age onder wijze resse n inclui s 3 - ke nne lij k iem and gew ees t di e op het ide e was
ge ko m en dat onde rwij zeresse n ee n k week sch ool nodi g hadden en di e d aar voor tot op het hoog ste niv eau aa nd acht had
gev raag d. Wi e was die iem and , hoe zag dat ontwe rp eru it, wat
ge be urde erme e, e n welk e gevo lge n had deze onve rwac hte
o ntde kk ing voor het verhaa l d at ik tien j aar eer de r verteld e ?
De

schoolopziener

De brief aan de C omm issari s G en eraal voor het Onderwijs en
voor de Kun sten en Wet en sch appen (d estijd s de hoog ste
in st antie in ond erwi jsland ) di e het ontwerp bege leidde, kw am
va n ee n d omin ee di e te ven s ee n van de sc hoo lo pzieners
(o nde rwi js ins pec teurs) va n Z uid- H o lland wa s. D e in ga ng
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geze tte onde r wijs vern ie uw ing zo u ook m ei sje s ten goe de
moet en k om en , zo ste lde hij , en daar voor was de opri chtin g
van ee n kwee k schoo l voor on de rw ijzeressen van cruciaa l
bel an g . Hij re fereerd e oo k aa n de tw ee rijk skweek sch ol en
voor ond erwijzers di e in de maak w aren . Wa s het ge en daad
van rechtv aardigheid om oo k voor vrouwelijke kwek elin gen
zo'n in stituut te stichten ?
Het bij gev oegde gedet aill eerde ontwerp voo r zo 'n sch ool had
de dom in ee niet zelf ge maak t. Daar voor te kende een vrouw
die ik bij mijn onderzoek wel va ke r was tege ngek om en :
Barb ara va n Me ert en-S chilpero ort ( 17 78 - 185 3), lat er
Ned erla nd meest beken de peda goge en fila ntro pe uit de eerste h In van de ne g ruiende e uw:'
De

blauwdruk

van

de pedagoge

Na een uit gebreid intro met allerlei beh artensw aardi ge
opmerkin gen over de verb et ering van de meisjesopvo edin g,
schetste Van Meer ten eer st de m ateriël e en pers onele co ndities vo or de op te richt en kw eekschool: "een bijzond er ruim,
luchtig locaal , voorzien van tuin en spee lpla ats ", een ped agog isch er varen , de skundi ge , plicht sgetrouw e e n vo lledig toege wijd e "Hoof d Dire ctri ce " (Van Me erten zelf, zo ble ek uit de
toeli chti ng va n de schoo lo pz iener), ee n do centenk orp s dat
zowel uit vro uwelij ke "seco ndanten " als uit "zeer go ede
mee ste rs " zo u be sta an , en "ee n zeer bek w aam per so on [...]
aan wel ke het opzi gt ove r de hui shoudin g enz . is toe betrou wd" . D at w aren hoge eisen, voor die tij d .
Vervol gen s ging ze in op he t leerplan . N aast de vakken van
het lag er onder wij s, hui sh oudelijke kenni s en beheer sin g van
de drie m od erne talen m oesten de kwek elingen "nog onderwezen word en in alg em een e en Bij zond ere Geschi ed en is ,
Natuurlij ke hi storie en N atuurkunde ". Ee n opm erkelij k curriculum . N ie t o mdat talen en ges ch iede nis er deel van uitmaakt en , d ie va kk en hoord en bij het ga ng ba re o nderwijs voor
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Barbara van M eerten-Schilp eroort
meisjes en het is begrijpelijk dat ook aan sta ande onde rwijz eressen daar les in moe sten krijgen . Maar wé l vanw ege de
exp liciete aandacht voor de natuurweten sch app en, een di scipline die voor mei sjes mee stal onnodig werd ge vo nden.i Ook
het vak hui shoudkunde , te geve n door het aa n te stellen hoofd
van de hui shouding , wa s een novum . De be staande mei sjesscholen gaven geen onderri cht in wat Van Me ert en omschr eef
al s "[d]e bezorging van w asch e n linnen; de to ebereiding der
Spijzen, het be stuur der di en stboden enz ." Dat aanstaande
onderwijzere ssen daarin na ar ha ar opvattin g moesten worden
geschoold, betekende dat zij in dit opzicht een verandering in
het meisje sond erwijs beoogd e waarvoor haar kwekelin gen
al s hefboom k onden dienen .
Opmerk eli j k oo k zijn ha ar didacti sch e voo rs tell en. Z o
bepleitte ze het sa m ens telle n va n "eene kl ein e Bibliothe ek en
ee n kabin etj e van Natuurlijk e hi storie, ten min sten van de
voortbren gselen onzes vaderland s", kennelij k bedoeld om de
kwekelin gen tot zelfstudi e aa n te zetten e n het leren door
eig en wa arn emin g te bevord er en . Ook ste lde ze voor "ee nige
in strument en " aan te scha ffe n "om, althan s ee nige der eenvoudigste pro even, in de N atuurkunde te doen ." Ze wilde de
aanstaande onderwijzeressen dus in de gel egenheid stellen
om natuurwetenschappelijke
ex perimen te n uit te voeren, een
vorm van ze lfwe rkz aam h id die destijd s in het onderwij s
allesbehalve g an gb aar was."
Ten slotte ste lde ze de bero ep svoorber eidin g aan de ord e .
Regelm ati ge oe fe ning in het lesgeven kwam daarbij op de
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eerste pl aat s. Daar om moest er op de kwe eksch ool le vend
materia al zij n in de vorm van een oe fe n klas - later werd dat
een 'lee rsc ho ol' genoe md - waarin de kw ekelin gen konden
leren le sgev en. De j eu gdi ge, vrouwelijk e 'élèves' van die
oefen kl as waren te ven s bruikbaar voo r de peda gogi sche
scholing va n de aanst aand e onderwij zere ssen . Hun pr akt ische
er varing en met het ged rag van de mei sjes bood de dir ectrice
ideal e aa nkno pingsp unte n voor gespr ekken over de pedagogische benadering van kind eren, over st ra ffen en bel onen bijvoorb eeld. Die gespr ekken konden theoretische di ep gang
krijgen door een systemati sche cursus , opg esteld aan de hand
van het mee st degelijk e pedagogische handboek dat toen op
de m ark t wa s, het uit dri e om van grijk e delen be st aande
G ron db eg inselen va n de opv oeding en h ef ond e rwijs, voo r
oud ers, opvoe de rs en onde rw ijze rs va n de Duitse o pvoe dkundi ge A .H. Niem ey er , dé peda go gi sch e autor iteit va n dat
mom ent.
In alle op zichten was Van Meerten s bl auwdruk een ambiti eus
proj ec t d at zic h ruim sch oot s kon met en m et de tw ee onderwijz er sopl eidingen in oprichting .' Er hing dan ook voor de
rijksov erh eid een stevi g prijskaartje aa n . Het gouv ern ement
zou mo eten zorgen voor ee n schoolgeb ou w annex tuin en zou
grotend eels de plaatsing moeten financieren van de circ a tien
kwek eling en tussen twa alf en zestien ja ar, "gekozen uit meisjes van fat soenlijken sta nd, doch wi er Ouders , of me t veel
kind eren bezwaard , of althans niet in sta at zijn, de zelv e ee ne
behoorlij ke Opvoedin g te ge ve n". Per kw ekeling zou de ove r-
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heid ged urende de v ier- to t vijfja rig e o ple idi ngst ijd aa n de
dir ectr ice jaa rlijks vijfhond erd g ul d en moe te n betalen , "of
vier honderd -Gul d ens en d e Ouders dier k inde re n hond erd
G u lden s". O f h et g o uv ern eme nt daarnaast ook nog, zoals op
de gep lan de k wee ks cho len vo o r o nderwij zers, d e salarisko ste n vo or zijn rek ening mo est nem en , wordt uit h et ontwer p
n iet duideli jk . In elk g eva l zo u h et vo orstel, als d e ov erhe id
het uit voe rd e , de ja arl ijkse rij k sb egrotin g bezw aren met m in im aal vij fd u izend g u lden. E en fl ink bedra g , in een tijd d at de
to tal e ond erwi j . begrotin g niet vee l meer dan hond erdduiz end
g u lden zal h bb en bedrag en."
Overleg

op hoog

niveau

Toch zei de Co m miss aris G e neraal op voorh an d ge en nee. H ij
vroe g advi es aan de Commi ssaris tot d e Z ak en van h e t
Middelbaar en Lage r Onderw ij s A . van den End e, dé mot or
van de Ned erl and se onderwij sv ernieuwin g v an het begin v an
d e negentiend e ee uw. Die v ond het va n w ege de beoo gde v erbeteri ng va n het onde rw ijs , dat van me isjes inb egr ep en , ee n
"hoogs t wensche lij k en zel fs dr ing end no od zak elijk " pl an .
Ook over d e on twe rps ter en be o ogd dire ctri ce had Van den
En d e niet s d an lo f. Ze b ezat "b uiteng ewo ne kundi ghed en ,
ta len te n en aa n leg vo or het vak va n Onder wij s en Op voedin g "
e n ha ar zed elij k ged rag was onbespro k en. Maar "v oor al eer in
dezen verder van wal te ste ke n ", di ende het initiati ef vo lge ns
hem wel eer st va n alle kant en "ove rw o gen en ge toe ts t" te wo rde n. Daarom m o est er eerst m aar eens een "m ondelinge con fe re n tie " pl aa tsvind en tussen de C om m issaris G e neraal en d e
in itiatiefn eme n de sch oo lopzie ner .
D at overle g v ond inderd aad pl aat s; ver vo lgen s gebeur de er
ee n j aar lan g niet s . Du s k lo m o nze schoo lopz ie ne r, di e het
m ei sj esond er w ij s ke n nelijk zeer ter hart e gi ng, in mei 1817
o p n ieuw in de pen om de Co m m is sa ris G e ner aal te vrage n
ho e het er nu voo rs to n d. Inmidd el s, zo sc hreef hij , w as de
rijkskw eeksc hoo l voor ond er wij zers te H aarl em d aadwerk elij k va n st art gegaa n en het we rd du s h o og tijd d at er ook voor
de "opvoe d ing van het aanko me nd vrouwelijk ges lac h t" ee n
pr of essi on el e o p leidi ng zou k o m en . Een h al f jaa r later k w am
Van den End e m et z ij n tw eed e adv ies : omd at de fin ancië le
m iddelen het n iet toelieten, zo u de oprichtin g v an een rijk skweekschool vo or on d erw ijze resse n moeten w acht en "tot tijd
en w ij le dat er zich ter bev ord erin g van ook d it be lan g m eer
gu ns tig e o msta n d ig he d e n zu ll en opd o en ". Di e gu ns tige
o ms tand ig hede n zo ude n, al kon Van den End e d at natuurli j k
to en niet we te n, no g tot het e inde va n de ee uw o p zic h lat en
wa .hten; p as in 1896 kw am in A peldoorn de ee r. te - en eni ge rijk kweek sch o ol vo o r o nde rwi jze ress en tot ta nd."
Een

verborgen

op zi e ne r en de pe d agoge wa re n m et e lkaar getro uw d . H et
lijkt erop dat zijn prij zen sw aardige ini ti at ief in elk ge va l ten
dele, m aar m iss chien ze lfs wel prim ai r, ee n middel was om
zijn vrouw aan een goedbetaalde fun cti e te helpen. In zij n
schrijven v an 1816 le gd e hij zeven v oll e foliovellen lang
omstandi g uit , dat het gro te gezin Van M eerten door ni et
n ad er ge no em de fin an ciël e tege nslage n ge d ure nde de F ran se
ov erhee rs ing in komm erv oll e o m sta ndig he de n ve rkeerd e en
d aarom ee n tweede ink omen nodig h ad . In zijn twe ede brief
ov er de kwes tie, di e va n 1817, bew oog h ij we rk elij k hem el en
aar de om zij n zin te kr ijge n . H ij ond erb ou wd e de k w ali teit en
v an zijn vro uw met indrukwekk ende referen ties van coll eg asc hoo lo pzie ne rs, deed de sugg es tie om voo r de reali serin g
v an het project de hulp va n de ko ning in in te ro epen, e n bood
zelfs aan om te verhuize n als het gou vern ement de k w eek schoolli ev er elders d an in zij n standpl aats Gouda wil d e vestigen. D e negatieve uitk om st moet in hui ze Van Me ert en als
een grot e fina nciële te genv all er zijn erv ar en .
Daarm ee is het beeld va n sc hoo lop ziene r Van Meerten als ee n
fem in ist ava n t la lett re al ve rgru is d nog voo r he t wo rte l sc h ieten kon . B ij nader in zi en hoort hij toch niet thui s in de eregalerij va n vro uwv riende lijke ne gentiend e- eeu w se m ann en. De
mot or di e hem dreef , lij kt eerd er ei genb el an g gew eest te zij n
d an id eali sm e . Of Van den E nde en de Co m m iss aris G en eraal
med e d aaro m het voo rs te l op de lan ge b aan sc hov en, weet ik
niet. In elk geva l is mij n vo nds t, di e in eers te in st ant ie zo
ongem ak kel ijk leek , uit eind elijk niet m eer ge bleken d an ee n
anekd oti sch e voetnoot in de Nederland se o nderw ij zeresse ngesch ied eni s.

M in ek e van Esse n is Univers ita ir h o of dd o cent hi stor is ch e
pe dagogiek . vakg roep P edag og iek en O nd e r wijskun d e aa n de
R ijksuni ve rsi teit G ron in g en .

l.
2.

3.

agenda

Ee n mislukt in itiatief dus. Jamm er voor de p ro fessionali serin g van de N ed erlandse ond er wij zeressen, ma ar voor mij ee n
hele opluchtin g : de teneur van he t verhaal d at ik tien jaar e erd er vertelde , bl eef overeind . D at Barbara v an Meerten een
de gelijke opl eid in g van on derw ijze ressen bel an grijk vond ,
was in mijn boe k vo ldo en de aa n d e o rde ge kome n; da t ik h aar
bl au wdruk ge m is t had , was ja m me r m aar ge lu kk ig ni e t
o nove rk ome lijk . Het spe e t m e allee n w el voor de sch oo lopziener. Had ik va n zij n initi ati ef gew e ten, d an zo u deze femi nist av a n t la lett re , di e de p ro fessi onele ber o ep svo orbereidin g
va n ond erw ijzeresse n zoz ee r ter h arte was gegaa n, to ch zeker
ee n we lv erdie nde pl aat s in mij n gesch ie dv erh aal hebb en
ge kre gen.
A lh o ew el, zel fs d at is nog m aar de vraag . All e mooie fr as en
ov er beter ond e rwijs voor m ei sj es ten spijt , bl eek de school opz ie ner een verborgen ag end a te hebb en . Barbara v an
M eerten-Schil p eroort wa s n am elijk niet all ee n o ntwe rp ster e n
beoog d dir ectri ce va n de inr ic ht in g waa rvoor h ij zi ch zo
in sp ande , ze woo nde oo k m et hem o nde r éé n d ak : de sc ho ol-
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1997 is het huishoudelijke
werk dat verricht
moet worden,
nog steeds niet gelijkmatig
over de seksen verdeeld.
Het feit dat
steeds meer vrouwen
buitenshuis
werken,
heeft nog niet geresulteerd in een grote toename
van het aantal mannen dat een evenredig deel in de huishouding
op zich neemt. Omdat
het werk toch
gedaan moet worden,
wordt
vaak uitgekeken
naar een arbeidskracht
van buitenaf, die tegen betaling het huishouden
doet. Ook in de
negentiende
en het begin van de twintigste
eeuw was er een grote
vraag naar huispersoneel.
De achtergronden
waren in die tijd echter
geheel anders dan nu. Jannie Poelstra bestudeerde
de huishoudelijke
arbeid en dienstboden
in Nederland
in de negentiende
en vroegtwintigste
eeuw, de tijd waarin de dienstbodekwestie
speelde.
Hieronder
volgt haar inleiding bij haar proefschrift
Luiden van een
dat zij
andere beweging. Huishoudelijke arbeid in Nederland
1840-/920,
op 12 december
1996 aan de Universiteit
van Amsterdam
verdedigde.
Centraal in het proefschrift staan de opvattingen van werkgederf onder de dienstboden. Beloningen voor langdurige trouvers en overheid . Die invalshoek is niet toevallig. Het waren
we dienst en een leesboek vol goede voorbeelden moesten
de werkgevers die de dienstbodekwestie formuleerden. Zij
dienstboden leren zich te voegen naar hun meerderen. Ook
klaagden over het huispersoneel en zij ook maakten een strikt
werkgevers werden aangesproken op hun plichten . Het Nut
onderscheid tussen zich zelf en de mensen die hen bedienden .
kwam met een instru ctieboek, 'De beh andeling van dien st Voor hen waren dien stboden luiden van een andere beweging,
baren ' , dat werkgev er s leerde ho e zij de dienstbod en "geheel
in uwe m agt en onder uw bereik" konden krijgen .
'niet ons soort mensen '. Ook voor de overheid waren dienstboden een afzonderlijke klasse.
Dienstboden bevonden zich ergens tussen
Het laatste
woord
de slaaf en de burger, aldus een negentienDe campagne van het Nut beoogde geen
de-eeuws jurist . Bij arbeidsconflicten trokken ze bijna per definitie aan het kortste
do orbreking van de standsverschillen,
eind . Het B .W. van 1838 bepaalde namelijk
maar handh aving van een samenleving die
dat de 'mee ster ' op zijn woord werd
wa s gebaseerd op "de ongelijkheid van
geloofd, onder andere inzake de uitbetaling
gelijksoortig e wezens" . Deze uit spraak
van het loon .
verwijst niet alleen naar de tweedeling
Ook in het dagelijks leven was het woord
vrij en-onderhorigen,
ook vrouwen en
van de meester wet. Tot ver in de negenm annen waren in de negentiende-eeuwse
tiende eeuw spraken werkgevers van vrijburgersamenleving niet aan elka ar gelijk.
en en onderhorigen, van een natuurlijk
Het terrein van de gehuwde vrouw was de
recht van de vrijen op ond erdanig, gehoorhui shoudin g, terwijl haar man daarbuiten
zo rg droeg voor het gezinsinkomen. D e
zaam en dien stbaar huispersoneel. In de
negentiende eeuw stond dat natuurlijk op
man had echter te allen tijde het laatste
gesp annen voet met de leu zen van vrij heid
woord , ook op het gebi ed van de huishouding. Formeel huurd e hij de dien stbode en
en gelijkheid.
De onderdanigheid
van
dienstb aren moe st daarom steeds opnieuw
oe fende alle en hij het ouderlijk gezag uit.
bevestigd worden. Zoals bijvoorbeeld in
Huisvrouwen en dienstboden hadden dan
de jaren veertig , jaren van armoede en
ook veel met elkaar gemeen: beiden waren
social e onrust; de Maatschappij tot Nut
ondergeschikt en dien stbaar aan de heer
Di enstmeisje (1925)
van ' t Algemeen star tte toen een nationale
de s huize s en waren aan hem gehoorzaam ± 16 jaar o ud
h eid verschuldigd. Wat hen van elkaar
campa gne tegen het toen emend zedenbeco llectie J.Po elstra
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--- -----onderscheidde, was hun wer k. In de bur gerhuishouding werd
het uitvoerend werk uitbesteed aan dien stboden, en zo ook de
zorg voor de kinderen. De hui svrouw hield zich vooral bezig
met het besturen van de hui sh ouding : zij bepaalde wat en ho e
alles ged aan moe st worden .
Het uitv oerend en be stuurlijk werk binnen de hui shouding
waren van versch illende ord e en aanzien. Het eer ste was, volgens een uitspraak van de Hoge Raad uit 1859, werk van nederige aard, waarvoor gee n speci ale opleiding, kennis of tr aining
nodig wa s. Dienstb oden waren de personen die in een onder geschikte positie de ze nederige diensten verrichtten .
De Hoge Raad beve stigde wat elke burger wist: uitvoerend
huishoudelijk werk was inf erieur werk , dat onge schikt werd
geacht voor mannen en voor mei sjes uit de burgerij . Een hui sknecht was een onproducti eve, onmannelijke burger en een
dame die werk in andermans huishouding moest zoeken, was
ziel ig . Onderhorigheid
w as voor behouden aan meis jes en
vrouwen uit de arbeiden de klasse; vrijheid werd gereserveerd
voor mannen , ongeacht hun afkom st, en voor meisjes en
vrouwen uit de burgerij.

Huise

lijke strijd

-

Zo kon ook de arbe idsdeling naar seks e, waarbij de vrou w
geen arbeid buitenshui s verrichtte, worden doorbroken.
Voor stellen om het re sterende huishoudelijke werk te verdelen tussen man en vrouw werden niet gedaan . Dat werk bleef
voorbehouden aan dagmei sjes of werkster s, gehuw de vrou wen uit de arbeidende klas se.
De reorgani satie van de huishouding werd slech ts ten dele
werkelijkheid . Zolang er voldoende die nstmeisjes waren, was
er ook geen enkele noodzaak om zu lke vergaande ma atrege len te nemen .
Werkgevers wisten in het begin van deze eeuw dat de mee ste
mei sjes diend en uit no odzaak; dat zij , wanneer zij konden
kiezen , de voorkeur gaven aan werk buiten de huishouding.
Arbeidsbescherming
of een wettelijke beperking van de
arbeidsdag in de huishouding , om zo de hui selijke dien st aantrekkelijk te maken, werd echter zelden voorgesteld , of he t
werd in he t parlem ent met ver ve bes tre den. Zulk e ma atrege len botsten met de belangen van he t werkgevers-h uisgezin. In
de sociale wetgeving wa s geen plaats voor dienstboden , want
de huishouding was ten slotte geen bedrijf. Slechts in een
enkel geval werd van die rege l afgeweken.
Hui svrouwen zagen hun werkmei sjes evenmin als arbeidskrachten . Onderhandelingen over betere
arbeidsvoorwa arden tussen de Bond van
Huispers oneel en de Ned er landsche
Vereenig in g van Hu isvro uw en ketste n
steeds af op het argument dat dienstmeis je s huisgenoten waren , geen arbeider s en
hui svrouwen geen werkgeefsters. Pas na
de Tweede Wereldoorlog kwamen de
huisvrouwen m et voorstellen in de richting van een CAO. Ma ar toen wa s het te
laat. Op dat moment ontston d namelijk
ook buiten de arbei dende kla sse de professionele huisvrouw. Zij was niet langer
all een verantwoordelijk voor haar huishouding, m aar werd teven s de bel angrijkste arbeid skracht daarbinnen.

Het vrouwenvraag stuk, in Nederland
verwoord va n af 1860, stond van af het
beg in h aaks op huish oudelijk werk.
Vrouwenemancipatie
betekende
een
goede opleiding voor meisje s uit de burgerij, opdat ze niet door financiële nood
zouden worden gedwongen om werk in
de huish ouding te zoeken . Meisje s uit de
arbeidende klasse waren daarentegen
voor bestemd
voor de huisho ud ing .
Vre edzaam was hun le ven in de huishoudin g niet. Dames en di enstboden
waren, al s we afga an op de damesbladen, verwikkeld in een voortdurend e
huiselijke strijd . De term di enstbodekwestie , ingebur gerd vanaf het be gin
Par asie t
van de j aren zeventig, refereert aan die
strijd. Inzet was niet de em anci patie van
die nstboden of de verb etering va n hun
Dienstbo dekwestie en arbe id sdeling naar
sek se zijn onlosmakelijk met elkaar verarbeidsomstandigh eden,
maar
het
bonden . Het is dan ook geen toeval dat
beschikbaar blijven van voldoende hui spersoneel. Zonder dienstmei sjes kon er
de verdeling van huishoudelijke arbeid
Dagm eisj e ca. 1950
immers geen sprake zijn van vrouweneen eerste item werd van de tweede femi co lle ctie Sp aarnes tad H aar lem
nisti sche golf. Zolang er vold oende
bevrijding; zonder huispersoneel was de
dien stmeisjes beschikbaar
waren , viel te leven met de
huisvrouw gedwongen om zelf het uitvoerende, nederige
huishoudelij k werk te verrichten.
bestaande huishoudelijke
arbeidsdeling
naar sekse. Toen
Het was dan ook mede vanuit goe dbegrepen eigenbelan g dat
dienstb oden elders werk zoch ten, wer d de ongelij ke taakve rvrouwen uit de burgerij het standsverschil tussen de meisje s
deling binnen de hu ishouding een sam enlevingspro bleem .
Sinds de jaren zeventig proberen vrouwen mannen in te sc hadie dienden en de eigen do chters bleven benadrukken . Ze ginkelen bij het huishoudelijk werk , anno 1996 is dat project nog
gen daarin ver . Dienstmeisj es waren per definitie van lage
lang niet voltooid. Als noodop lo ssing wordt als vanouds een
komaf , onontwikkeld , ong eschoold, brutaal, ofwel van een
betaalde hulp ingehuurd. Uitvoerend huishoudelijk werk
andere beweging of aandrift . Gemeen schappelijke scholing
van arbeiders- en burgerdochters wa s taboe. De kook- en
beh andelen al s arbeid, en dus bij uitbesteding dezelfde
huishoudscholen hadde n gescheiden cursussen voor de aan arbeidsovereenkomsten
doen gelden als bij andere arbeid, is
staa nde mev ro uwen de aanstaande die nstbode . Meisje s uit de
een eers te stap om de alo ude impass e te door breken. Een
arbe idende k lasse leer den op de lagere school de nuttige
tweede is: zelfzorg. Wie als gezonde burger niet in staat is om
handwerken , mei sjes uit de burgerij de fraaie .
zichzelf te verzorgen en zijn eigen rommel op te ruimen , is
"para siet in den strengst weten schappelijken zin van het
De belangrij
k ste arbeidsk
racht
woord" . Aldu s het Sociaal Weekblad bijna een eeuw geleden .
De oplo ssingen die aan het eind van de negentiende eeuw
aangedr agen werden voor de dienstbodekwestie,
varieerden
van vakoplei ding voor di enstboden tot reor ganisatie van de
huis houding. Met dat laatste beoogde men vereenvoud iging
en uitbesteding buitenshuis van delen van het huishoudelijk
werk , zoals koken , wassen en strijken . Zo zou de huisvrouw
bevrijd worden van haar dien stboden en van de huishouding .
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Mannelijke

vrouwen

Over

grenzen

van

sekse

in de negentiende

eeuw

Geertje
Op 17 d ecember 1996 ver d ed ig de
beli chamen , om die grens te ov ers chrij Gee r tj e Mak in Utrecht ha ar pro efden of te ver schui ven ?
schr ift Mannelijke vrouw en. Over de
Uit de opeenv ol gend e -min of meer
gr enzen van sekse in de negenti end e
chrono logisch geo rde nde- hoofdstuk eeuw , waarin uiteen wordt ge ze t
ken wordt duid elij k w el ke veranderinwelk e veranderingen
de 'mannelijk e
gen h ierin optr ad en tusse n 1815 en
vrouw' in de negentiende eeuw ouder- , 1914 .111 uit tijdvak Iu t:t: g t:t: ll kente ring
ging . Voor Historica zette zij kort uitin de conceptuali ser ing van seks e en
een op welke manier zij te werk is
se ks ualiteit h aar b esl ag , zoa ls reed s
gegaa n om de ver sch illen d e ' ma n ne door onder andere n Mi ch el Fo uc ault en
lijk e vrouwen ' een plaat s te geven in
Th oma s L aqu eur is beschr even . Wat
haar pro efschrift.
bete kent de door hen besc hreven nat uIn Mannelijke vro uwen wo rdt besc hre ven hoe ' m annelij ke vrou wen ' in de loop
van de negenti ende ee uw va n gedaante
ve ra nder de n. D aartoe we rde n zovee l
mogelijk bronn en uit het Fra nse , Dui tse
e n Ne derla ndse ta al gebi ed ge ra ad pleegd : ro ma ns, krantenb ericht en , j ournali sti eke en hi stori sche leven sbeschrijvinge n, medi sch e ra ppor te n, autobiografisc he teks ten en se ks uo log isc he casestudies waa rin als ' ma nne lij k ' betit eld e
en als man ver klede vrou wen worden
beschrev en . In plaats van , zoals onder
hi storici meer gebru ikelij k is, op basis
hier van de 'werkelijkhe id' zo w aarh eidsge tro u w mogelijk
te recon stru er en ,
w ordt ee n gedetailleerde narrat iev e enlo f
discur sie ve analyse van één of meerd ere
hieru it gese lec teerde teksten ge maak t.

Tot

de orde

geroepen

Wa t met een in het oog sp ri ngt, is de ver a nde ring d ie gedur e nde he t tijdvak
18 15-1 91 4 (de ' lange ne genti end e
ee uw') in de ben amin g va n ' m annelij ke
vro uwen' plaa tsvo nd. A an het e inde va n
de negenti end e ee uw k wam en ge hee l
nieu we ca tegor ieën ' m annelij ke vro uwe n' op, zoa ls de seks uee l ge ï nver teer de vro uwe n de moderne geë ma nci peer de vro uw in spo rt iev e ' manne lijke' kle dij. Deze stelden de eerd ere popul aire
f igure n in de scha d uw, zoal s de vro uwso ldaa t en de vrou w-m et-d e-br oek- a an ,
of de aristoc ra te in ja chtk ostuu m . Het
gaat in dit studie echter niet allee n om
deze verand ering, maar voo ral om de
vera nder ing van narratieve en di scur sieve strateg ieë n die daarm ee ge paa rd
gaa t. M et welke tekstuele stra teg ieë n
werd de gr ens tussen twee hië rarchi sch
of di c hotoom
gescheid en se ks e n
be waakt ? Welke mogelijkheden bod en
de d iver se verha len of di scour sen alsnog aan vro uw en om ' ma nne lijkhei d ' te
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rali serin g va n respec tiev elijk se ks ue le
identiteit en seks e- ide ntite it vo or de
m anier wa aro p 'm annelij ke vro uwe n'
tot de orde wer de n geroe pe n? En wat
bet ekent het voor het (o n)ver moge n van
vro uw en om ' ma nne lijkh e id' als subj ect
ges talte te geve n? H oe verho ude n seks e
en seks u alite it zic h daar bij tot elkaa r?
Bij de be ant woor din g van deze vrage n is
ervo or gekoze n om niet over seks eam bigu ï teit of cro ss-dressi ng in het al gemeen te spreke n, maar se kse -spec ifiek
over ' m anne lij ke vro uwe n ' .
'Mannelijkh eid ' va n vrouw en heeft
immers een andere cult uree l-maa tschappelijke betekeni s dan ' vro uwe lij kheid '
van mannen, all een al omda t 'mannelijkheid'
al eeuwe nl an g hiërarchisch
hoger staat aang eschr ev en dan 'vrouwelijkheid'. Daaruit komen ande re verhalen en een and er e gesc hieden is voort.
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VrouW'en-soldaten
en veldzusters
Aa n de hand va n de rom an Frago letta
va n Henri de L atou ch e be spree k ik in
het eer ste hoofd stu k van uit we lk perspectief ik se kse-a mbigu ïte it in dit boek
w il ben ad eren . Ik ge br uik deze rom an
om te laten zien dat de interpr et atie va n
seks e -am big uï tei t nooit mag wo rden
losgem aakt va n de vra ag naar de belicha m ing er van . A ls o bject ka n seks eam big uï te it gemakke lij k fasc inere nd,
raad sela ch tig, mooi of in dru kwe kke nd
zijn; door een subject beli ch aamd kan
diezelfde fa scineren de am big uïte it pijnlijk, ondraaglijk , eenzaa m en onm ogelijk zijn. Met dit in zicht zet ik mij af
tegen een recent e hau sse aan fem inistische en queer the or ieë n ove r het belang
van sekse-ambi guït ei t : die zou de
grondvesten van het di scour s over sekse
kunnen doen w ank el en . M aar wat beteke nt het voor het subjec t dat deze stoor ze nder-func tie m ag beli ch amen ?
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Mak

Het daar op volgende hoofd stuk bevat
ee n an al y se van ee n zestal ne genti end eee u wse roma ns . Steeds draait h et daar in om de vr aag of de 'mann elij k e
vrouw ' de co nve ntionele sekse-ca teg orieën o nd erm ij nt, of dat zij als raad se l
of ob st akel wordt ontmaskerd, uit gebann en of ove r wo nnen. Het (on )verm ogen va n de ' ma nne lij ke vrouw ' o m sub ject te zijn is daarbij van do or slaggeve nd belan g . D at wijs t er nogm aal s op
d at de o rdeversto rende beteken is va n
sek se-a m big uï te it vo or di scour sen over
se kse di rect gere lateerd is aa n de gre nze n va n het ver moge n om di e als su bj ect te beli ch am en .
In het derd e hoofd stuk stap ik ove r van
fic tie n aar non -fi ctie . N eg enti en de
ee uwse kr an tenb eri chten en het di sco urs van politi e e n ju stitie ove r p assing
women -vrou wen die korte of lan ge tijd
in hun leven voo r ee n man doo rgi ngen zijn onderwe rp va n ana lys e.
On derzoekers va n p assing in he t ve rleden richtte n zich bij hun interpr et ati e va n
de bronnen op de omstand igh ed en ,
bew eegr ed en en en psychische motiv at ies
die er toe leidd en dat de betrokken vrouwen ginge n leven als man. Zij maakt en
daarbij ge bruik van moderne be gr ipp en
al s hom osek sueel, travestiet en tran sseksu eel. Ik pleit daarentegen voor ee n
' opp ervlak kige leeswijze' . Niet de diep ere wer kel ijkh eid waa rna ar de bronn en
enigszi ns ge brek kig zo uden verw ijze n,
niet ee n ' ware iden tite it' die alsnog ka n
worde n vas tgesteld, ma ar de man ier
waaro p in deze bronn en aa n de opper vlak te va n de teks t een w aarheid en wer ke lijk he id worde n geco nstruee rd, moet
mijn s inzien s wo rden onder zo cht. Want
wa t nu jui st zo opva llend en ke nme rk end
is aa n deze bronn en ov er pas sin g wom eri
is het ontbr ek en va n het zo eken naar ee n
diep er e, inne rlij ke moti vatie of ide ntite it
die de pa ssi ng zo u kunnen ver klare n. D e
betreffen de vro uwe n werde n sim pe lweg
beti cht va n be d rog ; ze werde n ni e t
gez ie n als een afw ij king va n de natuu rlijke , vrouw elij ke id entiteit.
H et vier de hoof ds tuk bespreekt de tall oze , voorn amelijk Franse, publi cati e s
ov er vr ouw en -soldaten en analy se ert de
ver togen w aarin hun geschieden issen
werd en ingebed . De verha len werden
van af de tw eed e helft van de negen tiende ee uw tot aan het eind d aa rv an
g e bru ik t
in
ee n
nationali sti sch e
gesc hie dsc hrijv ing zo nder dat de 'ma n-
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se kse. Waar de medi sche
rapp ort en -en ove rig e ns
oo k de ge po pu lar iseerde
vers ies va n de ges ch iedeni s va n B arbin- de
ontde kk ing va n de w are
sekse als be vr edi gend
eindpunt va n het verha al
k ieze n, wo rdt het vervo lg, het lev en va n
B arbin na de ges lachts vera nde ring, ve rdo nke rem aand .
Barbins
m em oir es lat en zien dat
ha ar (on )vermo gen om
zijn
tw ee slachtige
geschi ed eni s als subject
te beli ch am en , in vee l
bel an gr ijk er mate dan
h aar lich am elijk e twee slachtig hei d, zij n lijden
en ui teindelijk e zelfm oord to t gevo lg had.
Verzieking
van
mannelijkheid

'J)
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nelijkh eid ' va n vro uw e n-so lda te n vra ge n opriep ove r hun vro uw e lijke kwalite iten . N a de ee uw w isse ling moesten
vr ou wen- sol d aten echter stee ds mee r
pl aat s m a ken voor heldinnen di e hun
vade rland op een meer ' vro uwe lijke'
m ani er d ie nde n, zoa ls veld zu ster s .
Vr ouw en- soldaten duiken dan ine en s op
in and er e vert ogen . De se ksuol oo g en
voorv echt er van hom o -em a nc ip a tie
M agnu s Hir schfe ld gebruikte
hun
gesc hiede nisse n voor zijn theor ie van
sex ue lle Zw ische nstufe n en benadrukt
jui st hun ext re me ' ma nnelij kheid '. De
radi cale fe ministe Madelein e Pell eti er
ze tte ze in om te late n zien dat vro uwe n
niet per definiti e o ng es c hik t wa re n voor
het leger en z ij bepleitte op gro nd daarva n zowe l di en stplicht al s ki esr echt
voo r vro uwe n. D eze twee heel ve rsc hillend e int erpr etati es zulle n vana f o nge vee r het begin va n de twinti gste ee uw
stee ds mee r de mo gelijkh ed en gaa n
bep alen voo r vro u wen om 'ma nne lijk hei d ' als subjec t ges ta lte te geve n.
Te gen de ac hte rgrond van het negentiend e- eeu w se den ken ov e r herm afroditism e en de positi e van herma frodi eten
in de m aat schappij worden in het vijf de
hoofd stuk het autop sie-ra ppor t bij het
lijk va n d e h ermafrodiet
H erculin e
B arbin e n de door hem acht ergel aten
m em o ires o nde r de loep genom en . H et
m ed isch e rap port ge tuig t van een ri gid e
conceptu a lisering van sekse , waa rin alle
tek en en van se k se-am big uïteit uit eind elijk m oet en word en weggestre ept tegenove r de m edi sch e definitie van éé n wa re

Hoofd stu k zes gaa t o ver
de recht szaak di e in
1889 tegen Sarolt a Vay
we rd gevoe rd. Zij zo u
als man ve rmo m d haar
sc hoo nva de r
hebben
o pg e licht, zij zou ee n hu welijk hebben
gef ing eerd en ha ar vro uwe n sc hoo nfamilie hebben
bed ro ge n met haar
ges lac ht. Later zo u de ze za ak al s
medisch-psychiatr isch geva l model
komen te staan vo or het ziekte beeld van
'seksuele inversi e'. In de tran sformatie
van zaa k tot geva l ligt ee n verander ing
van su bje ctiviteit besloten . B ij de rech tsza ak stond de beschuldigin g van bedrog
ce ntraal; alle getui gen en de beschuldigde ze lf gaven hun visie op de zaa k . Hun
ste m men waren in prin cipe ge lij k wa ardi g e n het was aan de rec hte r om de
ware g ang van zake n en de mogelijke
sc hu ld door het afwegen va n de ve rklaringen vast te ste lle n. M et het inroe pe n
va n g erech ts artse n ve ra nder de het
k ar akter van de o nde rvrag ing e n de stem
van Vay . Er was op dat mom ent , vo or
het ee rs t in de gesc hiede nis va n p assin g
wo me n, vraag naar de wij ze waaro p zijze lf ha ar sekse beleefd e e n naar haar
se ks uele verlange ns, voo rste llinge n en
hand elin gen . Vay kon in d at kader
gesta lte ge ven aan ee n vo rm va n sekseam bi guïteit , zo al s da t daar voor nog niet
w as voor g ek o me n. D at zelfd e kader
m aakte haar vert ellin g e n ve rtelwijze
echter ook tot sympt oom van een ziektebeeld . Daa rmee werd de gesc hiedenis
'verziekt' van een vrouw die als man
flie re flu itend door het lev en ging en vee l
succe s bij de vrouw en had. He t vennoge n om succesvol als m an handelend
subj ec t te zijn, werd zo verru ild voor de
m ogelijkheid om ov er de (tot dan toe
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gehe im ge ho ude n) seks uele en sekseidenti tei t te ve rtelle n.
Niet allee n de sne lle opkom st va n ee n
seks uo log isc h di scour s vanaf 1870 beïn vloedd e de mogelijkheid van vro uwe n
om 'ma nne lij khe id ' gestalte te geve n. In
ho ofd stu k zeve n ga ik in op de wijze
waarop vro uwe n in hun stre ven n aar
ema nc ipa tie ge bruik maakten va n ' m annelijkh ei d ' . Geë ma nc ipeerde vro uwe n
en vro uwe n uit de vrouw enbeweg ing
werde n niet alleen als manwij ven bel achelijk ge maa kt, maar maakten ze lf
som s bewu st gebru ik van 'mann elijk heid ' als pro vocerend boegbeeld voor
hun strij d . D oor de satires te belicham en ,
ontzenuwd en ze de uits luiting die daarin
bes loten lag . B ov endien onttrokken ze
zich zo we l aa n strateg ieën van bedrog en
geheimh ouding als aan de 'verziekin g '
van 'm ann elijkh eid' in de seksuolo gie.
De ze ge waag de en provocerende s trategie va n ope n lijke be licha ming van ' mannel ij kh eid ' blijkt oo k effect te hebb en
gehad ; er vo nd langzamerhand een verschuiving plaat s va n wat als ' ma nne lijk'
go ld, zod at vro uwe n bep aalde vo or hee n
' ma nne lij ke' ge biede n steeds gema kkelijk er ko nde n incorp oreren.
Ond ertu ssen wo rd t het verb and da t de
seksuo log ie legd e tu ssen ' m anne lij kheid ' en 'het lesbi sche ' steeds popul airder. In hoofd stuk ac ht be spreek ik de
vra ag of vro uwe n uit de vrou wenb e wegi ng di e interpr et atie van hun ' ma n nelijkh e id ' ook dur fd en te ri skeren . O ver
de hel e lin ie kan de ze vraag een voudi gweg met ' nee' worden beantwoor d :
over m ogelij ke lesbische relaties in de
vrouwenb ew egin g of over de eventu ele
lesbi sch e ide nti te it van fe mi n iste s
zwe eg de vr ouwenbeweg ing in all e
talen. In dit hoofdstuk zet ik alle red enen op ee n rij tje di e voor dit ont kennend antw oord al bedacht zijn en sche rp
de ze m et ee n eige n ana lys e aan .
In 191 0 we rd doo r de seks uo loog
Ma gmi s Hi rsch fel d het begrip tra vesti et
geïnt ro du ceerd . Daarmee we rd het
ove r koe pe lende begrip 'sek suele inve rsie ' opge splitst in ee n 'af wij king' op het
gebied va n se kse -ro l en van seks uele
o bjec tke uz e . H oewel Hi rschf eld tall oze
beri cht en ove r passin g wamen onde r
oge n had ge ha d, nam hij uiteind elijk
ma ar éé n vro uw op in de eigenlij ke
cas uïs tie k va n trave stieten . Tot op
hed en wo rd t het begrip tra ve sti et nau welijks op vro uwe n toegepa st. A an de
hand va n ee n viertal vro uw en di e met
Hir schf eld in aa nra king waren gewees t
in de tijd dat hij zij n boek over tr avestieten sc hreef, en die door hem sle cht s
gede elt elijk a ls travestieten
w erd en
betit eld, ste l ik in het laats te hoofdstuk
de vraag w aarom dit begrip voor vrou wen niet lev en svatbaar was.
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Generat:ies
Waar

geslacht

in geschiedenisonderzoel<
en

kleur

verloren

gaan

Esther Capt ain

Een interdisciplinair
congres ove r het thema 'generaties':
op zes december 1996 liep de za al in h et PC Hooftgebouw
te Am sterdam geleidelijk aan vol m et personen van inderda ad uit eenlopende leeftijden. Es the r Captain zou volgens
d e ind eling van een der spreker s tot d e verloren generatie
mo et en behoren . Zij brengt ver slag uit van deze dag en
signa lee r t wat tijdens deze da g verloren raakte in h et
geb r u ik van h et begrip generatie.
De Ver enigin g voor de Ge schi ed eni s va n de Twintigste Eeu w
(VG T E) di e deze decemberd ag o rga nisee rde, had er voor
gekoze n om het cong res the ma va nuit ve rsc hillende wete nsc ha ppe lij ke richtin gen te benad er en . D agvoor zitter H an s
Ri gh art m erkte op dat 's lec hts ee n enke le hi storica ' op de
sp reke rs lijs t stond; niet om aan te geve n dat vro uw en al s sprekers in de mind erheid war en (da t was ke ur ig verdee ld), m aar
om te co ns tateren dat dit het 'meest inte rdisc ip lina ire co ngres' va n de VGTE wa s. H et is ec hter de vraag of het publie k
deze meer voudi gheid van vakdi scipli ne s wee rs pieg elde: het
mer end eel bestond uit hi stori ci en als het om ge nera ties gaat:
derti ger s en vee rtigers ware n in de meer derh eid . H an s Bl om ,
de nieu we voo rz itter van de VGT E , ope nde de da g met enke le kor te op me rkingen die het we rk terr ein van deze dag openlegden . Hij ste lde dat orde aa nbre nge n in een chao s (lees:
gesc hiedenis) een creatief pro ce s is en dat uit onze geest de
co nce p ten komen, waarme e wij "de wer kelijkheid meest er
will en word en". Generatie is vol gen s hem een concept waa rm ee chao s kan worden benad erd en wellicht verminderd,
m aar -zo wa arschuwde Blom - er is ee n serieus probleem: er
heer st verwarring over wat het beg rip ge ne ratie inhoudt.
D e ee rs te spreker haalde dir ect de be ze m door de ordeloos heid di e Bl om schetste : Henk Becker , hoogleraar sociologi e
aa n de U nivers ite it Utrecht , prese nteer de op erudiete wijze
ee n bek nop te hi storiografie va n het ge ne ra tieo nderzoe k zoal s
dat to t nu toe is ui tge voerd . Hij introdu ceerd e het begri p histori sch e ge ne ra tie dat hij omsc hreef als : ee n ca tegor ie va n
tijd gen oten , w ier gedrag ef fect en ve rtoo nt van een of m eer
di scontinu ë ve ra ndering en, die zij in haar for ma tiev e peri od e
ClOe tot 25e le ven sjaar ) heeft o ndergaa n. Bij het om gaan met
hi st ori sch e ge ne ra ties spelen typ erin gen ee n cru ciale rol , die
vol gen s Becker verhelderend, m aar oo k stereo typerend of
ze lfs di scrimin erend kunn en zij n. Desond ank s ac htte hij voor
de twinti gste ee uw de vo lge nde typ ologi e bruikbaa r, die is
inged eeld o p gro nd van de vo lg ende ge boo rtec o hor ten:
1910 - J930:
Vooro orl ogse ge nera tie;
19 30-1 945 :
Stille ge nera tie;
1946-1 95 5 :
Prote st gen erati e, (vroege) bab y boom
gene rati e ;
1955-1 970 :
Verloren ge ne ra tie, (late) baby boom
generatie , Gen er ati e X ;
ge bo re n na 1970: Pragmatische gen era tie.
Generat:ie

Nix

Zo 'n ind elin g nodigt uit tot een per soonlijke plaatsbepaling:
wa ar zo u ik bij horen? Ik ben in 1969 ge bo ren; volgens de
typ ol ogi e va n Becker net op het randj e met de prettiger in het
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ge hoor liggende pragmati sche ge ne ra tie , maar toch . Ik zo u
deel uitmaken van de verl or en ge nera tie en de blijkbaar ook
b rui kbar e benaming 'Gen erati e X' doet bij mij associati es
opkome n met vergelijkbar e ben amingen die ik recentelijk in
de media ben tegengekomen . In 1995 publiceerde
De
Volks k rant in de serie 'J on g ' zev en tien interviews met wat
ook wel de Generatie N ix wo rdt ge noe m d: ze groeiden op in
we lvaar t, maar worden vo lwass en in ee n wereld w aa r niet s
meer ze ker lijkt. In het liter air e Ned erland werden boek en
van j on ge aute ur s al s Ron aId G iph ar t, Hermine Land vreu gd ,
Josien La urier, Arnon Grunb erg e n H an s Sahar van het ste mpel Ni x vo or zien. Giph art , de s ucces vo ls te sc hrijve r uit dit rijtje, ze i hi ero ver : "Dat Ni x is nooit wa t ge wees t, die te rm is
bed acht door D e Gro en e Ams terdam me r. E er st voor de literatuur , en daarna voor all es wa t met ee n ver m eende genera tie te
m ak en had. Zo 'n term wo rdt dan ge br uikt om macht sstrijd j es
ui t te vec hten, om een denkb eeldi ge g roe p aan te duid en waa r
j e abso luut niet bij w ilt hor en . Maar di e gro ep be st aat niet." I
Krit iek op de term Nix is dan oo k niet achter wege gebleve n .
G ipha rt sc hreef het voo rwoor d van het pamflet Ni et n ix, het
ca dea u va n de Jon ge Soci ali sten aa n de ve rtrekk ende P vd Apartijvoorzitter Feli x Rottenb erg . Vol gen s zij n uit ge ver nam
Gi ph ar t da armee afs ch eid van Ni x . D e Volkskrant wild e het
eti ket Nix nuanceren do or de bet rok ken en zelf aan het w oor d
te laten zoda t "de ander e ka nt va n Nix " zichtbaar zou w ord en ,
o mda t termen als 'G enera tie Nix' of 'verloren gener ati e '
voora l de manier weerspi egelen waarop ouderen tegen twin tige rs aa nkij ken .
H et co m mentaar van De Volk skr ant legt de basis voo r een
ve rde re, kritische beschouwin g van het beg rip generati e .
Ond erzo ekers binnen vrouw en ge schi ed enis en vrouw en studi e s is het werken met der gelij ke ana ly tische conc ept en
gee nsz ins vreemd: na ast de aa nva nke lijke nadruk op sekse e n
ge nder , zij n etniciteit , klasse , se ks ue le voor keur, leeftijd en
(in)va lid ite it o nde r onze aand acht ge ko me n en ge brach t. D e
inm idd el s decenni al an ge onderzoekse rvar ing bij vro uwe ns tudies heeft ons echt er geleer d d at bestud erin g van een enke l
ana ly tisc h concept niet toereikend is en d at het o nde rzoeke n
va n de ve rs trengeling van di ver se ana ly tische cate gori eën het
m eest produ ctief is. A l lui ster end naar de vers chille nde bij dr agen op de cong r sdag vroeg ik me d aarom af of de spreke rs zich hier van bewu st ware n?
De lezin g van prof. dr. Chri stien Brin kgr e ve , hoogleraar socia le we tensc happen aan de Uni ver siteit Utr echt , gin g over spa nningen tuss en gener atie s. Z ij int er viewde 38 echtp aren en
enk e le aa nstaande n uit versc h ille nde socia le milieu s over de
ve rho uding tussen ver sch ill end e ge ne raties. Uit de inter view s
de still eerde ze twee spa nn ings lij ne n tus sen kinder en en
oude rs: ten eerste kamp en kind eren met ontoereikend e erfe nissen die ze van hun oud er s hebben me egekregen. Brink grev e
noemd e hi erbij de invlo ed van vro u we ne m ancipatie , die er aan
heeft bijgedragen dat moeder s niet autom atisch meer het voorbee ld waren voor hun docht er s. Ten tweede signaleerde ze
teleur gestelde ouders, die ge tuige zij n van de afbraak van de
ver zorgingsstaat en zien dat hun kin deren een sociale daling te
wach ten staat. Brink greve co nc ludee rde dat recente literatuur
waarin wordt gesteld dat con flict en tusse n ouders en kin der en
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in deze tijd nauwelijks voorkomen aanpassing behoeft. Geen
schokkend resultaat, wat mij betreft. De discussie was dan ook
nog wat lauw - het vuur moest nog komen.
Representatief

Dat gebeurde in de reacties op de lezingen van dr. Frans Ruiter
en dr. Wilbert Srnulders, die beiden als neerlandicus werkzaam zijn aan de Universiteit Utrecht. Ruiter begon met 'het
slechte nieuws' door te laten weten dat het begrip generatie
momenteel niet populair is binnen de literatuurwetenschap.
Het is echter ook niet impopulair of omstreden: het is gewoon
niet aan de orde. Vervolgens gaf hij een overzicht van het
gebruik van het begrip generatie, dat in het begin van de
negentiende eeuw nog regelmatig werd benut in de literatuurkritiek. Na de Tweede Wereldoorlog werd het generatieconcept binnen de literatuurwetenschap
met de grootste terughoudendheid gebruikt. Nadat Ruiter de productiekant van het literaire bedrijf had behandeld, werd de receptiekant van literatuur door Smulders uitgewerkt. De vraag in zijn lezing was: in
welke boeken herkent een generatie zich? Met als uitgangspunt dat literatuur de maatschappelijke
verhoudingen weerspiegelt, nam hij het perspectief van de lezer op. Smulders
noemde als voorbeelden de roman Quia absurdum van Nico
van Suchtelens (1906) en de romancyclus De tandeloze tijd
van A .F.Th. van der Heijden (1983-1990). De romans gaan
over ingrijpende transformaties in de Nederlandse cultuurgeschiedenis rond respectievelijk 1890 en 1970 en beide boeken
zijn door contemporaine lezers beschreven als 'het boek van
hun generatie'.
De tandeloze tijd werd door Smulders
omschreven als "het boek van de generatie der babyboomers
die in de stille jaren vijftig zijn opgegroeid en in de tumultueuze jaren zestig en zeventig gevormd in een ambiance van
stijgende welvaart, plotselinge ontzuiling en sterk gestegen
sociale en culturele mobiliteit en permissiviteit."
Begrijpelijkerwijze
(de meerderheid in de zaal behoorde tot
deze babyboomers) leverde de bespreking van De tandeloze
tijd de meeste stof tot discussie op. Zonneke Matthée wees
erop dat aan de keuze voor De tandeloze tijd een mannelijke
invulling van het concept generatie ten grondslag lag. De
manier waarop Van der Heijden in zijn romancyclus het leven
van de jongeman Albert Egberts beschrijft, is alleen voor de
mannelijke helft van de generatie vroege babyboomers representatief te noemen. Saskia Wieringa merkte op dat De
schaamte voorbij van Anja Meulenbelt net zo goed als het
boek van deze generatie kan worden genomen - en meteen
was het onderscheid tussen vrouwen en mannen binnen een
generatie duidelijk. Naar aanleiding van de blindheid voor de
betekenis van sekse vroeg Wieringa zich af wat de invloed
van de tweede feministische golf nu werkelijk is geweest.
Becker beaamde dat generatieverschillen
voor en tussen
vrouwen door de tweede feministische golf inderdaad sterker
zijn dan bij mannen en Smulders gaf toe dat er zich barsten in
een generatie konden voordoen. Helaas werd de discussie
daarna door de dagvoorzitter naar een ander spoor geleid.
De

kleur

van

een

generatie

Mijns inziens gaven de vrouwen in het debat terecht kritiek
op de vanzelfsprekendheid
waarmee een bepaalde bevinding
als voor iedereen geldend wordt gepresenteerd,
terwijl deze
bij nader inzien alleen op mannen van toepassing is. En wat
te denken over de kleur van een generatie? Om de vraag bij
mezelf te houden: welk boek zouden Indische mannen en
vrouwen als exemplarisch voor hun generatie beschouwen?
Voor de oudere Indo's en met name de mannen onder hen zal
het een van de boeken van Jan Boon (alias Tjalie Robinson,
alias Vincent Mahieu) zijn; voor de jongeren en met name de
vrouwen
nd er hen zal Ge 11 gewoon Indisch meisje van
Marion Bl o em de meeste herk enning oproepen.'
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Betrekken we geslacht en kleur in een meer complexe benadering van het concept generatie, dan ontstaat een geheel
ander beeld. Het bestuderen van de verwevenheid van verschillende analytische concepten is mijns inziens het meest
productief, maar ook het meest moeilijk. Het concept generatie is geen toverwoord dat andere analytische categorieën
overbodig maakt. Het is te betreuren als de studie van verstrengeling van di verse concepten alleen tot vrouwenstudies en
-geschiedenis beperkt zou blijven. Als de universiteit als een
(vertraagde) exponent van sociale verhoudingen kan worden
gezien, is het hoog tijd dat de gevestigde vakdisciplines hun
licht opsteken bij vrouwenstudies en -geschiedenis. De vooroorlogse generatie zou nog heel wat kunnen opsteken van
deze jonge telgen aan de wetenschappelijke
loot die afscheid
hebben genomen van de verloren generatie en als pragmatische generatie te boek staan.

Esther Captain is OIO bij de Stichting voor Historische
Wetenschappen van NWO en is werkzaam bij de vakgroepen
Vrouwenstudies Letteren en Geschiedenis van de Universiteit
Utrecht. Ze maakt deel uit van de redactie van Lover.
J.

2.

3.

Aleid Truijens. 'Verliefd op Phileine . Ronald Giphart: "Wat is er heerlijker dan cynisme?''', in: De Volkskrant 3 januari 1996.
Vanwege ruimtegebrek kan ik niet op alle lezingen ingaan . De bijdrage van drs. Anneke Ribberink bespreek ik niet omdat deze elders
in dit nummer van Historica is opgenomen .
Zie voor het onderscheid vall verschillende Indische generaties:
Esther Captain, 'Een archipel van verhalen . Gedachten over Indische
identiteit', in: Lover 23/4, pp. 6-12.

vervolg van pag. 9
Een

fundamentele

kentering

Over de grote linie ontwaar ik in de 'lange negentiende eeuw'
een fundamentele kentering in de manier waarop de grenzen
van de categorie 'vrouw' werden bewaakt. Werden de contouren eerst vooral bepaald door een juridisch of moreel verbod op overschrijding, later zou een overschrijding als abnormaal of ziek te boek worden gesteld, tenzij het gelukt was de
overschrijding als een vorm van emancipatie te doen gelden.
Sekse veranderde daarbij van een louter van bovenaf voorgeschreven positie naar een in het lichaam verankerde, natuurlijke identiteit. Vooral de vrouwelijke identiteit werd voorwerp van discussie.
'Mannelijke vrouwen' spelen vanaf het einde van de negentiende eeuw een rol in het aanzwellende debat over vrouwelijke identiteit. Enerzijds kan het bestaan van 'mannelijke
vrouwen' aantonen dat de vrouwelijke natuur wellicht ruimer
moet worden gedefinieerd dan door - met name medici wordt verondersteld.
'Mannelijke
vrouwen' kunnen anderzijds in hetzelfde debat ook de grens van een vrouwelijke
natuur vormen, doordat ze als onnatuurlijk, als pathologisch
worden getypeerd. Dat de grens tussen die twee mogelijkheden uiteindelijk bij het lesbische komt te liggen, geeft aan
hoezeer het wezen van de vrouwelijke identiteit door haar
(hetero )seksuele positie en functie bepaald is gaan worden.

Geertje Mak verrichtte haar onderzoek bij de Vakgroep
Vrouwenstudies Letteren en werd betaald door de
Onderzoeksschool Literatuurwetenschap. Momenteel heeft
zij een tijdelijke aanstelling bij het Centrum voor Genderen Vrouwenstudies in Nijmegen.
Geeltje Mak, Mannelijke Vrouwen. Een studie naar de veranderende gren zen van sekse in de negentiende eeuw, Boom, Meppel, 1996. f 55,00
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De

relatie

Maat:schappij

tussen

en de tweede

de Stille

(MVM)

als avant: -garde

Generatie

feministische

golf

Anneke Ribberink

Op het congres 'Generaties',
gehouden
op 6 december
1996 en
georganiseerd
door de Vereniging
voor de Geschiedenis
van de
Twintigste
Eeuw, betoogde
Anneke
Ribberink
dat de Aktiegroep
Man
Vrouw
Maatschappij
(MVM)
een grotere
betekenis
heeft gehad voor
de tweede
feministische
golf dan wordt gedacht. Zij plaatste dit in
een breder kader en gaf hiermee
de Stille generatie
een nieuwe
stem in de geschiedenis.
Hieronder
volgt een bekorte
versie van
haar lezing.
Op 26 oktober 1968 werd de Aktiegroep Man Vrouw
Maatschappij
(MVM) opgericht en daarmee begon in
Nederland de tweede feministische golf. Dit in navolging van
de Verenigde Staten, waar deze zelfde golf al sinds 1966 aan
de gang was, sinds het ontstaan van de National Organisation
for Women (NOW). NOW heeft voor de MVM-ers gediend
als voor bee ld , zowel bij de opri chtin g als (in mindere mate)
in later e jaren". Van MVM be taat een clichébeeld, namelijk
dat van de organisatie die erop was gericht gehuwde vrouwen
in staat te stellen hun gezin te combineren met een baan buitenshuis. Dit beeld is slechts ten dele juist; de betekenis van
MVM voor de Nederlandse tweede feministische golf reikt
veel verder.
In dit artikel wil ik eerst aan de orde stellen op welke manier
MVM in de Nederlandse samenleving en in de feministische
beweging een avant-garderol heeft gespeeld. Daarna wil ik
een verbinding leggen met het generatie-concept
zoals dat
sociologisch door H. Becker en historisch door H. Righart is
ontwikkeld. Beiden besteden veel aandacht aan de rol van de
Protestgeneratie (1940-1955) bij de veranderingen in de jaren
zestig e n aa n het confl iet tus ' en de Vooro orlo g e (19 10-1930)
en de Prote tgenera tie''. Naa st de hier ge noe mde twe e generaties onderscheidt Becker nog een derde, namelijk de zogenaamde Stille generatie (1930-1940). Deze zou bij de veranderin gen in de jaren zes lig op z'n hoo gst een on de rge schikte
rol hebb en gespeeld. Vanda ar de naam 'Stille' ge neratie".
Hoewel de stellingen van Becker en Righart in hun algemeenheid terecht lijken, wordt hier de vraag opgeworpen of
die Stille generatie -althans waar het haar avant-garde
betreft- toch niet belangrijker geacht moet worden voor het
veranderingsproces
in de jaren zestig dan in beide boeken
naar voren komt. De rol die MVM heeft vervuld bij de vernieuwing van de jaren zestig dient als ingang voor deze bredere vraagstelling.
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Liberal

feminism

In 1968 trad MVM - in navolging van NOW - aan als organisatie met een ideologie op basis van het liberal feminism. Ik
gebruik bewust de Amerikaanse term liberal feminism, omdat
deze aanduiding stond voor een scala van denkbeelden die
aansluiting vonden bij een gematigd links-progressief
denken, dat in Nederlandse verhoudingen nog het meest te vinden was in kringen van de sociaal-democratie
en D'66 (en in
veel mindere mate in de 'liberale' VVD). Reeds bij de oprichting van MVM werd de overheersende positie van mannen
aan de kaak gesteld, doordat men pleitte voor gelijke ontplooiingskansen
voor mannen en vrouwen en beëindiging
van de achtergestelde positie van vrouwen. Daarnaast verkondigde de organisatie -weer in navolging van NOW-denkbeelden over de noodzaak van doorbreking van de verstarde
sekserollen en de herverdeling van de betaalde en onbetaalde
arbeid over de seksen. Heersende noties van mannelijkheid
en vrouwelijkheid werden ter discussie gesteld. Tevens pleitte MVM in haar oprichtingsprogram
al voor erkenning van
andere relatievormen dan het huwelijk en voor goede regelingen VHn het kind erta l. Ook we es MVM op de noodza ak an
de legulisering der a bo rtus pr o oca tus", D ergelijke ideeën
zouden in de jaren daarna verder worden ontwikkeld, mede
onder invloed van externe gebeurtenissen.
Met deze denkbeelden verzette MVM zich tegen de in die
jaren het meest in het oog springende vormen van sekseongelijkheid. Door latere feministes is nog wel eens denigrerend gedaan over MVM's ideeën van roldoorbraak. En ook
bij vrouwenstudies wordt nogal eens de opvatting verkondigd
dat de zogenaamde roltheorie te zeer het machtsaspeet tussen
de seksen verwaarloosde en te weinig aandacht had voor de
diepergaande emotionele processen die zich afspeelden bij
het uitgroeien tot man of tot vrouw. Dit moge op zichzelf juist
zijn, maar toch vind ik een dergelijke opvatting getuigen van
weinig inzicht in de noden van vrouwen in de tweede helft
van de jaren zestig.
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f ebr u a r i 197 2
bew u s tw o rd i n g an umm er

m n v r o uw m a a

happij

O m deze node n begrijp elijk te m ak en is het zinnig iet s m eer
te ver te llen ove r de heer send e opva tt inge n ove r mannelij kheid en vro uwe lijk he id in de j ar en vij ftig e n zes tig. Het eer tijd s pat riarc ha le k arakter va n het gezi n maakt e in die j aren
ge le ide lijk plaats voo r een m eer op ge lijkwaa rd igheid tu ssen
de seks e n ge basee rd ge zins ideaa l, ev e nwe l zo nd er d at er
sprake was va n we rke lijke ge lijk hei d . De ze modern ere
var ia nt was ge bas eer d op de idee dat ma nne n en vrouwe n
comp leme nta ire pers oonlijkh e id sst ru ctur en hadden. In de
meer posi tie ve uitleg hi er van wa re n ma nne n h ard, zakelijk en
rati o neel e n vrouwen intuïti ef , zo rge nd , koeste rend en
gevoe ls ma tig . De negatieve conn ot ati e di e er ook mee verbond en was, kon leiden tot een deni g rerend e visie op vrouw en al s irrationele wezens, niet in staa t tot intellectuele prestati es van betekenis. Vrouwen di e er wel in slaagden intellectuel e prestat ies van formaat te le ve re n, werden nogal eens
gec o nfro ntee rd mer het gegev en dat hun vro u we lijkheid in
twij fel werd ge rr kkerr'. In di e co ntext was ee n programma
zoa ls dat va n M VM gerich t op door bre kin g van het denken in
ste reot ie pe m ann elijke en vrou welij ke e igen sch appen en rolpatr on en , ee n or rn va n ee n sc he rpe aa nva l op de vigere nde
m acht ngelij kh id tu ssen de se kse n",
In de j aren 1968-1 970 werde n de ideol ogi e e n pr aktijk van
het lib er al fe m in is m binn en MVM ve rde r uit ge w erkt.
Ideol ogi sch ge be urde dat in di ver se uit gaven en pro gr am m a 's. In de pra ktij k kree g het Iib er al fe min ism vor m in de
door MV M ingestelde studie- en wer kgroe pen, onde r meer op
het geb ied va n gez inspla nning, kind erop v an g , onderw ijs ,
p art-t ime arbe id , politieke p artij en en we rke nde moeder s.
M aar ook in de door MVM uit geoef end e pressie op ove rhe id,
po litieke partij en e n sa me nlev ing .
Ene rz ijds vo nd er du s een proces van co nso lidat ie va n het
lib er al fe m inis m plaat s binn en MV M . And er zijd s werd in
deze jare n tege lijk er tij d een zoekt ocht naar een andere ide olog ie op touw gez e t. Dit la at ste had te m aken met het feit dat
ee n gro e p MVM -ers toch niet ge hee l te vred en was met het
ideo logisc h pakket van het lib er al fe m inis m. Daarnaast had
het ec hte r oo k te maken met ontwi kk el ingen in aanpalende
so ci ale b ew egin gen, zoals de studentenb ewe ging en met de
opri chtin g v an de op marxi st isch -an ar ch istische leest
gesc hoe ide D oll e Mina, eind 1969 , ee n j on gere loot aan de
sta m van de vrou wenbewegin g en daarm ee te vens een concu rrent.
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Ee n bel an gr ijke on st aan sgron d va n het radi cal-f ernini sm ,
d at de seks eteg en stelling als ce ntra le te gen stellin g in de
same n lev ing za g , was de m en sonw aardi ge behand elin g di e
vro uwe n so ms d oor toed oen va n m ann en o nde rg inge n op het
v lak va n d e seks ua lite it ". In N d r1and deed het radi eaalfe minis me in na vol gi ng va n de Vere nig de Sta ten zijn intrede , oo k in MVM. Vanaf 197 1 experi me nteer de MVM met
praat g ro ep en (de zogen aamd e ga nze nbo rdgr oepen) en met
ana rc his tis ch ge tinte 'vro uwe lij ke ' orga nisatiev or me n, alle
vanuit ee n radicaal-fem in isti sch e o ptiek, ov ergenome n uit
de Verenigde Staten. Ook hiermee liep MVM voorop in de
N ed erland se samenlevin g; ze sto nd als organ isatie ook m eer
ope n voor deze nieuwe impu ls dan haa r jongere zuster Doll e
Min a . Ik gebruik hier bewust po siti ef aa ngezette bewoordin ge n; o ndank s het -zeker teru gb lik kend vanuit het huidi ge
tijd sgewricht- tamelijk eendime nsio na al aandoende ond er dru kkin g sp erspectief dat het rad icaa l-fe m inism e kenm erkt e,
dient de ze stro m ing op haar merite s te w orden beschouw d.
Ee n d er bel an grijk ste ve rdie ns te n va n het radi caal-f emin isme is ge wees t de zich tb aann akin g van de so ms zeer slec hte
be ha nde ling va n vro uwe n, b ijvoorbeeld o p het te rre in va n de
seks ua lite it, zo a ls d ie tot uitin g kwa m in se ks ueel gewe ld en
o nt me nse lijke nde afbe eldin gen in de p orn o grafie en d aarn aa st oo k in mi sh and elin g in het a lg e m e e n . D at in
Ne de r la nd bij voorbeeld va naf ongeve er 1974 Blijf- van mijn-lij f-hui zen zijn ont st aan voo r de opva ng van mi sh an deld e v ro uwe n en kind eren is ee n rec hts tree ks gevo lg va n
het radicaa l-fe rninismc ''.
B ij de doo r M VM opg erichte ga nze n bordg ro ep en was de aanw ez ig he id va n m annen niet gewe ns t. In de org anisa tie en in
het be stuur va n MVM raakt e de pos itie va n mann en om-s trede n. Tege lijk ertij d zijn mann en nooi t MVM uitg ezet -som mige n hi el den het uite raar d zelf we l voo r gez ien- althans niet in
de door mij be studeerde , crucia le, per iode 196 8-197 3. E n dit
heeft te m aken met de blij vend e krac ht van het liberal femi ni sm bin nen de organisatie.
A ls w e de twee invloeden , lib er al fe m in is m en radieal femi ni sm , teg en elkaar afweg en , dan m oet de conclusie luid en
dat de eers te stroming het h eeft ge wo nne n binnen MVM. In
dit o pz i ht w ijkt mijn beeld af van dal wat wordt ges ch et st
in het pr o ef schrift van Ir en e Coste ra M eijer" . Het is ty perend d at de be langrij k st e voorv rou w va n het radicaal-femi ni sm e binne n MVM , Ann eke van Baa Ie n, ein d 1971 uit de
orga n isatie sta pte. N a 197 2 keerde MVM op haar sc hre de n
teru g in haar e xperim ent en met ee n a na rc h istisc h ge tint,
voorz itte rloos be stuu r. In alle bel an grijk e prog ra m matisc he
docu ment en van MVM bl eef het lib er al fe m inis m de domina nt e ideol o gi e.

Stille

generatie

Opm erkelij k is dat het ava nt- gardisme va n MVM werd ge drage n door in hoofdza ak repr esen tant en va n de zo gen aamd e
Sti lle ge nera tie . Opmerk elijk , om dat in de best aand e liter atuur over ge nera ties de kopp elin g m et de vern ie uw ings bewegi nge n va n de j are n zesti g voo ra l wor d t ge leg d m idd el s de
voo rtre kkers van de zogen aam de Pr ot est - of bab yb oom gen erati e (19 4 0- 1955) . De M VM- e rs hebb en gefun geerd als
"le idslie de n en zaakw aarn em ers" van de Protestgener ati e . Dit
als var ian t op de typerin g van de hi storicu s Bosscher ov er de
voort rekk e rs va n Nieuw Link s, eve nee ns afkomstig uit de
S tille G en er ati e iQ.
D e vrouw elijke (kader)leden van MVM behoorden in meerderh eid tot de Stille gener ati e. De m annelij ke leden (een min derh eid van elf à vijftien pr oc ent ) w aren ten dele ouder en
beh oord en nogal een s (hoe we l niet uitsluitend)
tot de
Vooro orl ogse generatie.
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- '--- - -- ---- - Haar specifieke positie van tussengeneratie tussen de oude en
nieuwe beweging in het feminisme heeft MVM zowel voorals nadelen opgeleverd. De voordelen lagen op het vlak van
het bruggen bouwen naar de zogenaamde traditionele vrouwenorganisaties en naar de meer gevestigde sectoren in de
Nederlandse samenleving, als daar zijn enkele belangrijke
politieke partijen, het basisonderwijs, de sfeer van dames- en
publieksbladen en het emancipatiebeleid.
De Stille generatie
was gepokt en gemazeld in de meer puriteinse, ascetische en
gezagsgetrouwe
normen en waarden van de Vooroorlogse
generatie (1910-1930) en had deze meer verinnerlijkt dan de
jongere leden van de Protestgeneratie . Omdat ze ten dele de
taal en de communicatieprincipes
van de Vooroorlogse generatie gebruikte - bijvoorbeeld het traditionele politieke spel
van pressie, lobbyen en onderhandelen - slaagde MVM erin
haar radicale denkbeelden - wel in hoofdzaak die van het
liberal feminism - in grote delen van de Nederlandse samenleving ingang te doen vinden. Dit ging volgens een netwerkstrategie, waarbij sleutelfiguren van MVM in andere organisaties belangrijke posten bekleedden. Het feit dat de thema's
'roldoorbraak' en 'herverdeling van de betaalde en onbetaalde arbeid over de seksen' nu al decennialang een prominente
plaats innemen in de Nederlandse politieke en maatschappelijke discussie is in niet geringe mate te danken aan de pioniersarbeid van MVM.
De nadelen verbonden aan de positie van tussengeneratie
lagen vooral op het vlak van de relatie met feministische
groepen en organisaties die na MVM werden opgericht,
waaronder Dolle Mina, radicaal-feministische
groeperingen
en de fem-socstroming.
Voor deze groeperingen
-veelal
bestaande uit vertegenwoordigsters
van de Protestgeneratiefungeerde MVM als oudere tuttige zuster met verouderde
denkbeelden. Hier was overigens sprake van een herhaling
van zetten voor wat betreft de (aanvankelijke)
relatie van
MVM met de representanten van de zogenaamde traditionele
vrouwenorganisaties.
Dit gezegd zijnde moet hieraan onmiddellijk worden toegevoegd dat MVM ook naar de jongere feministische organisaties en groeperingen een avant-garderol heeft vervuld. Dolle
Mina bijvoorbeeld, een jaar na MVM opgericht, verkondigde
ten dele dezelfde denkbeelden als die van MVM's liberal
fcmini sm. Zij het in hel jargon van de "nee-demo cratische"
id e logie 11, een men g, e l van anarchistische en 1111lr istische
denkbeelden die zo kenmerkend waren voor veel van de
zogeheten nieuwe sociale bewegingen 12. Na haar uittreden uit
MVM heeft Anneke van Baaien een belangrijke rol vervuld in
de feministische beweging op het vlak van de radicaal-feministische theorie en praktijk. De publikaties van MVM over
het radicaal-feminisme
vonden gretig aftrek in de rest van de
feministische beweging. Een belangrijk feministisch blad als
Opzij is uit de boezem van MVM ontstaan. En de organisatie
heeft aan de wieg gestaan van het nationale emancipatiebeleid, zoals dat vanaf 1973 is ontwikkeld.

Het voorbeeld van MVM maakt nieuwsgierig naar de mogelijke rol van de Stille Generatie in overige delen van de vernieuwingsbeweging
van de jaren zestig. Daarstraks heb ik al
Nieuw Links genoemd, dat ook bestond uit leden van de
Stille generatie. Uit de literatuur blijkt dat hetzelfde gold
voor D'66. Misschien blijkt de benaming Stille generatie,
die door de socioloog Becker is uitgevonden
omdat deze
generatie volgens hem in de vernieuwing van de jaren zestig
op z'n hoogst een ondergeschikte
rol zou hebben gespeeld,
wel onterecht. Misschien hebben de voortrekkers
van de
Stille generatie - als een partiële generatie.':' - juist een cruciale rol gespeeld bij de vernieuwing van zestig en hebben
de leden van de Protestgeneratie
dat allemaal niet gezien
omdat zij zich lieten misleiden door het feit dat de Stille
generatie zich zo keurig netjes gedroeg en niet op de Dam
sliep. Op dezelfde manier als de jongere feministische groe-
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peringen zich lieten misleiden
MVM-ers.

door het 'damesbeeld'

van de

Anneke Ribberink is verbonden aan de vakgroep geschiedenis
van de Vrije Universiteit en werkt aan een proefschrift over
de Aktiegroep Man Vrouw Maatschappij.

I.

2.

Het bronnenmateriaal
waarop dit artikel is gebaseerd, bestaat uit
archiefmateriaal en interviews; daarnaast uit andersoortige bronnen
als rapporten, jaargangen van diverse tijdschriften, brochures e.d.
Henk A. Becker, Generaties en hun kansen , Amsterdam, 1993. Hans
Righart, De eindeloze jaren zestig . Geschiedenis van een generatie1995. De hier gebruikte typologie
conflict. Amsterdam/Antwerpen,
van generaties

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

is afkomstig

van Beeker,

Generaties,

passim . De

Vooroorlogse Generatie heeft in haar formatieve periode de economische crisis van de jaren dertig meegemaakt, hetgeen onder meer
de loopbanen van haar leden heeft vertraagd. De Protest Generatie
groeide op tijdens het maatschappelijk protest van 1968 tot 1975 en
was ten dele gangmaker bij dit protest. Deze generatie is het symbool
van de toenmalige opstandigheid geworden.
Henk A. Becker, Generaties, p. 53, p. 69 en vlg. De Stille generatie
heeft volop profijt kunnen trekken van het economisch en sociaal
goede klimaat van de periode 1955-1965.
Anneke Ribberink, 'Radicaal maar toch redelijk. Het ontstaan van de
Aktiegroep Man Vrouw Maatschappij (MVM)', in: Amsterdams
Sociologisch Tijdschriji, XVI, 3 (december 1989), p. 40 en vlg. Ook
I. Costera Meijer maakt de veel voorkomende fout om te beweren
dat MVM bij haar oprichting niet op het standpunt van de legalisering der abortus provocatus stond. Zie Het persoonlijke wordt poli1965-1980 .
tiek. Feministische
bewustwording
in Nederland
Amsterdam, 1996, p. 304.
Zie onder meer J.E. Kooi-Smit , 'De man, de vrouwen de symmetrie', in: Rok en rol. Vrouw (en man) in een veranderende samenle1969, p . 19 en vlg. Zie ook H. d'Ancona,
ving. Amsterdam,
Huisvrouw-Thui svrouw ? Een entancip ati eproces krijgt nieuwe
impulsen. Alphen aan den Rijn, 197 I , p. 22.
Behalve aan NOW waren de denkbeelden van MVM over de doorbreking van de verstarde rolpatronen ook ontleend aan het land
Zweden . Deze denkbeelden waren door de hoogleraar economie
Henk Misset in Nederland geïntroduceerd . Zie Ribberink, 'Radicaal
maar toch redelijk', p. 39 en p. 5 I; G . Kaplan, Contemporetry
Western European f em inism , Londen, 1992, p . 71.
Costera Meijer, Het persoonlijke wordt politiek, pp . 123-124.
Anneke Ribberink, Feminisme. Serie Politiek Veelstromenland.
Leiden , 1987, p. 44,p. 53 en vlg .
Irene Costera Meijer, Het persoonlijke wordt politiek, met name
hoofdstuk 5.
Zie J . Perry e.a., Honderd jaar sociaal-democratie
in Nederland
1894-1994. SDAP PvdA. Amsterdam, 1994, deel 4, De jaren 19461970, aldaar p. 230.
Zie J . Th. J. van den Berg en H.A.A. Molleman, Crisis in de
Nederlandse politiek. Alphen aan den Rijn, 1975, p. 95 en vlg.
Bij Dolle Mina was ook een zelfstandige ideologische traditie te
traceren, die in haar oorspronkelijke vorm teruggaat op wat door de
Engelse sociologe Olive Banks is aangeduid als de utopisch-socialistische traditie in het feminisme en die in de latere jaren zeventig
weer opduikt bij de fem-socstroming. Zie O. Banks, Faces of feminism. A study of feminism as a social movement . Oxford, 1981.
A . Blok e.a . (ed.), 'Universal generations cover an age cohort in an
entire society, partial ones only groups which are for some reason
more receptive to a change in circumstances
than others', in:
Generatioris in labour history . Papers presentend to the Sixth BritishDut eh Conference on Labour History, oxford, 1988, p. 11.
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presentatie
van de kand idate
door haar ze lf. lnd ien zich voor een
bestuursfunct ie meer kandidaten aandienen
zal er gestemd worden (procedure volgens
artike J 49 in he t huishoudelijk reg lement).

Speciale aanbieding
Op de ALV wordt Tipje 10 . Vrome Vrouwen.
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Wollstonecraft en haar tijd
Lezing van Marian de
Graaf. 'Rousseau over
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* Lezing van Tine van
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Wollstonecraft: politiek
de nk er en histor ica'
'" Discussie
Afs luiting en borrel tot 18.00
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Opening
Notulen ALV 30 maart 1996
Mededel ingen
Jaarrede voorzitte r
Financieel verslag over J996 en begroting 1997
Commissies VVG en redactie Historica
Ontwikke lingen herdenking
Nationale
Tentoonstelling
Vrouwena rbe id 1898199 8
Bestuurswisseling
Rondvraag en slu it ing

"

van het VVG-bestuur

In september j.1. werd het VVG-bestuur
benaderd
doo r twee
leden
van
Vrouwendispuut
Ark tos dat in 1997 75
jaar bestaat. Zij wilden een historisch
boek uitbrengen met interv iews va n ±
30 vrouwen die lid van A rktos zijn
geweest. zoals Xandra Schutte. Judith
Beli nfante, Andreas Burnier e .a. Het
VVG-bestuur
heeft zich bereid verklaard
deze
uitgave
te steunen .
Zodoende
ve rsch ijnt op :22 februari
1997 deel 11 van de reeks Een tipje van
de sluier onder de titel Rebels binnen de
regels : het vrouwendispuut
Arktos
1917-1997
bij uitgeverij Verloren te
Hi lversum . De redact ie is in handen van
Annemar ie Aalders, Jeanet van Omme
en Vilan van de Loo ,
De VVG en de inhoudsopgave
van
Histor ica staan op intern et ' I De homepage
is
te
vinden
onder
http i/ /www .let .ruu .nl/h ist/i nfolVV GI
Nieuwe leden e n abonnees kunnen zich
nu ook via inte rnet aanmelden .
VVG-voorzitter
Maria Grever was op
uitnodiging
van de voorz itter van de
Nederlandse Vrouwenraad . Joke Stam.
op 14 januari j .l , aanwezig op de nienwjaarsreceptie
van kon ingin Beatrix in
het Pale is op de Dam .

Personalia
.,.

Ad 7 Bestuurswisseling
Na een bestuurspe riode van drie jaar zullen
Maggy Groenewa ld-Froger en Ka ren den
Dekker het bestuur tijdens deze ALV verlaten , daarnaast
bestond nog een vacan t
bestuurslidmaatschap
. Het bestuu r van de
VVG draagt
Esther
Captain , Anneke
Linde rs en Mar ianne Boere
voor als
opvolgs ters (zie elders in deze Historica).
Even tuele andere belangstellenden
voor een
bestuursfunctie
worden b ij deze uitgenodigd
zich
kandidaat
te
stellen.
Kandidaatsteil ing kan mo ndeling gebeuren
bij een van de huidige bestuursleden
of
schriftelijk via het secretar iaat va n de vereniging. De uiterste datu m van de kandidaatstelling is 3 maart 1997. De kandidaatstelling d ient gepaard te gaan met een korte
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Geertje Mak is tijdelijk
als docent
Gender- en Vrouwengeschiedenis
aa n
de KU-Nijmegen
aangesteld . Zij verzorgt het onderzoeksseminar
'Sekse en
nat ionaal besef. De representatie
van
vrouwelijk burgerschap in de vrouwententoonstell ingen 189 8- 194 8',
Josiue B lok heeft een baan als universita ir docent vrouwengeschiedenis
aan de
afdeling Oude Geschiedenis
van de
Universite it Ut recht.
Ma ria Grever en Berteke Waal dijk zij n
momenteel
bezig met het historischwetenschappelijk
onderzoek
naar de
Nationale
Tentoonstelling
van
Vrouwenarbeid
in 1898 . Initia tiefnemer
en adviseur is prof.dr. J.C.H . Blom . Het
IIAV heeft daartoe enkele onderzoeksfac iliteiten aangeboden . Het boek zal in
voorjaar 19 9 8 versc hijnen .
SNS-Bankprijs
1996 (zie fragmenten
lezing Maria)

VERSLAG ALV VERENIGING
VROUWENGESCHIEDENIS
d.d, 30-3-1996

VOOR

Aanwezig:
Margreet van de r Burg, Selma Leydesdorff.
Ruth
Oldenziel,
Geselien
Langeland .
Zonneke Matthée . Vilan van de Loo. Trees
MolI. Berteke
Waaldijk.
Geertje
Mak ,
Annemarie
K loosterman.
Liesbeth
Hessel ink, Mildred Caprine, Annette Mev is .
Francisca de Haan. lnge de Wi lde. Sylvia
Dumont. Marga Altena. Liesbeth Kortbeek .
Lizzy Jongma. Annemieke de Groot. Anita
Hendrickx , Joke Blom. Ellen de Dreu .
Ma ria Grever, Maggy Groenewald, Ursula
Willernse , Evelien Rijsbosch . Karen den
Dekker. Josian Strous (ve rslag).

Afwezig met kennisgeving:
Karin Bijsterveld . Marjet Derks, Mar it
Monteiro. Mon ique Stavenuiter, Ma rgit van
der Steen. Elsbeth Locher-Scholten . Karen
Leers , Tine van Raamsdonk. Hélène Budée,
Else Ku iper
1. Opening en welkom
Maria Greve r hee t ied er een van harte welkom en bedankt Joke B lom (di recteur UAV)
voor het fe it dat mede dankzij haar de VVG
sinds kort wee r onderdak heeft gevonden
bij he t UA Y. Historische banden zijn daarmee in ere hersteld .
Joke Blom geeft aan dat vrouwen historisch
onderzoek één van de be leidspunten is van
het UAV. en dat het in dat kader vanzelfsprekend is dat het ITAV de VVG in de gelegenheid stelt gebruik te maken van haar
faci liteiten .

2.

Notulen ALV 1995

Naar aan leiding van de not ulen van de
vorige ALV refereert Maria aan het plotselinge overlijden kort na de ALV (18 mei
1995) van Tineke Perdeck-Schim mel. een
van de oudere leden van de VVG en destijds aanwezig , Tineke was actief in de
VGN en droeg vrouwengeschiedenis
een
wa rm hart toe.
De notulen worden vastgesteld ,

3. Mededelingen
Er is een brief van Marjan Schwegman b innengekomen bij het bestuur waar in zij de
suggestie doet om leden de mogelijkhe id te
geven een hoger bed rag aan lidmaatschapsge ld te beta len. Vrouwen met een vaste en
drukke baa n zijn niet altijd in staat zich
actief voor de vereniging in te zetten maar
kunnen de VVG we l extra financ iële ondersteuning b ieden.
Het bestuur neemt haar suggestie graag
over, en roept de aanwezigen op zo mogelijk aan dit voorstel gehoor te geven . In een
va n de volgende Historica 's zal deze suggestie schr iftelijk worden he rhaald .

4.

Jaarrede

Maria Grever

Zie tekst in Historica. jrg. 19, nummer 2.
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5.

Financieel jaarverslag
1995
en begroting 1996
Evelien Rijsbosch licht het verslag over 19')5
en de begroting voor 1996 toe (zie ook de
toelichting in Historica . jrg , I'). nummer I).
ln 1995 waren Je inkomsten uit lidmaatschappen
minder dan begroot
doordat nog enkele vorderingen
op
leden uitstonden .
Evelien heeft 20 wanbetalers (uit 1')')4
en 1')95) enige malen aangeschreven:
drie hebben er uiteindelijk
alsnog
betaald.
de overigen
zijn als lid
geschorst. Er zijn in 1')95 wel meer
abonnementsgelden
binnengekomen
dan begroot.
De bestuurskosten zijn hoger uitgevallen door de (hoge) reiskosten van de
bestuursleden
i.v .m. de maandelijkse
vergadering (in Leiden) en de wekelijkse bezetting van het secretariaat. Als
gevolg van het feit dat momenteel in
Amsterdam wordt vergaderd. zullen de
reiskosten in 19,)ó wellicht iets lager
uitvallen .
Voor de uitgaven van drie Historica's in
1996 is meer geld begroot vanwege de
hogere papierprijs en de eenmalige uitbreiding voor het eerste nummer in
1')96 met 8 pagina's .
De kascontrolecommissie.
bestaande uit
Liesbeth
Hesselink
en
Annemarie
Kloosterman, heeft de boeken gecontroleerd en accoord bevonden . De commissie
onderschrijft de visie van de penningmeester dat de VVG weinig financiële armslag
heeft en met de beschikbare middelen moet
woekeren .
De commissie geeft de overweging mee om
in de volgende begroting een p.rn.vpost voor
porto- en kopieerkosten
op te nemen .
Vooralsnog worden deze kosten door het
IlAV bekostigd, maar deze dienen wel
zichtbaar te zijn in de verenigingsbegroting .
6.

Verslagen commissies VVG
Tipje 10: Het boek. getiteld 'Vrome
vrouwen, betekenissen van geloof voor
vrouwen in het verleden' komt uit bij
Verloren en zal op 8 juni 1')96 tijdens
het VVG-symposium
over gender en
religie gepresenteerd
worden (Bethaniënklooster Amsterdam. vanaf 12.00
uur). De financiële kant van de uitgave
is rond; voor het symposium wordt nog
geld geworven.
Spreeksters op het symposium 'Saints,
sisters
and society'
zijn Lucietta
Soaraffia. Annelies van Heijst. Arme
Surnmers en Phyllis Mack ,
Redactie Historica ; Hillie van der
Streek (Universiteit Utrecht) is toegetreden tot de redactie .
Zonneke Matthée meldt dat het benaderen van uitgevers voor advertenties
maar mondjesmaat lukt en vraagt zich
af of de kosten wel tegen de baten
opwegen .
Selma Leydesdorff doet de suggestie
om na te gaan of de Weekbladpers.
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Stichting Parool of Opzij de kosten voor
Historica niet gedeeltelijk zouden willen overnemen (soft sponsoring). lets
dergelijks gebeurt wel bij clubblaadjes .
Geertje Mak informeert bij andere bladen naar deze optie.
Een andere mogelijkheid is contact te
zoeken
met de redactie
van de
Vrouwenpagina van de Telegraaf. bijvoorbeeld voor publiciteit rond Tipjes .
Geertje suggereert VVG-Ieden die een
publicatie uitbrengen. aan hun uitgever
te vragen om (met korting) in Historica
te adverteren.
In het persbericht dal de VVG onlangs
heeft verstuurd staat vermeld dat de
vereniging zich richt op gender- en
vrouwengeschiedenis.
Zonneke vraagt
of zij dit nu ook op het blad kan Letten.
Besloten wordt dat dit dan eerst officieel besproken moet worden.
NVR-vertegenwoordigster
Karen den
Dekker heeft de platformdagen van de
NVR bezocht, waar veel belangstelling
was voor het laatste Tipje van de Sluier.
De cursus vrouwengeschiedenis
die tijdens de vorige ALV is genoemd. is door
tijdgebrek niet ontwikkeld. Er zijn wel
ideeën om een aanbod op dit gebied te
ontwikkelen, gerelateerd aan het deskundigen bestand van de VVG en mogelijk dat van het HAV.
Fia Dieteren is contactpersoon van de
VVG bij de commissie Vrouwengeschiedenis van de VGN. Corry van Eijl
bij het Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis .
Margreet van der Burg vraagt of er al
ideeën zijn voor nieuwe Tipjes en hoe
het met de oude Tipjes bij de Wal burg
Pers slaa t.
Maggy Groenewald meldt dat Tipje 7
en 8 (onderwijs en migratie) nog te krijgen zijn en nog niet in de ramsj liggen.
Over oude Tipjes valt niet meer te
onderhandelen.
Wat
toekomstige
Tipjes
betreft:
Margrith Wilke en Marjan van de Wel
ontwikkelen
ideeën rond het thema
vrouwen en techniek. Dit Tipje zal zo
mogelijk worden gekoppeld aan de her denking van Vrouwen Arbeid .
Daarnaast is er een idee voor een Tipje
over zwarte vrouwen; dit idee is nog
niet uitgewerkt en er zijn nog geen
redactieleden .
VVG-Iid Mildred Caprino stelt zich in
dit verband voor: zij is Surinaamse. en
in Nederland op uitnodiging van Selma
Le ydesdorff .
Mildred
werkt
In
Paramaribo aan de lerarenopleiding en
aan de Universiteit van Suriname waar
recent een sectie Vrouwengeschiedenis
is opgezet. Zij is zeer geïnteresseerd in
en op zoek naar informatie en contacten
in Nederland om tot een wetenschappelijke onderbouwing van deze sectie te
komen .
Geertje Mak vraagt zich af of voor het
nieuwe beleid van de VVG dat Maria in
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haar jaarrede heeft aangekondigd (o.a.
zoeken naar een vertegenwoordigster
van zwarte en migrantenvrouwen
in het
VVG-hestuur) niet een commissie moet
worden ingesteld.
Maria geeft aan dat in dit kader in eerste instantie de ideeën voor het Tipje
nader uitgewerkt
zullen worden en
vraagt de aanwezigen om suggesties
voor vrouwen die hieraan mee zouden
willen
werken.
Genoemd
worden
Sylvia
Kortram
(BvZI),
Cynthia
McLotty en Peggy Plat (UvU) .
Geertje zegt dat de relatie etniciteit en
gender/sekse niet alleen speelt bij zwarte vrouwen. maar ook bij witte vrouwen . De VVG zou over deze relatie in
een breder kader (in commissieverband) moeten nadenken. Het bestuur zal
hierover met Geertje contact opnemen .
Margreet van der Burg doet het voorstel
om de vorm van het VVG-symposium
in de toekomst ook eens anders aan te
rakken, bijvoorbeeld in de vorm van
een paperpresentatie of een workshop.
Zij zou het op prijs stenen geregeld met
in Nederland werkzame vrouwen vanuit
verschillende
invalshoeken
over een
bepaald onderwerp (bijvoorbeeld 'herdenken'. 'representatie') te discussiëren .

7. Bestuurswisseling
Onder
dankzegging
worden
Ursula
Wiliemse en Josian Strous als bestuurslid
gedechargeerd .
De ALV kiest vervolgens bij acclamatie
Ellen de Dreu als nieuwe secretaris .
8. Rondvraag/sluiting
Vilan van de Loo vraagt of de VVG c.q.
Historica op Internet kunnen . De Digitale
Stad Leiden heeft bijvoorbeeld de 'Kiosk'.
waar (delen van) tijdschriften ingezien kunnen worden .
Ruth Oldenziel benadrukt dat de vereniging
dan goed moet nagaan hoe deze informatie
onderhouden
moet worden . Bovendien
beeft niet iedereen de mogelijkheden
om
van Internet gebruik te maken .
Binnenkort
komt het IJAV op Internet.
mogelijk kan de VVG via een adres (homepage) daaraan gekoppeld
worden . Het
bestuur neemt hierover contact op met het
JIAY.

Algemene
FINANCIEEL

VERSLAG

1996 en BEGROTING

INKOMSTEN
Beginsaldo
Lidm.
Abo.Historica
Abo.lFRWH Newsl.
Ink.verkoop
Garantiefonds
Rente
v.d. spaarrek.
Diversen
Totaal

begroot

UITGAVEN
Blad Historico
Bestuur
Secretariaat
Organisatie
PR/Repr.
Garantiefonds
Bank/lening
Diversen/onvoorzien
Totaal

begroot 96
I 5.000,2.000,P.M.
500,950,-

I

96
1.218,89

5.500,1.650,10,500,300,-

I

I

9.178,89

1996

TEGOEDEN
Plusrekening
Leeuwrekening
ASN
Giro
Vorderingen 95
Vorderingen 96

begroot 97
4.428,03
7.000,1.650,450,50,-

reëel 96
5.000,1.684,40
P.M.
426,24
497,04

begroot 97
5.000,2.000,P.M.
500,2.100,-

31.12.96
186
61
8
255

ontvangen
I 14.190,I 9.997,-

uitgaven
I 14.188,95
9.572,13

Per 1.1.96
I3.122,16

Rente
91,41

270,117,60
66,50
I454,IO

Ad Diverse inkomsten:
- donaties
- kosten symp.
- terugstort.IFRWH
subtotaal

- Gemeentebelast.
- ALV
subtotaal

135,09
147,05
60,10
84,1 426,24

Ad PR/Repr.:
- koop Tipjes
- lidm. NVR
- IFRWH
- NGV
subtotaal

Ad Diverse uitgaven:
- computer/printer
- saldo 31.12.96
subtotaal

3.110,4.428,03
7.538,03

Ad Organisatie:
- verzekering
-

reëel 96
1.218,89
7.962,50
2.079,330,454,10
500,27,48
11.000,6.573,74
30.145,71

345,-

6.000,1.218,89
1.500,-

Ad Inkomsten verkoop:
- verkoop Tipje 10
- los nrs. Hist.
- drank ALV
subtotaal

KvK

I

1997 van de Vereniging

15.000,7.538,03
30.145,71

728,89
9.178,89
1.1.96
145
70
5
220

LEDEN/ABONNEES
Leden
Abonnees
Gratis/ruil
Totaal
Diversen
Tipje 10
VVG-symposium

ledenvergadering

I

25,400,14.003,03

4.403,03
14.003,03
1.1.97
174
64
13
251

Per 31.12.96
I 2.213,57
5.000,6.345,4.428,03
332,50
997,50

6.095,425,92
52,82
6.573,74

I

Ad Begroting P.R.:
800,- folder
550,- drukwerk
240,- lidm.
510,- repro
I 2.100,subtotaal

216,100,146,04
35,497,04,-

Ad Begroting divers/onvoorzien:
studiemiddag
300,activ.1998
3.385,verz.IFRWH Newsl
500,div./onvoorz.
218,03
subtotaal
I 4.403,03
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Toelichting
De bestuur skosten be staan voo rna me lij k uit
rei sk osten voo r de maandelijk se ve rga derin g . Tijd en s de ALV zijn 20 exe m plaren
va n Tipj e van de Slui er nr. 10 ve rkoc h t. Met
ingan g va n 1996 kon de IFRWH Newslett e r
niet lan ger gra tis toegezonden word en ; aan
de VVG-I ed en die toezendin g op prij s stelden . is ee n bedr ag van f 10,- per j aar
gev raagd .
Bij de uitgav en is een P.M.-p ost opge nome n
voor he t VVG-secretariaat. De kosten va n
het secre ta ria at (verzending
Hist o ric a .
fo to ko pieë n , telefoon, porti en der gelij k e,
ca f 2.000 ,- per jaar) worden nu gedrage n
door het Internationaal Informatiecentrum
en Ar chi ef voor de Vrouwenbewe gin g
(lIAV ), waa r de VVG is gehuisve st.
Voor 1997 is ee n nieuwe druk van de fold e r
en va n het bri efp apier gepl and: voor het
o ntwikke le n
van
de
hom ep age
(http ://www. let.ruu.nllh ist/ info/ VVG/) was
in J 996 nog gee n rekening ontva nge n.
Dan kzij de don ati es van led en en de rde n
kon een co mputer met print er wor de n aa ngesc ha ft voor de H ist ori ca-r ed acti e.
De ren te van de Le eu w-rek enin g in het
ove rzicht van de tegoeden komt pas af in
maart 1997 . De vorderingen betr ef fen nog
niet betaalde lidmaat schap s- e n abo nne ment sgelden o ver I995 en 1996 .
Eve lien Rij sbosch . penning me es ter

Kandidaat

Bestuursleden

Esther Captain (1969)
Sind s rnaart I996 ben ik in dien st als OIO
bij
de Stichting
voor
Hi stori sche
Weten sch app en van NWO , Ik schrijf ee n
pro ef sch rift over de herinneringen aan en de
verw er kin g van de Japanse bezettin g in
Nederl and s-Indi ë door
Europ ese e n
Indi sch e vrouw en en mannen. di e in bur gerkamp en waren geïnterneerd. Van 199) tot
1995 be n ik we rkzaa m gew eest als toegevoegd onde rzo e ker en student -assistent bij
de vakg roepe n Vrou wen studie s Letteren en
Geschied eni s van de Uni ver siteit U trec ht.
In 1995 verb leef ik vier ma and en in de VS
als vis iting fell ow aan het Rut ger s Ce nte r
for Hi st ori cal Anal ysi s van de St at e
U niversity of Ne w Jerse y. waar ik de eln am
aan het postdoct oraal onder zoek spr ogramma War and Peace in Historical Per spec tive .
Ik ben co -a ute ur van het boek Indi ë. een
ve rre oor log va n di chtbij
(Z ut phe n:
Walbu rg Pers, 1995 ) en heb div er se artikelen ge publicee rd over (Indis ch e) vro uwe ngesc hiede nis. In 1993 studeerde ik af aa n de
Univ er sit eit Utrec ht in de sp eciali sati es
Vrou wen studi es Letteren en Geschi ed eni s
der Int ern ationale Betrekking en . Sin ds
1993 ben ik redacteur van Lover en daarvo or was ik redactielid van Savant e en
DinaMi ek , Ik neem deel aan bijeenkom sten
van het aca de m ische Werkg e zel sch ap
Indi sche Ned erlanders en de Werk groep
Indi sch Net w erk en ben lid va n de
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Werk groep Ind on e sisch e Vro uwe nstudies
e n het Hist ori sch Platform. Sind s I juni
1996 parti cip eer ik in het VVO -bestuur .
Ingege ven do or mijn historisch -academische int ere sse en persoonlijk e achtergro nd,
wil ik binn en het VV O-b estuur met nam e
aa ndac ht be sted en aan de kJeur va n v r o uwe ngesc hiedenis . Ook intern ation ale contacten hebben mijn bel an gstelli ng. Door
mijn redacti e-er varin g lijkt het me ver de r
interes sant om me me t publica ties va n de
VVO bezig te houd en. bij voo rk e ur op het
terrein van kleur e n vrou we ngeschiedenis .
Marianne Boere (1958)
Ik ben in 1987 afge stud eerd aan de
Universiteit van Utr echt in soc iaal economische geschiedeni s met ee n sc riptie over
vrouwen en sek sualit eit in de achttiende
ee uw. Na de stud ie gesc hiede nis vo lgde ik
aa n de Univer sit eit va n Am sterd am de po stacadem ische Opl eidin g tot Wetensch appelijk
Bibli othecari s (O W B).
Naast en na mijn studie we rkte ik in de
vro uwe nbibli oth eek in Utrec ht en in vro uwe nbo ekha nde l Savann ah Bay. Van I9 88
tot 1992 wa s ik lid va n de redacti e van
L O VER .
Ik we rk sin ds 1990 op Int ern ati ona al
Inf orm atiecentrum
e n Ar chi ef vo or de
Vrouw enbew eg ing (II AV ) in Am sterd am .
eers t in di ver se bibli otheek - en do cumentatie funct ies, si nds 1992 als wete nsc ha ppe lij k
doc ument alist. In mij n werk hou d ik me
onder meer bezig met vro uwe ns tudies.
Vrouweng eschi ed eni s van de vroeg mo dern e
tijd heeft ook nu, al is he l dan naast mijn
dagelijks werk. mijn interesse . Ik houd me
bezig met geleerd e vrouwe n en met vriendschappen tussen vrouw en . Ook boek geschiedenis heeft mijn interesse. Ik probeer naast
mijn werk nog ond er zoek te doen . schrijf
recensies en houd af en toe ee n lezin g.
De bestuursfunctie bij de Ve reni ging voor
Vrouwengeschiedeni s slu it goe d aan bij
mijn acti viteiten. Wat het voo r mij bovend ien oo k aantr ekk elijk maakt is dat ik op
deze ma nie r cont act blijf ho uden met het
va k. Ik ben dan ook heel ge mot ivee rd om
toe te treden tot het bestuur .
Anneke Linders (1946)
Oeb oren in Nijm egen en ik beh oor du s tot
de generatie van de bab y-b oom er s. Van
1990 tot 199 3 vo lgde ik ee n zoge na amde
kop studie
aan de Vrije U nive rs ite it
Ams terdam. D aarvóór was ik twint ig ja ar
wer kzaa m als bedrij fsm aat sch app elijk werke r bij verschille nde bedri j ven , waaro nde r
tien j aar bij de omroe p. D aar was ik o nde r
andere vij f j a ar lan g secreta ris van he t
bestuur van het kind erdagv erblij f. Ik heb
drie volwassen docht er s en woon met mijn
man in Amsterdam .
Tijdens mijn studi e Vrouwen Beleid - later
werd deze studie 'B el ei d , Cultuur en
Seksevraagstukken' ge noe md - heb ik aan
de Nijmeegse univer sit eit ee n spe cia lisatie
Vrouwengeschiedeni s ge daa n . Mij n belangste lling voor (vrou wen )gesc hiede nis blijkt
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oo k uit de ke uz e va n onderw erp vo or mijn
doct or aalscripti e : le ven en wer k va n mr.
N .S . COJTY Tend el oo, lid va n de Tw eed e
Kam er voo r de P vd A van 1945 tot aa n haar
dood in 1956 Ik publiceerd e over deze
vro uwe lijke
parl ement ariër
in
het
TUdschr ift voor Vrouwenst ud ies en sc hreef
ove r haar een lemm a voo r het B iog rafi sch
Woordenboek val! Nede rlan d . Mom ent eel
bereid ik m ij voo r op ee n prom oti eond erzoek naar vro uwe lij ke parlement ari ër s tusse n 1945 e n 1956; ee n onderzo ek waarbij
'sekse' en 'ge nera tie' centraal zull en staa n.
Sind s 1995 ben ik lid van de Vereni gin g
voor Vrouw en geschi edenis. Het be stuur slidm aat sch ap van de VVG biedt mij de
mo gelijkh eid om actief betrokken te zij n bij
proj ect en va n de Vereniging; zo zou ik bij voorb eeld graag mee willen werken aan de
VVO -con fer ent ie in 1998 over de Nati on ale
Tent oon stellin g va n Vrouwenarbeid.

Commissie

'Sekse

en

Etnicit:eit:'

Het VV G -bes tuur heeft Mar greet va n der
Bur g e n Geertj e Mak bereid gevo nde n om
in ove rleg m et het be stuur slid E sther
Ca ptain hun opme rkingen op de ALV 1996
in daden om te ze tten. Al s startp unt voo r een
op te richt en co mmiss ie 'Sekse en Etni cit eit'
hebb en zij voo r 1997 ee n studiemidd ag en
ee n sy mposi um voo rber e id. Hierm ee biedt
de ze init iati e fgroep vro uw en in de VV G de
mogelijkh eid voor ee n gezamenlijke di scu ssie ove r 'k leur' in ons vakgebied waa r bij de
inbr en g va nuit alle specialismen van dien st
zij n. Verder e info rmatie wordt elder s in deze
HISTORI CA geg eve n.

Wegens

succes

opgeheven

Op 18 no vemb er 1996 is de Vrou wengesch ied en isgr oep Nijmegen opgeheven .
Het argumen t 'tijd' ligt hie raan ten gro nds lag.
Twinti g jaa r ge lede n (najaar 1976) richtt e
een groe p actieve opro erige stud ent es de
Vrou wen geschi ed eni sgroep Nijm egen op.
Zij we nste n mee r aandacht voor vrou w en in
de gesc hiede nis en het histori sch ond erzo ek
en m aakten zich sterk voor de integrati e va n
vrouwe ngesc h iede nis in het voo rtgeze t
onderw ijs. Bo vendi en vond de gro ep dat er
me er vro uwe lijke doce nten moe sten wo rden aa nges te ld. In de afg elopen twinti g j aar
is er in positie ve zi n veel verand erd wa t
betr eft de inh oud van het geschiede niso nderwij s e n -o nde rzoe k. Oo k ge nde r- e n
vrouwe ngesc hiede nis is inmiddel s binn en de
Kath oli ek e Unive rsiteit geinstitutiona lisee rd.
All een .... er zijn nog steeds te weini g vrouwelijk e docent en! De groep heeft besloten
een aan spreekpunt (buiten de KUN) voor
vrouw en geschi edenis in de regio NijmegenArnhem te beh ouden in de persoon van
Liesb eth Kortb eek . Ir. Munterlaan 26, 68 65
TD D oorw erth . tel.: 026-3342476.
Het
archi ef van de Vrouwengeschiedeni sgro ep
Nijme gen word t overgedragen aan het IlAY.

_________ -1_
Feminist:es,
De

oude

organisatie

van

garde

en boegbeelden

de tentoonstelling

De Vrouw

1813-1913

Suzanne Hautvast

De vrouwen
rondom
de tentoonstelling
'De vrouw
1813-1913'
die
in 1913 werd geopend, worden
door veel historici
beschouwd
als
de 'nieuwe
feministes',
een generatie
die zich verwant
zou voelen
aan het ethisch feminisme.
Suzanne Hautvast
laat hier echter een
ander beeld zien. Wat de zeer verschillende
vrouwen
bond , was het
doel dat zij met de tentoonstelling
voor ogen hadden: een streven
naar zelfstandigheid.
Vijf tie n j aar na de N ationa le tent oon ste lling va n Vro uw enarbeid 189 8 in
D en H aag vo nd in A ms terda m de tentoonstellin g 'De Vrou w 1813-1 91 3 '
pl aat s .
De
M aat sch app ij
va n
N ijverh eid kwam met het pl an het
hond erdj arige ve rtr ek van de Fran se
bezett er te herdenken door midd el va n
all erl ei tent oon stellingen die ee n ove rzic ht zo ude n ge ven van de grot e voor uit gan g di e N ederland de afgel op en
hond erd j aar had doorgemaakt.
Omd at er in ge en enke le tentoon stel lin g aa nda ch t werd besteed aan vro uwen , be sloot een delegatie van de
Vereeni gin g vo or Vrouwenki e srecht
v an de af de ling Amsterdam dat 19 13
een goe d m om en t w as om va n zich te
lat en hor en . O p initi atief va n M ia
Boi ssevain kw amen in het voorjaa r
va n 1912 o ngeve er 130 vro uwe n bij
e lkaar in het A m eri c a in H ot el te
Ams terda m .
Vrij wel a lle deelneem ster s aa n de tent oon stellin g w aren
erva n o ve rtu igd dat het doel va n de tent oon stellin g la g in het
m aken va n p ropa ganda voor het vro uwe nvraags tu k . Bij nad er
in zien ec hter vo nd het Da gelijk s B estuur d at de doel stellin g
m oest wor de n bij ge steld . Het w as nam elijk ge ble k en d at het
no g niet m ogelijk was om alle vrouw en onde r éé n noeme r te
ver eni gen in de strij d om het kiesr ech t. Zod oende w erd het
last ig vas t te houden aan dit voo rnem en om pro p aganda cen traal te ste llen. Er werd be slot en aa n geen e nkele politiek e
richtin g de voorkeur te geve n, m aar "te trachten een zoo
o bjec tief mo gelijk bee ld van de vr ouw van 18 L en die van
19 1 te gev en "] Nauw elijk s een j aar later , in mei 1913, opende de tent oon stelling 'De vrouw 181 3-1 913 ' .
Ee n nieuw

e genera

tie

In Op het b reukvlak van twe e ee uw en spre ek t Jan Romein
o ve r een co ns ervati eve omsl ag in het fe m in ism e van na de
eeuw wisse ling, om dat vanaf dat mom ent de kwaliteiten van
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vro uwe n "a fge leid wo rden uit haar inni g rou we lij k we ze n en
v r Po thu rnus- Van der
aan g bor en m derlijk hcid ".2
G oot bestond er een versc hil tu ssen de femini ste s van 189 8 en
di e van 191 3 hetgeen tot uitin g kw am in de tot standk omin g
va n de tentoon stellin g : was de eerste tent oon stellin g "ee n
stouimo di ge , I pi sch fem ini st i c he daad met v lko m en toew ij d ing. van ho nd rden vo orb ereid '" , in 191 3 maak te de ten toon stellin g deel uit va n een reeks ac tiv iteiten rond om ee n
hi stori sch e ge beurt enis e n sto nd du s niet op zichzelf, ald us
Po sthumu s-Van der Go ot.
N et zoa ls Romein en P o sthumu s-Van der Goot zien de me este historici van tegenw oordi g Boi ssev ain en haar med eb estuursleden, waaronder Ro sa M anu s, als een nieuwe genera tie feministes." D eze tw eed e ge nera tie , die had kunnen pro f itere n van de ver worvenhede n va n de pioniersters van de
vrouwenbeweg ing, zou zich verw ant voelen aan het ethisch
feminisme dat erv an uitging dat de vrouw ee n eigen vrouw elij ke bijdrage aa n de samenl evin g lev erd e. Dit in tegenstelling
tot de vrouwen die in 1898 de N ati on al e tentoonstelling van
Vrouw en arbeid hadden georg ani seerd en die het gelijkheid s-
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principe zouden hebb en nagestr eefd .
De mee ste histori ci pl aatsen de begrippe n ethisc h en rat ion alisti sch fem inis me tegen over elkaa r w aardoor ee n ge nera tie
bep aa ld wor dt door het den ken over sekse . Allee n V ila Jan sz
is, rn.i. terec ht, heel wat voorzic hti ger in het han teren van deze
dich ot omie . Z ij laat in D enken over seks e in de ee rste fem inistis ch e g olf zien dat een groo t deel va n de vro uwe nbew eg ing
zichze lf al voo r de eeu wwi ssel ing a ls eth isc h besch ou wd e en
dat het ver sc hi lde nke n toe n ook al ee n gro tere rol speelde dan
het ge lijk he idsde nke n.
Do or de bij dr age van Jans z wo rdt het moei lijke r om ver schillend e genera ties aan te duid en op gro nd van het denken ove r
sek se . Ee n andere mogelijkh eid om te bepa len waardoor de
vrouw en van 191 z ich ke nme rkte n, biedt de ge il rati theori e
van de soci oloog Knd MMl1heim .5 Vol gen s h m spe len dri e
eleme nte n ee n rol bij de vormin g van ee n ge neratie . In de eer ste pl aats zij n dat biologische dat a va n ge boorte en sterfte.
Ook kan ee n gro ep tot één famili e be ho ren of een zelfde politiek e over tuiging hebben. Wann eer die groe p echter geen
sa men ha ng ve rtoont, kan er va n ee n ge nera tie geen sprak e
zijn , ald us M annheim. Hie rm ee snij d t hij het derde element
aa n: ee n groe p mo et een zelfd e ervar ing hebb en gehad. Zo 'n
ervaring bepe rkt zich vrijwe l nooit tot ee n kor t mo m ent, maar
ge sc hiedt over ee n lange per iode en beïnv loe d t de ma atsch appe lijke orde en de period e waa ri n groep en leven .
Voora l M annh eim s idee van de gem eensc ha ppe lijke er var ing
in co m bi na tie met bio grafi sch onderzoek bleek een uit kom st
te biede n bij het onderzoek naar de ke nme rke n va n de groe p
vro uwe n die in 1913 de tent oon stellin g orga nise erden. Het
bel angrijk ste elem ent dat de ze vro uwe n met elkaa r verbo nd ,
was het besef dat het voor vro uwe n mogel ij k m oe st zij n om
ee n ze lfs tand ige po sitie in de sa me nlev ing te bekleden .
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VereenigingsvrouW'en

Het initi ati ef voor de tent oon stellin g kw am van femin isti sch e
zij de. H et uit zev e n led en bestaan de Dage lij ks Be stuur we rd
m erend eel s bezet do or led en va n de Vereeni gin g voo r
Vro uwe nk iesre cht van de afde ling A mste rda m. De ze vro uwe n
ke nde n elkaa r al eni ge tijd . Zo hadd en M ia Boi ssev ain , de
voo rz itter va n de tento on stellin g , en R osa Manu s e lkaa r in
1908 leren kennen tijdens de voorberei d inge n van het Co ng res
van de Wereldbon d voo r Vrou wen kiesrecht in A ms terda m .
Same n me t Ge ertruid a Do eters van Lee uwe n-Van M aar se veen
maakten zij deel uit va n de propaga ndaco m m iss ie van de
Ver een igin g . Deelnam e va n Vereen igin gsvrouwen wa s voora l
ge basee rd op hun organi satori sch e er var ing .
Ook enkele leden van de N ederl andsche Bond voor
Vrouw enkiesrecht waren in het D agelijk s Bestuur verte genwoord igd. Zij namen veel meer d an de vrouwen van de
Ver eeniging op individu el e basi s deel aa n de tentoonstellin g .
D e vice- presidente van de tent oon stellin g, Asser- Thorb eck e,
was al va na f de oprichtin g lid va n de Bond. Manu s e n
Doe ters va n Leeuwen -Van M aars eveen waren lid van beid e
k iesrec htverenig ing en. Vijf jaar nad at Wijnaendt s Fr anc kenD ij serin ck en Van Dorp uit de Veree nigi ng ware n ges tapt e n
me t een han d vo l volgel ingen de Bo nd hadden opger icht ,
bleek sam enwerking tu ssen de Veree nig ing en de B ond
alwe er mog elijk . De el s was deze ook noo dzak elij k om med ewe rki ng te krij gen va n zovee l m o gelijk vr ou w en in
N ed erl and .
De fem in istes waren afk om sti g uit wel gestelde milieu s . Hu n
vade rs hadd en geld verdiend in de handel , journ ali stiek ,
onde rw ijs of de wete nsc ha p. Zo had Man us' va der aardi g fo rtui n wete n te m aken en in de fa m ilie va n Boi sse vain za t al
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ge ne rat ies lan g ge ld. In dez e en vee l andere gezi nnen was er
vo ldoe nde ge ld om na ast datgene wa t nood zak elijk geac ht
werd in een mei sjesop voedin g , oo k aa ndac ht te be steden aa n
alge me ne o ntw ikk eling.
Oude

garde

D e twee de groe p die in het oog spr ingt, is de oude g arde,
waaro nde r W ilh elmin a Druck er, A nne tte Vers luy s- Poe lma n
en M ari e Ru tgers H oi stema . Deze name n zij n niet di re ct ve rbo nde n aa n de orga nisatie e n zijn ook nau wel ij ks terug te vinden op de deelnemer slijsten , maar de inbr en g va n deze vro uwe n m ag nie t worden onder sch at. Ni et a llee n qua leeftijd
vormd en deze vrouwen, die de zes tig j aar ree ds waren gepas seer d , ee n oude garde; dit w aren de vro uwe n die de vrouw en bew egin g tot een organisati e h add en ge m aakt. Deze door
de wol ge verf de feministes hield en z ich op de tentoonstelling
voorn am elijk bezig met de dagelij k se ga ng van zaken. Door
hun j arenl an ge ervaring in de vr ouw enb ew eging werden hun
adv iezen voo r een goed verl oop van de tent oonstelling op
prij s ges te ld. Id a Heyerman s en Joh ann a N ab er bijvoorbeeld
w aren vij ft ien j aar ee rder al inte ns ief betr okken g eweest bij
de te ntoon ste lling van Vrou wen arb ei d . Uit de notul en van de
b estuu rsverg aderin gen va lt op te maken dat hu n bem oeien is
me t de orga nisa tie van de tent oon stelli ng voora l in het be g insta di um erg groo t was . Hoe meer de te ntoo ns te lli ng vor de rde
en hoe m eer bl eek dat het een succes zo u wo rde n, hoe mind er
d e o ude ga rde op de vo orgro nd tr ad .
In tege nste lling tot de j on ger e fe mi nistes, w aren deze vro uwe n niet alle maa l in weelde opgegroe id. Zoa ls bek end ble ef
Dru cke rs moe der ongetro uw d en moest z ij voo r zich zelf en
h aar twee docht ers de ko st ver diene n. D e va de r van Rut gersH o itsem a kreeg ee n beroert e to en a l zij n zeven kinderen nog
thui s woo nde n . Omd at er door zij n afwez ighe id niet vol doe nde in kom sten wa re n, werde n zij n ki nde re n on de rg ebr ac ht bij
fami liele de n. O ok wat bet reft o nderw ijs is er e nig versc h il
aa n te wij zen tu ssen de jon ge fem inistes en de o ude garde.
Kr eeg B oi ssev ain zonder eni g p ro bl eem toestemming van
haar o ude rs om een universitair e oplei d ing te volgen en dez e
af te ro nde n met een promoti e, Joh ann a N abers vader, zelf
ho o gl e raar klassieke
talen aa n de Universite it van
Am sterd am , w as er absoluut op tegen d at z ij n dochters de
univ ersit eit zo ude n bezoeken. D e vrouw en d ie na de middel b ar e sc hoo l wel verder studeerd en , vo lg de n in de meeste
ge va lle n ee n op leiding tot onde rwi j zere s, door g aans in talen
of gesc h iede nis. Voor Ann ett e Verslu y s-P oelm an , Mari e
Rut gers- H oitsern a en Frederik e va n B alen-Kl aar was hun
baan in het onde rw ijs echt er voorb ij o p het mom ent dat zij
trou wden .

in de sa me nlevi ng inn am en . On ge veer de helft va n de onde rzoc hte vro uw en beh oord e to t deze groe p , ev enals de m eeste
presid ent es . De pre sid ent es hadd en vaa k het predik aat 'eers te
vro uw' op hun naam staa n. D oor hun pio nie rswer k zaa mhe de n
bracht en de pr esidente s in praktij k waa r de vro uw enbeweg ing
voo r ijverd e : Johann a de H aan -Van Maarse ve en was de eer ste
vro uwe lij ke gem eentear ts va n A ms ter da m gew ees t; Clara
Meyers was de eer ste en lan ge tij d de enige vro uw di e een
hoge positi e in het bankw ezen vervu lde; Jacob a Hin gst richtte de ee rs te tui nb ou wsch ool voo r mei sj es op; C onstance
Ger li ngs te nslo tte prom o veerde a ls eerste vro uw in de the ologie en ij verde voor de ope ns tell ing van het predikant en ambt
voo r vro uwen binnen de N ed erl and s Her vormde kerk.
H oe k on de tentoonstellin g 'De Vrouw 1813-1913' beter laten
zie n w at de Nederlandse v rou wen in honderd jaar bereikt
hadd en dan door dîe vrouw en in com mis sies te plaatsen di e al
zo veel gepresteerd hadden da t het co ntras t met 1813 zo gro ot
m ogelijk werd. Bovendien w erd zo zich tb aar dat de eis voor
vrouw enkie srecht gerechtv aar di gd w as. Opvallend is dat
fe ministes nauwelijks de ro l van pres identes vervuld en .
Waar schijnlijk zijn uit strateg isc h oog punt geen bekend e
kiesrec htstr ij ds te rs aan h et hoo fd van een commi ssie
ge plaats t; de tent oon stellin g m och t voo r de buiten wer eld
ge en kie sre chtten to on stell in g lijken . Be la ngr ijker dan o pe nlij k voo r ki esre cht prop ageren was op dat m om ent da t
getoo nd we rd dat ook vro uwen een zelfsta ndige po siti e konden ver we rv en door te laten zie n wa t vro uw en tot dan toe
bereik t hadd en .
Dri e ve rsc h illende groe pe n vro uwe n kw am en op de tent oonstelling 'De Vrou w 1813-1 91 3 ' kwa me n bijeen om aa n de
bui ten w ereld te laten zie n waar het hun uiteind elijk alle maa l
o m te doen was . Dez e vro uwe n hadd en niet ge lij ktij dig
geijve rd vo or meer zel fstan di gh eid voo r vrouw en en hadd en
op versc hille nde m anier en uitin g gegeve n aa n hun streve n
naar ze lfs tandi gheid . Voor de o ude gar de , femini ste s va n het
ee rs te uur, hield dit streven de kies rec htstrij d in . Zij gaf haar
id eeën doo r aan de femin istes. D e boe gbeelden vonden de tijd
nog n iet rijp voor de inv oeri ng van het vrouwenkiesr echt ,
m aar hadden ieder voor zic h aa n ee n zelfstandig lev en
ge wer kt.

S uzann e Hautvast heeft cultuurgesch iede nis g es tudeerd aa n
de Un ive rs ite it Utre cht

Boegbeelden

Ten slott e was er nog een derd e groe p. Op vall end is dat dez e
n iet s m et de k iesr ec htstrij d te m aken had . D e vra ag of de
vro uw in aa nmer king moe st kom en voo r het ki esr echt w as
voor vro u we n als C arr y van Bru ggen en Joh ann a Re yn v aan
ni et de bel an gr ijk ste drijfvee r om deel te nem en aan de ten to on stelli n g . Ze zullen ec h ter nooit vija nd ig tegeno ver het
k ies rec ht gestaa n hebb en , m aar ervoor strij de n ging hun te
ver. Liever d an ov er de ver be ter ing va n de po sitie van de
vro uw te prat en , zorgden ze ervoor da t zij zelf een ei gen
pl aat s in de sa me nleving ver w ier ven . Reynv aan, op de ten toon stellin g presidente van de co m m iss ie zie ke nverp leging ,
zett e zic h i n voor de professi on ali serin g van het verpleegster sb ero ep. D e schrijfster Van Bru ggen dr eef in haar romans
som s ze lfs de spot met feministe s, m aar nam een gehee l eigen
pl aat s in de Nederlandse literatuur in.
D e deeln am e van deze groep vrouw en aan de tentoonstelling
w as niet ge basee rd op hun org ani satori sch e erva ring, maar op
het beroep dat zij uitoefenden en op de p laa ts die zij daarme e
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Gedenkboek
va n de tento ons tell in g "De Vrouw 1813- 19 13 ".
Am ste rdam, 1913 , p. I J.
J . Rome in, Op he t bre ukvlak van twe e eeuwen IJ . Leid en , 1967 , p.
60 .
W.H. Po sthumus- Van der Goor, vanm oeder op dochter. Het aand eel
val/ d e vrouw in een verand erend e wereld . Utrecht/ Antwer pen , 1968
(eer ste dru k 194 8), p . 14 6.
Zie ook: C. van Eer d, Vrouwel/w erk Damesarbe id. Vrouw en a rbeid
op de na tio nale Ten toonst elli ng val/ Vrouwe na rbeid en op de
Tentoo ns telli ng De Vrou w 1813- 1913 Amste rdam, 1987. (doc toraalsc ripti e UvA); Mineke Bosch , H et geslac h t van de wet ensch ap .
Vrou we n en hoger onderwij s in N ed erl and 1878-1948 . Rotterd am ,
1994 .; Marijke Mossink,'Tw eeërl ei stroo ming . Ethisch en rationali stisch femin isme tij de ns de eerste go lf in Nederland', in : Sociali stiesFemin ist iese teksten 9 (1986), pp , 104- 120.
K. M annheim , 'D as Pro bl em der Oe ne rationen ' , in: K ö lner
Vierteljah resheft fi ir sozi olog ie 7 (1928 ), pp . 157-1 85.
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Op voo r d ra ch t van de Facult eit d er
L ett e r en
va n
de
Katholi ek e
Unive rs ite it N ij m egen ont vin g M a ria
G reve r op 20 no vember 1996 de unive rs ita ire prij s, die de SNS -Ba n k
Ge ld er land ja arlijks ter beschikkin g
ste lt, voor haar proefschrift S trijd
teg en de stilte. Johanna N aber (18591941) en de vrouwenst em in gesc hiedenis . Ter gelegenheid van de prij suitreiking hield zij de lezing 'De kluis
van d e vrouwenbeweging.
Johann a
Nab er s droom van een vrouwenarchi ef '. Hi eronder volgen enkele fr ag m ent en.
Is Joh ann a N aber de heldin va n m ijn
pro efschri ft, toch heb ik gee n b iog rafie
in str ikte zin ges chreve n. M isschi en
kan ik de kern va n mijn proefsc hrift
het best type re n door te ve rw ijze n naar
ee n artike l van Frit s Bolk est ein in
N RC -Ha ndelsb la d va n 7 septe mbe r j .l.
ove r het gesc hi ede niso nde rw ijs, met
als ko p 'Ee rst de feit en , dan de th ema 's ' . Hi er in be weert de V V D-le ide r
dat "de domin ante rol van E uro pese
mann en ge d ure nde de laatste vijfhe nderd jaar een fei t blijft. Het hee ft wei ni g z in d ie ro l - in het voe tspoor va n
onb ezo nne n A m erika anse cul tuur rel ativ isten - te veronachtzamen ."
Wat zo u Johanna Naber tel eur gesteld
zijn ge wees t over deze uitsp ra ak! Ze
heeft imm er s nog voor de Lib era le
Vrijh ei dsbond - de voo rloper van de
VV D - in de Amste rdamse gem eent era ad geze ten. Waar het mij hier o m
gaa t is dat Bolkestein met deze uitspraak ee n uit erst beperkte opva tt ing
va n
gesc h ie de nis
pr e sent eert.
Kenn elijk vind t hij allee n de gesc hie deni s va n machthebb er s va n be lang.
Heb be n hui s vrou wen
da n géé n
gesc hiede n is? O ver de o ntw ikke ling
va n de hui sh oud elijk e arb eid va lt heel
wa t bel an gwekkend s te vertelle n. En
hoe zit het met vro uw en die sa me n met
hun man of als weduwe ee n bed rij f
hebb en ge le id? Ik denk bij voorb eel d
aa n de ac htt ie nde -eeuws e linn en blekerijen in N oord -H oll and . En de midd el ee uwse vro uwen k loo sters en begijnh oven zij n va nui t cu ltuur-historisc h perspec tief toch o ok zeer boeiend ? Ni et
voo r Bo lkeste in. Hij he eft zo als zove len va n zij n ge neratie op het gy m nas ium gesc hie de n isles gehad vol gen s het
ne genti end e-eeuwse mod el v an de
politi ek e ges ch iedenis waarin de heroï ek van het nationale verleden centr aal
sto nd . Was de negentiend e- eeu w se
gesc h iedsc hrij ving nauw verb ond en
met de nati onale politiek , mi sschi en
heeft het plei doo i van Bolke stein voor
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Vaderl and se Geschi ed eni s in het vo ortgeze t onder wij s ook we l ee n po litieke
achtergro nd. Krij gen b uitenl ander s in
zij n visie - vo lgens Ame rikaa ns pro céd é
- voo rtaan alle en het Ned erl and s staa tsbur ger sch ap als z ij we te n waar
Bonifaciu s werd ver moo rd , wie Flori s
V w as , en wa nnee r de Slag bij
Ni eu wp oort plaatsvond ??
Elke histor icu s wee t dat de gesc hiedwe tensc hap in de afgelope n 75 jaar een
per spectief verruimin g heeft o nde rga a n . De econ omi sch e en so c iale
ge schiedenis, de cultuur- en m entaliteitsgeschiedeni s e n de ge n de r- en
vrouwengeschi ed eni s hebb en het historisch inz icht verbr eed en verrijkt.
Deze geschiedbe oefenin g is helaas pas
de laatste vijfti en j aar door gedrongen
in het onderwij s. Van 1980 , to en het
C entraal
Schri ft el ij k E ind ex amen
(C SE) vo or het ee rs t plaatsvond , tot
1990 domine erd e in het C SE ee n politiek e , m ann eli jk e gesc hie de nis. De
onde rw e rpe n wa re n o nde r meer :
Kamer-Kabin et -Konin g , Sta lin, Mao ,
Roose velt , de Tweed e Wereld oorl og ,
het En gel se kol oni ale rij k enzovo or ts.

Verwetenschappel

ij ki ng

het ver le de n en meenden met hun
waa rhe idsc laims het a lleenr ec ht op de
int erpr et ati e va n d e ' Vad erl a nd se
H erinn erin g ' te hebb en . Zij bepa ald en
wat histori sch re leva n t was e n deze
keu ze bet rof voo ra l de ges chie de nis
van staa ts ins te llinge n en staats ma nne n.
H et is opva lle nd dat letterkundi gen
zo a ls B uske n Huet
en J e ann e s
Dyser inc k vee l meer ope nsto nden voo r
de ro l va n vro uwe n in de ge schi ed eni s
dan acade m isc he historici . Z o heeft
Joann es Dy serin ck baanbrek end wer k
verri ch t in het o nderzoek naar de ac httiend e-eeuw se vri endinnen -schrijf ster s
B etj e W oW' e n Aa gj e Deken. Al s subject en al s objec t van geschiedb eoe fenin g waren vro uwe n in de negenti end e
eeuw du s wel aa nwezig, maar zij wer den buiten de muren van het pas o pge trok ken h isto risch bedrijf geho ude n.
D eze uit slu iti ng heeft de domin ant e
hi stori sch e beeld vor m ing tot op de d ag
van va ndaag beïn vloed .
Hoe wel onpa rtij dig he id hoo g in het
vaa nde l va n de hi st ori ci stond, was de
ke uze voo r de politi eke gesc hiede nis
onpa rt ij d ig
n och
neutraal.
De
gesc hiedsc hrijv ing wa s nau w verwe ve n met de nati on al e politiek en ve rv u lde ee n bemidd elend e rol tussen de
maat sch ap pelijk e eis tot ve ra nde ring
e n de beh oeft e aa n con ti nuï te it. Zo
o nde rste u nde n histo ric i in Duit sl and de
co nst ruct ie va n ee n Du itse natie o m de
poli tieke ee nhe id te be vord er en . In
Fra nkr ijk fungeer de de geschi ed schrijving na de va l van Napoleon als ee n
zoe kt och t naa r ee n adequate be stuu rsvorm . Ee n polit ieke eenhe id wa s er al,
maa r ee n d uide lij ke ident iteit wa s er
no g ni et. In Nederland ste lde de Leid se
histori cu s Rob ert Fruin zichz elf tot
taak de poli tie ke pacificatie in he t
staat sb e st el te ver sterken d oor ee n
o npa rt ij d ige e n w e tens ch appe lij ke
gesc h iedsc hr ijvi ng. Fruin en zij n leer-

In mijn proef schri ft heb ik de m arginale positie va n vro uwe n in do mi nan te
coll ectie ve herinn eri ngen ve rk laa rd.
De spec ifieke vraag di e mij bez ighield,
is waarom vro uwe n als hoo fdr ol sp eler s
en hi stori cae in de modern e gesc hiedwetenschap afw ezig of m inste ns marginaal aanwezi g lij ken te zijn . Daartoe
heb ik de g esc h ie de n is van de
gesch ied wetensch ap tus sen 1860 en
1948 bestude erd, en wel vanu it een
sekseperspectief. U it mijn onde rzoek
blijkt dat de verw eten sch app elijking
va n
de
ges chi edb eo efeni ng
in
N ederland gepaard g ing met ee n di recte en indire ct e uit sluitin g van vrouw e n.
Hi storische
to neels tu kken e n hi st orisc he roman s - ge nre s
waa rin vro uwe n als
Lu cretia va n Me rke n
e n T r ui B o sb o omTou ssaint excell eerden - w erden in het
ve rw e te nsc ha ppe lij kin gspro ce s gewee rd .
Uni ver siteiten
en
ge noo tsc ha ppe n waar
m en
hi st o ri schwe t e ns c h app el ij ke
sc holing kon krij gen ,
waren voor vr ouw en
ontoegankelijk.
De
zic h professionali serende historici, ui tsluite nd van het mannelijk geslacht, wier pen zich op al s de Uitreik ing van de prijs aan M ar ia Grave r doo r drs . M. M en kveld,
enig e beheerd er s van
di recteu r SNS Ban k Geld erl and (fot o Weijer t vall Zant wij k),
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lingen streefde n ernaa r de hi storisch e
waar he id zodanig te pr esent er en dat de
tegen strijdi ge belan gen va n katho lie k en , ca lvin is te n en liberalen me t elkaa r
verzoen d kond en wo rden . Hun doelste ll ing was het opw ekke n va n vader land sli e fde .
( ...)

Een

lang gekoesterde

droom

H et bijzo nde re aa n Johann a N ab er is
d at zij zo we l binnen al s buit en de
gesc hie d we te ns ch ap een we gber ei de r
is ge wees t. Al s historica zor gd e zij
erv oor dat vrouwen en meisj es zic h
ook kon den identificeren met 'g e schiedeni s ' , o mdat zij consequent de vrouw elij ke sekse in haar geschied sch rijvin g op de voo rg ro nd stelde . Da arn aast
doorb rak zij de in stitutionele ui tslu iting va n vro uw e n in ac ad emi sch e
ge nootsc ha ppe n. Ze beh oo rd e bij vo orbeel d in J 90 1 tot de ee rste d rie vro uwe lij ke leden va n het H ist o ri sch
G en ootsch ap . Als femini ste ga f zij ee n
hi stori sch funda m ent aan de vrou wen be we gin g en hielp ze de herinn erin g
aa n vro uwe norga nis aties en pi oni ersters levend te houden. B eh al ve ui t
h aar gesc hie dsc hrijv ing blij kt di t ook
uit h aar ste un aan een femini stisch e
uit geverij , de uitgave va n ee n b ibli ografieë n e n regi sters en ten slott e de
stic hti ng va n het In tern ati o na al A rc hief
voor de Vrou w enbe we gin g (IA V) .
Voor Na ber was de openin g va n he t
IAV op 19 december 1936 de ver vullin g va n ee n lang gekoesterde dro om .
H et vro uwen archief betekend e voor
h aar de met aforische kluis wa arin de
sc ha tte n van de vrouwenbew egin g
bew aar d e n onts loten konden w ord en .
H et IAV was ee n van de belan gr ijk ste
ge he uge np laa tse n van het Ned er land se
fe min is me . M aar de oprichtin g va n di t
vro uwe narc hief was teven s een p og ing
o m door te drin gen in het hist ori schwete nsc ha ppe lij k be drij f, o m de hi sto ri sch e bee ldvo rm ing bij te ste lle n e n
vro uwe n ee n pl aat s in de 'Vade rla ndse
H e rinn erin g ' te g ev e n . Om dit te
be wer kstelli gen beklemtoond en de histori cae in het IAV dat het tijdp er k va n
dile tt ant isme definitief voor bij was.
G eën gageerd e gesc hiedsc hrijv ing zo n der de ver ifica tie van de feit en ge be urde a llee n nog door amateur s . J oh ann a
N ab er waar sch uw de voor onwet e nsc ha ppel ijke emancipatiep rop ag and a .
H aar verwac htingen van we te nsc happ elij k vro uwe nh istor isc h ond er zo e k
ware n h oog ges pa nnen . Jane de Io ng h
hoop te zelfs dat het IAV "het lab or at orium zo u zij n , waar de botsend e opi nie s aan de werkelijkheid geto etst zuIlen word en ." Vertrouwend op ei gen
b et rouwb aarh eid, objectiviteit en on afhank elijkh eid gaven deze hi stori cae
zic h in hun opt im is m e te weini g rek en-

sc ha p va n het waaro m va n de vroeg ere
onbetro u wbaa rhe id , subj ec tiv it eit en
afh ank elij kheid va n historici .
Een

flinke

klap

Erfgo ed moet goe d opge borge n zijn .
Cru cia al is wie de sle ute ls heeft van
deze klui s en w ie toegan g ka n kr ijge n.
R eed s tw ee m aand en na de D uitse inval
we rd de dro om va n Joh ann a N ab er en
haar colle ga- femin isten wree d ver stoord . Op vrijd ag 12 juli 1940 schreef
Jane de Iongh ee n off ic ië le brief aan
alle betrokkenen van het IAV, o nder wie
Naber, dat de Duit se Sich erh eitsdienst
het IAV verzegeld en inb eslag genomen
had. De Reich ssi ch erhei tshauptamt
eig ende zich deze "politi sch -p olizeil iche " bezittingen toe . Z o w erd de bibliotheek van het IAV door de ze dien st al in
aug us tus 1940 naar Dui tsl and ge brac ht.
A ls reden we rd gegeven : "das hab en
sich die deut sch en Fra ue n gew ünsc ht".
In 194 5 blek en oo k alle archiva lia, broc hures en zelf s he t interie ur ver dwe nen
te zij n . Gelu kk ig hadd en de Duit ser s de
klu is bij de Vro uwe nba nk ove r het
h oofd gez ien , waarin beh al ve geld ,
antiqua rische boek en en papi er en va n
A le tta Jacob s op geb orgen lagen . D eze
in 192 8 op geri ch te Vro uwe nba nk was
ee n speci aal k ant oor voo r vro uwe lijke
c lië nten va n de R ott e rd am se B an k
(la ter Am sterd am -R ott erd am Ba nk) ,
gev es tigd aan het Rokin in A ms terdam .
Directrice w as C lara Mei jers (een
vriendin
van IAV-pr e sid ent e Ro sa
Manus), die een vooraan staand e positie
had bekleed bij de R otte rdamsche
Bankvereeniging. Ond ank s het behoud
van deze bezitting en in de klu is van de
Vrouwenbank had het pas opge b ouw de
ge heu gen van de vrou w enb ewe ging
ee n flinke klap gekrege n .
Was deze arch iefroof ge hee l onv erwac hts gew ees t? Posthu mu s e n de zijnen hadden zich goe d ge rea liseer d dat ,
ond an ks he t neutr ale en we te nsc ha pp elijke k arakter , de nazi 's het IISG als
ee n mar xi sti sch e in stellin g zo ude n
be schouwen. Bij ee n be zettin g v an
N ed erland zo u het ins tituu t in gev aar
komen.
W aar sch ijnli j k
va n
de
A ms te rdam se wet ho uder EM. Wibaut,
d ie n au we re la ties o nde rh ie ld met
bankkrin gen , vern am P osthumu s dat
d e N ederland se B an k in de zo mer va n
1938 een dee l va n haar go udvoo rraa d
na ar het bu itenl an d b racht. Toen bl eek
da t de oorlo g on vermij delij k was, nam
het IISG-be stuur m aatregelen om de
arch iefcollecties in ve ilig heid te brengen . De kostbaar ste document en werden onder meer naar E nge la nd getrans porteerd.
Het is in dit verb an d onbegr ij pelij k dat
het bestuur van het IAV ee n geheel
andere politiek voerd e . Juist met het
oog op de oorlo g werd en versc h ill ende
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coll ecti es aa n het vro uw enarc hief afge staa n. Zo brac ht de j ood se R osa Ma nus
docu ment en e n bri e ven die zij in derti g
j aar had verza me ld naar het vro uwe narchi ef. Na ber p akte het and er s aa n.
Zij had per testamen t ge reg eld dat h aar
boek en en co rres po ndenties na h aar
dood aan het IAV afg es taa n zo ude n
moeten wo rde n. N a de Duitse inbe slag name ve ra nde rde ze n atuu rli j k
prom pt haar test ament en liet all es na
aa n haar neef Samuel Nabe r, zod at ik
het altha ns lat er ko n bestuderen.
W"akker

en alert

Het IAV, th an s IIAV, is deze sla g te
boven gekome n. Na de oorlog begon
de w ed er opb ouw. Nieuwe archiev en
van ver schill end e vr ouwenorganis aties
werd en aa ng ekoc h t of ges chonken . In
1992 is het arc hief in M oskou teru ggevo nde n en sinds ko rt zijn deze docume nte n in ko pievo rm in het Il AV te
raa dplege n. Ook do cument en va n de
Vro uwen ba n k, de B ank voor en door
vro uwe n die tot 1972 be staan heeft ,
beru sten in het llAV. En inmiddel s zij n
de boeken en het p ersoonlijk arc hief
va n J oh ann a N abe r daar even een s
naartoe ge b rac ht. Is een dro om dan
toch werke lij k he id gewo rde n? D e
gesc hiede nis leert ec hter dat vro uw enh istori ci wakker en alert m oeten blijve n o m dro me n ui t te late n kome n.
On dank s de va l va n het co mm u nistisc he reg ime we igert de Ru ssi sch e
overheid nog ste eds het originele m ateri aal aa n het IIAV over te dragen . D e
Nederl and se ove rheid , dat wil zeg gen
het subs id ië re n de ministerie
van
Soci al e Z ak en en Werkgelegenhe id,
bed acht in m ei van dit jaar een pl an dat
de on afh ankelij ke p ositie van het IIAV
drei gd e aa n te tas ten: de in stell in g
moest onde rgeb rac ht worden in éé n
ema n cipat ie -ins titu u t. Daarte g en is
nati on aal en inte rn ati onaa l fel ge protesteerd . Hop elij k zij n de minis ter e n
zij n am bte naa r Ina Brou wer er we rke lijk van over tuig d geraakt dat deze
zeld zam e co llec tieve her inner in g van
vro uwe n in ee n onafha nkelijke kluis
m oet blijv en beru sten , die vo or ie de reen toegan kelij k m oet kunnen zijn .

M a ria Gr ev er

M aria G reve r is a ls universitair docent
gen der- en vrouwe ngesch ieden is verbond en aan de vak groep Geschied eni s
en het Cen trum voor Vrouwenstudi es
van de K V Nij m eg en.
D e voll edig e wee rgav e van haar lezin g
sta at in he l tij dsc h rift Ex Temp ore 15
(1996) , nr.3.
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-~--------Oud-di rectri ce
va n
de
Haagse
Hui sh ou dsch ool honderd-plu s :

" De tijden dat de man een h eel
ander lev en leidde dan zijn vrou w,
zij n voor b ij "
Me vrouw Emma Mesdag , van 1935
tot 1960 dir ectrice va n Nederland s
oud st e huishoudschool , de beroemd e
Haag sche Huishoudschool
aan d e
Laan van M eer d er voor t, werd vorige ma and 102 jaar. Dez e hoo gb ejaard e dame, die een belangrijk e r ol
h eeft ges pe eld in de ontwikk elin g
van h et huishoudonderwijs
en de
opleiding van leraressen, do et no g
iede r e ochtend gymnastiek
op d e
rand van haar bed, leest no g elke
da g de krant en volgt de maat sch appelijk e ontwik k elin gen op de voet .
Maa r er is ee n grens: zich ve rdi ep en
in de we r k in g van een fax of de
wegen op Internet , daar b egint ze
ni et m eer a an. An ne ke Lind er s h ad
een gesp re k met deze vr ouw, die zich
bijna vijfti g jaar lang heeft in gezet
voor de Haa gsche Hui shoud scho ol.
Emma Mesdag werd op vier januari
1895 in Winsc hote n geboren, maar
toen zij drie maande n o ud wa s, verhui sden haar ouders naar Rotterdam ,
waar haar vader tot inspecteur van de
Rijksbelastingen be noemd was. Emma
doorliep de HBS en in 19 12 deed ze
haar eindexamen . H oe wel het in die
tijd mode was dat ouders uit de gegoede stand hu n dochters acht ereenvolgens een j aar naar Engeland, Frankrijk
en Du its land stuur den om de ta len
machtig te worde n, vond en haar ouders
haar nog te kinde rl ij k om zo ver van
hu is op eigen bene n te staan . Eerst
maar een jaar naar de h uishoudschool ,
be s listen zij. En omdat
zij de
Rotterdamse
huishoudschool
niet
bes ch aafd genoeg
vonden , werd
Emma , zeventien jaar oud, leerl ing van
het internaat van de Huisho udschoolLaan van Meerdervoort, die op leidde
tot hui shoudk undige (géén huishoud ster !) en lerares. Ook werden er kookc ur su ssen gegeven voor dames en - in
de avonduren - voor d ienstbode s. De
sc hool had zó 'n goede naam dat het
aant al aanmeldingen vaak het aanta l
be schikbare plaatsen overtrof. Emma
Mesdag vertelt over het kleine int ernaa t van de school: H et is acht er af zo
g rapp ig om te zien, in hoe volkóm en
andere tijd we toen leefden: er was een
kamer voor vier inte rne leerlingen en
de bedd en wa ren zodani g opgest eld,
dat ze elkaar ni et konden z ien in bed .
En schott en ron d de wa st af el zorgden
ervoor ; dat je ook tijdens het wassen
niet gezi en. kon wo rde n. Het was de
bedoeling van haar o uders dat zij hier
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één j aar zo u blijve n , m aar na da t ene
j aar kwa me n er no g 47 , tot haar pe nsioen in 1960 .

dage lijk s leven vaak op sc hrijnend e
wijze be ve stigd.

Directrice
Huisvrouwen

Midden in de cri si speriod e van de
Eerste We reldoorlog
kree g Emma
Mesdag op 21-jari ge leeftijd , toen zij
de opleidingen tot hui shoudkundige en
lerares koken en voeding sleer had afgesloten, een vaste aan stelling als lera res
op de school. Ac httien jaar later, tijde ns
de crisis van de jaren dertig, werd zij
be no emd tot directrice . Zij werd in
be ide functi es meteen al geco nfro nteerd met grot e prob lemen als ge volg
van de oorl og en de crisis, die een
beroep dede n op haar dadendra ng,
inven tiv itei t en organi satieta lent.
Toen Em ma op 1 september 1934 tot
directrice
van de sc hoo l werd
benoemd , trok zij nie t in de afgelegen
kamer van haar voorgan gster , maar
richtte zij haar werkk amer in naast de
hoofdingang . Zij liet ze lfs in één va n
de wanden een raam maken , zodat zij
alle bin nen kom ende en u itgaande lee rlinge n kon zien en door hen ge zien kon
worden. Ik kon heel goe d drukte 0/11 me
heen hebben . Ik w ilde er midd en in zitten! ver te lt zij geestd riftig en geam useerd voegt ze er aan toe dat de leerlingen dachten dat de dire ctrice op die
manier álles zag .
Kort na haar benoeming als directrice
werd Emma Mesdag sam en met haar
voorga ngs ter u itge nod igd voo r een
gesp re k m et Slotemaker de B ruïne, de
toen m ali ge minister
van Soc ia le
Zak en . In dit gesprek zou ge zoc ht worde n naar mo gelij kheden om h uis vro uwe n te help en zic h aan de door de crisis gewi j zigde omstandigheden aa n te
passen. Dit sloot geheel aan bij de vis ie
van mevrouw Me sdag op het voeren
van een huishouden : zij heeft een
goede opleiding en deskundige voorlichting voor aanstaande huisvrouwen
uit alle lage n van de bevo lki ng altijd
een zaak van vo lksbelang gevo nde n.
Tijdens mijn gesprek met haar laat zij
merke n niets te moeten hebben van het
tegenwoordig heersende idee, dat het
doen va n de hui shouding stom en
gees tdode nd werk is. Integ endee l, zij is
va n men ing dat de hui svrouw een zó
grote invloed heeft op het ge zinsleven,
op het economi sche peil van het gezin
en op de geestelijke e n lichamelijke
gezond hei d van alle gezinsleden, da t
intellige ntie en organisatietalent ono ntbeer lij ke eigensc happ en zijn voor de ze
be lang rij ke taak. M et bij zonder wein ig
hers ens kan men op kantoor of fabr iek
nog een zeer br uikba re kra cht wo rd en ;
ma a r voor het leiden van ee n huis houden he b je he rsens nodi g! zegt ze ged ecide er d . Ju ist in de jaren dertig we rd
dit stan dp unt door de praktijk van he t
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De dreiging van oorlog wer d ook in de
huishoud school verstaan. Er werd ge ld
bijeengebracht voor joodse vluchte lingen uit Duit sland, ontruimingsoefeningen werden gehouden en de kelder va n
de schoo l werd gereedgemaakt om als
schuilke lder dienst te kunnen doen.
Veel meisjes vo lgde n de in de school
georganiseerde
curs us sen tot RodeKr uishe lpster. Indie n nodig zo u het
sch oolgebo uw die nst doen als hul p ziekenhu is voor het Ro de Kruis.

Emma Me sdag
Tijdens de oorlog wer d he t o nderwijs
we l zo goed mogelijk vo or tgezet, maar
de hu lp aan ieder die dat nodig had,
stond stee ds voorop . Zo werd de
school ee n centrum van noodhulpverlening , waaraan in principe de hel e
sc hoolbevolkin g onder le idin g van de
directrice me edeed: van het maken van
matra ssen en dekens voor vluc htelingen tot hu lp bij kledingverstrekk ing,
voed se luitde lin g en verplegi ng va n
zieken en kinderen in nood tehui zen.
De prob lemen in de sc hool ze lf , veroorzaakt door gebrek aan grondstoffen
en brand stof, groeiden geleidelijk , terwijl buiten de school de oorlogsellende
met de dag toenam . In 1942, het jaar
van de ev acu aties en de woningafbraak, hielpen alle leerl in gen bij de
evacuat ies van zowe l famili e en kennissen als wildvree m den . A an plotse ling uit h un huis gedreven gez innen
werd in het sc hoo lge bouw huisv estin g
verl eend . Tijdens de razzia' s overtrof
het aantal manne lijke inwone rs van de
huishoudschool het aan ta l vro uwen.
We bew éérden. wel dat de op leidin g in
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de oor logsja ren gew oon do orgin g , ve rtelt mev rou w Me sdag, en we h.adden
ind erdaad oo k altijd wa t leerlin g en .
M aar van het onde rw ijs kw am natuur lijk heel we in ig terecht. We wa ren
volop bezig m et andere din g en . In de
koud st e d ag en van 1944 war en er
dagelijk s ruim honderd va ste bezo eker s, die z ich bij een grote , m et turf
gestookte kachel konden warmen e n
een kop soep kregen. Ook liet Emma
Me sd ag gedurende
de hele oorlog
jood se vluchtelingen en verz et sstrijders onderduiken in de grote kruipruimte achter de centrale verw arming
(di e immers toch niet brandde) op de
zolderverdieping.
Met de turf die ze
kre eg voor de kachel beneden zor gde
ze ook voor warmte in de ruimte waar
de ond erduikers zaten. Daarbij mo et j e
bed enk en dat vrouwen in het alg em een
een h éél g root aandeel hebben g ehad
in het helpen van onderduikers en piloten . Werk elijk he el groot.
Toen du idelijk werd dat alle kind erhuizen en zi ek enhuizen volzaten, werd in
febru ari 1945 op initiatief van Emma
Me sd ag in het schoolgebouw
een
noodkinderhui s geopend. Veel o ude rs
war en op voe dse lto ch ten ond er weg
ges to rve n. A nde ren kwamen we l wee r
thui s. maar dusdanig ver z wakt, dat ze
onm og elijk voor de kinder en kond en
zorg en. Zo kt vamen ze bij on s in d e
hui sh oud school. Het duurde lang voordat er in de school opgewekte, gez onde en leven slustige kindertje s rondli epen en -kropen , maar het lukte! Van
bruine zandzakjes, bedoeld om als barricade te dienen, werden door d e
schoolbevolking kinderkleren gem aakt.
En al s die kinderen een beetje op geknapt war en en naar buiten kond en,
dan zag ik z e vanuit mijn kamer aankom en. ee n h ele bruine kudde ... ge h uld
in zandza kjes ...
De dag voor de capitulatie, 4 mei 1945 ,
werd er een groep Binnenland se
Strijdkr acht en in de school gesta tioneerd. Bij elkaar waren er toen een
kleine vijfhonderd mensen per dag , die
voor hun eten afhankelijk war en van
de school en van het organisatietalent
v an de directrice . Als ik haar vraa g of
dat niet een hele chaotische to est and
wa s, antwoor dt ze: Ik kon goed organisere n. Ik ben nou eenmaal een bezig
m en s.
Pa s tegen de zomer liep de sc ho o l
langza am leeg en in september 1945
werd het reguliere onderwijs hervat.
Een

nieuw

haar reis was het in Amerik a doorgebromee gemaakt heeft , beschouwt ze niet
ken inzicht , dat het meewerken van het
allemaal al s een verbetering. Maar ,
hele gezin in de hui shoudin g een nieuw
zegt zij , in 't alg emeen is er door de
ni euw e te chnis che mogelijkh eden
verantwoordelijkheid sgevo el gaf en dat
de gezinsleden zich zelf tekort deden in
sprak e van vo oruitgang. Als j e nou
bed enkt , dat onze g rote meren uitg ehet verwerven van kennis al s men de
huisvrouw
alle s alleen liet doen.
gra ven z ijn m et de hand en de sch op ...
Uiteraard
had dit
En over de jaren
veel te maken m et
vijftig: ik no emd e
het feit , dat in die
me in di e tijd
Ik noemde me in die
tijd veel vrouwen in
natuurlijk
g een
tijd natuurlijk geen
feminist ,
maar
Amerika ook bui feminist, maar vechten
tenshuis werkten. In
vechten voor d e
Nederland was het
rechten
van d e
voor de rechten van de
nog lang niet zover.
vrouw, dat vond ik
vrouw, dat vond ik een
Hier werd het buieen noodzakelijknoodzakelijkheid
heid. De verandetenshuis werken van
rende verhoudingehuwde
vrouwen
gen tussen man zowel door de polinen en vrouwen en tussen kinderen en
tiek als de maatschappij verworpen en
het traditionele gezin sdenken vierde
ouders vindt Emma Mesdag zeer
positief.
nog hoogtij. Mevrouw Me sdag over
Het huishoudonderwijs, zoals dat tiendeze opvattingen in een interview in
tallen jaren in Den Haag gegeven
1953 : Hier is de hui svr ouw er maar al
te vaak trots op om d e sloof te zijn van
werd , be staat niet meer. Voltooid verl eden tij d , zeg t Emma Mesdag zonder
haar ge zin. In Am erika is zij dat niet. En
een z weem van nostalgie. Over het
in 1955 verklaart zij: H et hu welijk is een
ge m eenschap pe lijke
onde rn em ing,
leven in de serviceflat is zij heel tevr eden . Enthou sia st vertelt zij bijvoor waarin ieder het z ij ne do et. En ook al
beeld over de culturele commissie van
bepaalt de man zich g rotendee ls tot geld
verdienen, de tijden z ijn toch voorbij,
het hui s, di e onder andere twee keer
per jaar een ex cur sie voor de bewoner s
dat de man een h.eel and er leven leidde
organi se ert . Zij bezoekt culturel e kofdan zijn vrouw, dat hij allee n maar
thuiskwam om te eten (of afb elde! J, en
fie ochtenden
in de bibliotheek
en
dat d e kinderen all een maar op gep oe tst
lezingen van de Soroptimisten , een
aan hem vertoond werd en .
internationale organi satie van vrouwen
De huishoudschool beleefde een perioin beroep en bedrijf, waar zij al vele
de van grote bloei. Men legde zich
jaren bij aangesloten is . Iedere dag
enthousiast toe op vernieuwing en ver leest zij uitgebreid de krant en kiest
betering van het onderwijs, hierbij
met zorg de televisieprogramma's
uit
geïnspireerd
en beïnvloed door de
die ze wil zien. Tot en met Nova en dan
inzichten
en werkmethoden
van
ga ik naar bed.
mevrouw Mesdag. Een voorbeeld: vijf
Dat zij zo'n hoge leeftijd bereikt heeft,
keer per week kwamen er tachtig menvindt mevrouw Mesdag wel bijzonder,
sen in de huishoudschool
voor een
maar ze aanvaardt het, zoals ze haar
warme maaltijd, die bereid werd door
leven lang aanvaard heeft wat op haar
de leerlingen, die zo leerd en opgewasweg kw am . In beweging blijv en ! is
sen te zijn tegen 'rnassawerk' .
haar devie s, en dat zowel met je herMaar na achtenveertig
jaar aan de
sen s als met je benen!
school verbonden te zij n geweest en
Jammer vindt Emma Mesdag het , dat
weer aan de vooravond van een geheel
ze ge en generatiegenoten meer heeft.
nieuw tijdperk werd het tijd de scepter
Ach , zeg t ze, oude vriend en z ijn
over te dragen aan een nieuwe generanatuurlijk all emaal al lang heengetie. Per 1 maart 1960 ging Emma
gaan, hè. Maar in huis heb ik all erl ei
Mesdag met pensioen. Dit betekende
aardi g e co nn ec ties, al zijn ze dan jar en
jon g er:..
niet dat zij ook inderdaad stopte met
werken; zij nam zitting in allerlei commissies op het gebi ed van de huishoudelijke voorlichting en zat nog tot ver
in de jaren zeventig in de redactie van
het tijdschrift Ons Gezin, de opvolger
van Huishouden van Nu .

t:ijdperk
Volt:ooid

In de voorzomer van 1951 maakte
Emma Mesdag een reis door de
Verenigde Staten om het hoger onderwijs in de huishoudwetenschappen
te
be studeren en daarnaast lezingen te
houden. De belangrijkste reden voor

verleden

t:ijd

Ann ek e Lind ers
Emma Mesdag is nu de oudste bewoner van de serviceflat wa arin zij woont.
Opmerkelijk vief vertelt ze over haar
leven en werk. De immense maatschappelijke
veranderingen
die zij
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Anneke Linders schrijft een dissertatie
over vrouw elijke parlementariërs tus sen 1945 en 1956.
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Ma r ije G raas

A. A gne s Sn elle r
MET MAN EN MACHT

Anal y se en interpretatie van tekst en van en over vrouwen
in de vroegmoderne tijd. Kok A gora , Kampen, 1996. ISBN
90 39 1 07254. f 54,00
De id eal e men s in de Renai ssa n ce is vo lge n s het Lexicon
van literair e terme n (1986) "d e were ldw ijze, uni vers eel
ontwi kke lde zeltb ewuste man van smaa k " . N a lezing va n
h et pr oefschrift va n A gnes S ne lle .', Met man en ma cht ,

A na lyse en interpre tatie van tek sten vall en over vrouwen in
de vroegmo derne tijd, bli jkt d a t d eze definiti e nodi g aa n
h erzi enin g toe is ; ook vr o uwe n a ls Tesse lsch a d e Roemer s
e n A n na Ma r ia va n Schurrn an bli jk en onder de t erm
' idea le R en ai ssance-m en s ' t e va lle n.
Met man en macht be vindt zich op het
snijpunt va n de disciplin es taalk unde ,
letterkun de en gesc hiedenis: door ana lyses van het taalsysteem en -ge brui k in
teksten va n zeve ntiende -eeuwse literatoren wor dt zic ht ve rkrege n op vrouwen in
de vroeg mo de rne tijd, hun pl aats in de
same n leving en de wens en en ge dac hte n
die ove r hen heersten . Ook wo rdt dui delij k dat in de literaire canon teksten va n
vrouw en bijg es chreven dienen te worde n . Sn ell er analyseert
vanuit de
gedac hte da t de lezer, en niet de aute ur,
betekeni ssen gee ft aan een tek st. Door
vanu it gende rpe rspectief de tek sten te
lezen en te interpreteren , worde n heerse nde gedac hte n en ideeën met betrek kin g tot vro uwe n en vro uwelijk he id va n
hun vanze lfs pre ke ndhei d ontd aan .
In het ee rste ge dee lte van he t boe k worden enke le ge dic hte n van Tessel sch ade
Roem ers geï nterpre teerd . Tot voor ko rt
we rd deze vro uw voor al genoe md als
lid va n ee n lit erair e elite , zo nde r da t aa n
h aar we rk ze lf aa ndacht wer d besteed .
Sne lIers ana lyse ma akt du idelijk dat de
ge dichten va n R oemer s keuri g aa n de
norm en vo ldoe n die in die tijd voor poëz ie go lde n en dat h aar
werk du s te n onrec hte buit en het zich t van h aar co llega -dichters én buit en het blik veld va n hed end aagse literatuur c riti ci is
geva llen.
O ok het beeld van de alom geprez en Ann a Maria va n
Schut man wo rd t bijge steld : door (ma nne lij ke) tijdgen oten
binn en de 'bo nae literae' aan het woord te laten , wordt duid elijk dat Van Schurm an welisw aar bejub e ld werd , maar dat zij
niet als voo rbee ld voor andere vrouw en zo u kunnen dienen, of
in de woord en van Cats: "Eén blo em e, soa men seyt, en maekt
gee n roose- kr ans". Zij was een uitzon de ring op de regel dat
ee n vrouw het best op haar plek was als ee n deugdzame echt ge no te die in alle opzichten van haar ma n afha nkelij k was .
Zelfs ee n vro uw elij ke tijdgen oot , Joh ann a Hoobius , ziet geen
m ogel ijkh eid to t identificatie me t de doo r haar zo bew onder -
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de vrouwen zoekt de bestemmin g van de vrouw in hui s: "Is
nie t ee n wij se Vrouw een ga ve van den H eere / Sy is haer hu ys
ee n vreu gt, en hout haer M an in ee re ." Het beeld van ee n
ge lee rde vrouw die slechts ac hte r ee n schot de colleges aan de
univ ersiteit mocht volgen, is in dit opz icht veelzeggend; ha ar
talen t kon men niet nege ren , maar er moest wel een muurtj e
om hee n ge ze t worden, opd at ander "vrouw getimmer" ni et op
het idee zo u kunnen kom en om ook te k ieze n voor de w er eld
van wete nsc ha p en kun st en voor de onge huw de staat.
Int eressant is de vraag hoe An na Ma ria va n Schurman zelf me t
haa r uitzo nderi ng spos itie om is gegaa n. Zij lijkt zich goe d te
hebb en bewogen binn en de co nve nties van haar tijd : de
ged ichte n die voo ral ge lege nhe idswe rke n of reli gieu s-did actisc h zij n, passen netje s binn en het ve rwac htings patroo n voor
vro uwe n. Op wetens cha ppe lij k ge bied daa renteg en wier p Van
Schurm an we l enke le barri ères omve r; in haar Di ssert a tio
zette zij veert ien argum ente n uit een
voo r de ste lling dat vro uw en ges chikt
zij n om we tensc ha p te bedrij ven . Toch
bleef zij stee ds ' de ande r'. Een kr ing
va n vro uw en in de we te nsc hap wist zij
niet om zich heen te krij gen .
In het laat ste deel va n he t boek wor de n
enke le werken va n 's land s popul a ire
di ch ter Ja cob C ats o nder de loep ge nomen . Sn eller la at treffend zien da t
C at s ' werk gee n doorkijkjes biedt op
het dagelij ks lev en in de zeventi en de
eeuw , m aar dat Cats een ideaalbee ld
uit een zette waaraan een vrouw in de
og en van ee n m an moest voldoen . Z o
bet eken t het woor d 'v ryh eyr' voor ee n
m ann el ij k person age dat hij ma g ki ezen w ie hij tot ec htge note wil , de vro uwe lijke tege ns pee lster heeft slecht s de
'v r ijhei d' o m haar m aa gd el ij kh ei d
be war en opda t zij a ls maa gd het hu welij k in kan gaa n.
Een pun t van kri tiek zou kunn en zijn
dat de klein e se lec tie die Snell er heeft
ge maa kt uit het sca la van teksten dat
ons uit de zeve ntie nde eeu w is ove rgeleverd , gee n vo lledig beeld geeft va n
het ge dac h teg oe d van de zeve ntie nde ee uw. AI in de inl eidin g
ec hte r vera ntwoo rdt Sn ell er h aar ke uze: zij pret end eert ni et
ee n alge meen beeld te geve n va n de vroeg mo derne tijd , maar
wi l laten zie n dat in de taal allerlei we nse n, ideeën en vero nde rs telli nge n verbo rgen zitte n die de po litieke, god sdi en sti ge
en cultureel -ma atsch appe lijke vis ies in ee n sa men lev ing wee rsp iege len. De liefhebber van het we rk van vadertje C at s of
Huy gen s moet dit goed bed enken tijden s het lezen van dit boek
als hij of zij niet al te tel eur gesteld wil rake n in zijn of haar
ge lief de schrij ver. Maar dat het beeld dat wij hebben van on ze
ge lief de zeve ntiende-ee uwe rs enige aanvullinge n behoeft, is
ee n zaa k die door dit pro efs chri ft ono m stotelij k is aangetoond .

M arij e G roo s is ne erl and ica en redac trice van Hi st ori ca.
Momentee l is zij ond erz oeksas sist enr aan de RUL
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---Sekse
en
schappelijk

maatW'erk

18 9 0 -1 9 5 0
Berteke Waaldijk
HET AMERIKA DER VROUW
Sekse en geschiedenis
van maatschappelijk werk in Nederland en de
Verenigde Staten (Wolters-Noordhojf,
Groningen 1996).
Welke rol speelde sekse in de geschiedenis van het maatschappelijk
werk in
de periode l890-l950?
Dat is de centrale vraag in het proefschrift
van
Berteke
Waal dijk. Zij onderzoekt
welke beelden van maatschappelijk
werk en welke beelden van vrouwen
en vrouwelijkheid er in die tijd bestonden en hoe die twee zich tot elkaar verhielden. Zij vergelijkt daarvoor twee
landen, Nederland
en de Verenigde
Staten. De vergelijking
wordt uitgewerkt aan de hand van drie punten die
meteen de drie delen van het boek vormen: de historische
legitimaties
die
aan het nieuwe beroep maatschappelijk
werk gegeven werden, de opleidingen
voor maatschappelijk
werk die in de
negentiger jaren ontstonden en de discussies over de verhouding tussen individueel maatschappelijk
werk en de rol
van de staat.
In deel een komt de ontstaansgeschiedenis van het nieuwe beroep aan de
orde. Vanaf de negentiger jaren van de
1ge eeuw werd in Nederland en de
Verenigde Staten een begin gemaakt
met de professionaliteit
van maatschappelijk werk. Het maatschappelijk
werk ontstond als vak en vrouwen
speelden daarbinnen een grote rol. In
beide landen deden de pioniers van het
vak een beroep op het verleden om hun
vak te legitimeren.
Maar daarnaast
waren er grote verschillen.
In de Verenigde Staten ontwikkelden
de vrouwelijke pioniers van het maatschappelijk werk hun vak in nauwe
relatie met wetenschap
en politiek.
Opvallend is dat sekse in hun beschouwingen geen expliciete
rol speelde.
Anders gezegd, het maatschappelijk
werk werd niet aan vrouwen en vrouwelijkheid gekoppeld.
In Nederland kwam de professionaliteit van het maatschappelijk
werk vergeleken bij de Verenigde Staten laat op
gang. Hier bleef - en dat duurde tot
1940 - de betekenis
van vrouwen,
vrouwelijkheid
en vrouwenbeweging
in
het
vak
centraal
staan.
Maatschappelijk
werk werd door de
pioniers van het vak opgevat in termen
van dienstbaarheid
en opoffering en
daarmee expliciet gekoppeld aan vrou-

- -- - - -wen . Het ontwikkelen van een visie op
de sociale rol van de staat werd overgelaten aan wetenschappers en politici,
de mannen dus. In dit kader is het dan
ook niet verbazingwekkend
dat de
vrouwenbeweging
in Nederland grote
belangstelling
opvatte voor het maatschappelijk
werk. Maatschappelijk
werk werd door haar opgevat als werk
waarvoor vrouwen bij uitstek geschikt
waren en dat zou leiden tot vrouwenemancipatie.
Na '45 komt in Nederland de professionaliteit
van het maatschappelijk
werk pas goed op gang. En dan verdwijnt ook in Nederland de nadruk op
het sekse specifieke karakter van het
maatschappelijk
werk en daarmee de
band
met
de vrouwenbeweging.
Helaas komt de periode na '45 in dit
deel maar zeer kort aan de orde . Wat
mij betreft had deze periode nog wat
meer uitgewerkt mogen worden, juist
omdat er in die periode in Nederland
sprake was van een grote omslag.

In het tweede deel wordt de betekenis
van sekse in de geschiedenis
van de
opleidingen
voor
maatschappelijk
werk besproken. In de jaren '90 ontstonden in Nederland en de Verenigde
Staten de eerste scholen voor maatschappelijk
werk op initiatief
van
vrouwen. In beide landen moesten de
vrouwen opboksen tegen de wijd verbreide opvatting dat vrouwen en professionaliteit
elkaar uitsloten.
Maar
verder waren er grote verschillen tussen de twee landen.
In de Verenigde Staten streefden de
scholen veel eerder en explicieter naar
een professionele
opleiding met als
gevolg dat er meer mannen, als leerling
én als docent, aangetrokken
werden.
De aan de scholen opgeleide maatschappelijk
werksters verwierpen
de
associatie van hun vak met de traditionele vrouwenrol. Hun grote angst was
dat deze associatie de status van het
vak alleen maar zou verlagen.
In Nederland daarentegen
werd door
de scholen de traditionele vrouwenrol
benadrukt. Maatschappelijk
werk werd
beschouwd als een vak voor vrouwen
met als gevolg dat uitsluitend vrouwen
de opleidingen
bezochten.
Na '45,
zoals in deel een al is aangekondigd,
komt de grote omslag: maatschappelijk
werk wordt losgekoppeld van de traditionele vrouwenrol.
Ook hier wordt
naar mijn smaak de grote verandering
te weinig uitgewerkt.
In het derde deel laat de onderzoekster
aan de hand van discussies binnen het
maatschappelijk
werk zien dat in
Nederland en in de Verenigde Staten de
methodiek
van het maatschappelijk
werk vooral door vrouwen is ontwikkeld. De vrouwen probeerden hierbij
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een combinatie van theorie en praktijk,
van 'voorkómen'
en 'genezen'
van
sociale
problemen
toe te passen.
Volgens Waaldijk hebben zij daarmee
de basis gelegd voor de professionaliteit van het maatschappelijk
werk.
Maar ook in dit deel doemen verschillen tussen beide landen op.
In de Verenigde Staten vatten maatschappelijk
werksters sociale wetgeving (voorkómen) en individueel maatschappelijk werk (genezen) niet op als
tegenstelling. Zij wezen telkens op de
onverbrekelijke
band tussen sociale
wetgeving
en 'social
case work'.
Volgens Waaldijk droegen zij zo bij
aan de opbouw van de Amerikaanse
verzorgingsstaat,
iets wat door historici lange tijd is genegeerd.
In Nederland hielden de maatschappelijk werksters zich vóór '45 niet bezig
met de plaats van het individueel maatschappelijk werk in de sociale politiek.
Individueel
maatschappelijk
werk
werd gezien als politiek neutraal. Na
'45 vond ook op dit gebied de grote
omslag plaats. Ten tijde van de weder- '
opbouw kreeg maatschappelijk
werk
een centrale plaats in de politieke discussies over de sociale zekerheid.
Individueel
maatschappelijk
werk
werd uiteindelijk
geaccepteerd
als
onderdeel van de verzorgingsstaat.
De
oprichting
van het Ministerie
van
Maatschappelijk
Werk in 1952 illustreert dit.
De vraag waarom in Nederland juist in
de periode van de wederopbouw
de
grote verandering plaatsvond komt in
dit derde deel expliciet aan de orde.
Blijkbaar is dit een bewuste keuze
geweest, die helaas niet van te voren
door de schrijfster aangekondigd is.

Met dit proefschrift heeft Waaldijk willen voorzien in een leemte. Zij is daarin mijns inziens ruimschoots geslaagd.
De vergelijkende
methode maakt dat
het onderwerp meer diepgang krijgt
dan wanneer
bijvoorbeeld
alleen
Nederland onderzocht was. Puntje van
kritiek is dat de onderzoekster hier en
daar in nogal omslachtige bewoordingen haar redeneringen uiteenzet. Maar
dat is zeker niet in het gehele boek het
geval. Én, zoals al eerder gesteld, de
periode na '45 had wat mij betreft in
deel een en twee wat uitvoeriger aan de
orde gesteld mogen worden. Dat neemt
niet weg dat het een zeer interessant
proefschift is geworden dat voortgekomen lijkt te zijn uit een grote (persoonlijke?) betrokkenheid
bij het maatschappelijk werk.

Trees Moll
Trees Moll is docent geschiedenis aan
de Hogeschool Holland te Diemen
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Netwerken
op het
kruispunt
van letterkunde & vrouwenstudies
Het begon allemaal tijdens het landelijk
congres Vrouwenstudies/Gender-studies in de herfst van 1993 . Enkele literatuurwetenschappers
die daar aanwezig waren, bespraken hun onvrede over
het feit dat er in de neerlandistiek nog
zeer weinig feministische benaderingen
bestonden en dat de wetenschappers
die zich hiermee bezighielden weinig
van elkaar afwisten - dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de historici. Men
besloot daarom een informeel werkverband op te richten dat twee keer per jaar
bij elkaar zou komen. Het doel daarvan
zou zijn vruchtbare wetenschappelijke
gesprekken te voeren, informatie uit te
wisselen, contacten op te bouwen,
elkaar te ondersteunen en te inspireren,
en genderstudies in de letteren en vrouwenstudies te stimuleren. Het verband
Vrouwenstudies,
werd Werkverband
neerlandistiek,
Literatuurgeschiedschrijving gedoopt , om een interdisciplinaire aanpak te bevorderen en om
iedereen die zich met één of meer van
deze vakgebieden bezighield de gelegenheid te geven zich aan te sluiten.
Maaike Meijer (neerlandicus en literatuurwetenschapper) en Marianne Vogel
(neerlandicus
en germanist)
waren
bereid
de
coördinatie
van
het
Werkverband op zich te nemen en organiseerden
een eerste studiedag
in
Utrecht op vrijdag 18 februari 1994.
Eenentwintig vrouwen waren aanwezig. 's Morgens presenteerde iedereen
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zich met eigen onderzoek en eigen interesses, 's middags werden concreet de
voor- en nadelen besproken van de toen
pas verschenen literatuurgeschiedenis
Nederlandse Literatuur, een geschiedenis (hoofdredactie M.A. SchenkeveldVan der Dussen). Er werd gedebatteerd
over in hoevene in dit boek vrouwen
beter geïntegreerd waren dan in andere
literatuurgeschiedenissen
en welke
beelden gereproduceerd dan wel herschreven werden . Men vroeg zich af in
hoevene het mogelijk was een werkelijk vrouwvriendelijke
literatuurgeschiedenis te schrijven, en of die alleen
over vrouwen of ook over mannen zou
moeten gaan. Ook werd gepraat over
het genre van de literatuurgeschiedenis
op zich, over de ideologie achter de
constructie van een nationale literatuur,
over het principe van de uitsplitsing in
hoge en lage literatuur, over selectiemechanismen en de voor- en nadelen
van een literatuurcanon. De deelnemers
aan de studiedag waren het er na afloop
over eens dat het Werkverband zeker
voortgezet moest worden, waarbij het
debat over een vrouwvriendelijke
literatuurgeschiedenis
één van de aandachtspunten moest blijven.
Vervolgens werden er in vaste regelmaat twee studiedagen per jaar gehouden, in oktober en maart, steeds op een
vrijdag in Utrecht. Inmiddels hebben
zich meer dan zeventig geïnteresseerden
gemeld
als
lid
van
het
Werkverband; het aantal deelnemers
aan de - kosteloze - studiedagen ligt
tussen de twintig en de veertig. Er zijn
ook verschillende mannen lid van het
Werkverband en dat aantal zouden wij
graag nog vergroten. De studiedagen
zijn toegankelijk voor leden en nietleden die geïnteresseerd zijn of zich
bezighouden
met onderzoek
dat
onder
de
naam
van
het
Werkverband valt. Op elke studiedag worden 's morgens en aan het
begin van de middag rond één
zwaartepunt verschillende lezingen
gehouden, steeds gevolgd door coreferaten
en discussies,
waarna
geëindigd wordt met een algemene
discussie over allerlei problemen.
Tussendoor
wordt
gezamenlijk
geluncht, en de dag wordt om 16.00
afgerond in een vast café, waar men
de kans heeft nieuwe contacten aan
te knopen, elkaar beter te leren kennen en nieuwtjes te horen. Uit de
reacties van deelnemers blijkt dat
de studiedagen
inderdaad
zeer
vruchtbaar en inspirerend zijn; er
begint geleidelijk aan een hecht netwerk te ontstaan.
Om te laten zien over welke onderwerpen er in de afgelopen jaren is
gedebatteerd, volgen een paar voorbeelden van titels van lezingen:
Indië herzien; naar een andere
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benadering van Nederlands-Indische
teksten (Pamela Pattynama), De taal
der liefde - van vrouwelijke auteurs in
de 17e en 18e eeuw (Riet SchenkeveldVan der Dussen), Realisme en ideologie. Schrijfsters rond 1915 en de reactie
(Erica van
op de vrouwenbeweging
Boven), Heeft de Scandinavische literatuurgeschiedenis
een gender (Petra
en
Broornans), Literatuurgeschiedenis
(Yasco
homosociale
strijd
Horsman), Over auteurs met een averechtse verhouding tot de canon en de
gevolgen voor de canonisering van het
werk; Fristri Harmen van Beek en
(Annie
van
den
Gerard
Reve
Dwalen
door
Utopia.
Over),
Utopiaverhalen in de vroegmoderne tijd
(Agnes Sneller), De heldinnenbrief in
de Nederlandse letterkunde, met speciale aandacht voor het beeld van Helena
van Troje (Olga van Marion).
Alhoewel een aantal deelnemers er in
het begin sterk voor was zo snel mogelijk concrete plannen te maken voor
het schrijven van een vrouwvriendelijke literatuurgeschiedenis,
is dit plan
langzamerhand wat meer op de achtergrond geraakt. De kwestie blijkt uiterst
gecompliceerd
te zijn en de ideeën
hierover lopen sterk uiteen. Daarom is
nu besloten om te beginnen met het
publiceren van een themanummer
in
een wetenschappelijk
tijdschrift over
één specifieke kwestie: gender & poëtica. Over dit onderwerp zijn al een
aantal lezingen gehouden, en de afgelopen studiedag van vrijdag 11 oktober
was er speciaal aan gewijd. Met het
bundelen van een aantal lezingen over
gender & poëtica als themanummer zal
het Werkverband zich voor het eerst
naar buiten toe presenteren.
Alle geïnteresseerden
worden bij deze
van harte uitgenodigd een kijkje te
komen nemen op onze zevende studiedag, die op 11april 1997 gehouden zal
worden. Wie lid wil worden en op de
mailinglijst wil staan - men ontvangt
dan een verslag van elke gehouden studiedag en het programma met datum
en plaats voor de volgende - kan zich
melden bij:
dr. Erica van Boven
Vakgroep Neerlandistiek
Rijskuniversiteit Groningen
Postbus 716
9700 AS Groningen
tel. 050-3635863
dr. Marianne Vogel
Rissener Dorfstrasse 31
D-22559 Hamburg
tel. 00-49-40-811 503

Marianne Vogel

Vers

Boeken

in 't kort

Jeanet va n Omme,
Annemarie Aalders en Vilan
van d e Loo
REB ELS BINNEN
DE R EGELS
H et vrouw endispuut Arkto s,
1917-199 7
Verlor en , Hilv ersum, 199 7.
125 ,00
In febru ari 1997 zal een nieuw
Tipj e van de Sluier, deel 11 verschijn en . R eb els b inne n d e
reg els.
H er vrouwe nd isp uur
Arkt os 191 7-1997 beva t int erview s met ruim dertig vro uwelijk e co rpsst ude nte s die tussen
19 17 en 1997 st ude er den en lid
war en va n h et ro emruchte
Arktos, een di spuut van de
Al gem een
Vrou welij ke
Stud ent en Ver eni ging , de AVSY.
Voorm ali ge e n huidi ge studente s
verte lle n o pe nha rtig o ver de
bet ekeni s va n hun stud ie, over
vro uw -zi j n, o ve r werken in
co m bina tie met zo rg take n, over
hun uiterlijk en dat van andere
stude ntes, ove r m annen en het
hu welij k, ove r vro uwe nemancipatie en o ve r ande re maat schappelijk e o ntw ikke lingen. De biog ra fisc he port retten die zo
geco ns truee rd konden worden ,
zijn boeiend e voorbeelden van
oral hist ory .
O f de visies e n zelfb eelden die
hi er na ar voren kome n ook respres ent atie f zij n vo or ander e
stud er end e
vrouwe n
in
Ned erl and, is e en vraag die
ni euw e n uitgebreid onderzoek
ve rgt . Al s ee rs te belangrijke
aan zet daar to e ve rsc hij nt Rebels
tussen de rege ls.

Anna Maria van Schuurman
VERH ANDELING OVER
DE AANLEG VAN VROUWEN VOOR WETENSCHAP
Sti chting Uitg ev erij Xeno,
Gronin g en , 1996.122 ,50
D e ee rste Ned erland se vertaling
va n de Di sser tatio (1641 ) van
Ann a M ari a va n Schuurman
w aarin zij de ste lling verdedigt
dat vro uwe n zich wel degelijk
met w et en sch ap kunnen en
mo gen bezi ghouden. Het boek
bevat tev en s de vertal ing van de
corr esp ond entie die An na Mari a
van Schuurman met de Lei dse
the oloog Andr é Rivet over hetzelfd e onde rwe rp voerde. In een
uit gebr eid e inl eidin g gaat dl'.
A .e.M . Roo th aa n onder meer in

op haar vee lbe wog e n le ve n,
bespr eekt ze de pla at s die Van
Schuurman in haar tijd en in
ver gelijkin g m et andere voor uitstreve nde tijd gen oten inne emt ,
e n ste lt ze Van S chuurman s
keu ze voo r de s pecifieke vorm
va n haar ple idoo i aa n de orde .

Martjk e Barend-van Haeften
OP R EIS MET DE VOC.
DE OPENHARTIGE
DAGBOEKEN VAN DE ZUSTERS LAMMENS EN
SWELLENGREBEL
Walbur gpers, Zutphen, 1996.
149 ,50
B ecomm entarie erde reisverslage n va n dri e vrouwelijke passagiers van VOC- schepen uit de
ach tti end e ee u w. Beschreven
wordt het lev en aan boord: de
ma altijd en , de spelletj es om de
tijd te ve rd rijv e n, de zeeziekte
e n de ee rste indrukken van het
leven aa n de Kaap.

Marianne Waldekker
DE NATIONALE
VROUWENTENTOONSTEL
LINGEN 1898-1948 EN HUN
VOORGESCHIEDENIS:
EEN G EANNOTEERDE
BIBLIOGRAFIE
17 ,50 (incl. verzendkosten) op
gironummer 193064, t.n. v.
Raffia Vrouwenbulletin KUN
te Nijm egen o. v.v. 'Bibliografie
National e Vrouwententoonstellin g en '.
Bibli ografie met pub lica ties over
de
dri e
gro te
Nationale
Vrouw ent ent oon stellingen die in
N ed erl and ge ho ude n zijn in
1898, ]91 3 e n 1948 te Den Haa g
en Am sterd am . Ook kleinere tentoon stellin gen die hieraan voorafg inge n, zij n opgeno men: Delft
( 187 1) e n Leeu warden ( 1878).
B ovendi en is er ook literatuur
ve rme ld o ve r vro uw entent oonstellin gen in het buiten land die
als voo rbee ld dienden voor de
Ned erl and se ten toon ste llin gen,
zoa ls de vrouwe nafde ling van de
we re ldte ntoo ns te lling
van
Chic ago ( 1893) .

Elspeth Etty
LIEFDE IS HEEL HET
LEVEN NIET. HENRIËTTE
ROLAND HOLST 1869-1952.
Balans , Amsterdam, 1996.
185,00
Bi ografi e va n Henriëtte Roland
H ol st.
In
dit
proefschift
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besch rijft Etty voora l het politi eke le ven va n Ro land Hol st.

Bert Bakker, Amsterdam ,
1997. f 45,00

Mineke Bosch
DE MOD ERNE MENS
EN DE VROUW.
DE BIOMEDISCHE
WETENSCHAPPEN
EN
DE ' DUBBE LE ERFENIS
VAN DE VERLICHTING '
Stichtin g Beheer I/SG,
Amsterdam, 1996.119,90

A an de hand va n uiteenlopend
materi aal, w aaronder literair e en
filosofi sch e tek sten , m aar ook
beeldh ou w werken sc hetst Dub y
de maatsch appelijke en econ omi sch e positie van de vrouw.
Dan blijkt dat haar invloed in de
pr aktijk verder te reiken dan het
ov erge leve rde mannelijke ideaalbee ld ons wil doen geloven.

Bund el lezingen ge houden in het
kad er van het proje ct Vrou wenen
genderstudie s
aan
de
Rijksunivers ite it Limbu rg met
bijd rag en van Mi ne ke Bosch,
P am el a Pattynama,
Veronica
Vasterlin g , Lies Wesseling e n
Selm a Sevenhuijsen .

Lotte va n der Pol
HET AMSTERDAMS
HOERDOM. PROSTITUTIE
IN E EN VROEGMODERN
STEDELIJKE
SAMENLEVING 1650-1800
Wer eldbibliotheek, Amsterdam ,
1996. f 49.90.
Pr ostituti e pa ste niet in het beeld
va n A ms te rdam in de Goud en
Ee uwe n is in de off iciël e
gesc h iedschrijv ing doodgezw ege n. Dit proefschrift gaat ov er
de prostitutie maar tegelijkertijd
oo k ove r het leven aan de o nd erk ant van de samenlev ing .

Jantine Oldersma
DE VROUW DIE VANZELF
SPREEKT
GENDER EN REPRESENTATIE IN HET
NEDERLANDSE ADVIESRADENSTELSEL
DSWO Pres s, Rijksuniversiteit
L eid en , 1996 . 156,95
In deze stud ie wordt in gegaan
op de politi ek e be ginselen die
het ste lse l hebb en ge vormd en
de hed endaag se opvattin gen
daaro ver . H oe passen vrouw en
in opva tt inge n over represent atie ? Waarom word en zo weini g
vrouw en gev raagd ? D oor mid del va n ee n enquete onder alle
led en van adviesraden en een
aantal casestudies
poogt de
aut eur op deze en andere vrag en
ee n verh elderend lich t te werpen
op de 'schemer zone ' v an de
Nederlandse po litie k.

George Duby
EDELVROUWEN
IN
DE TWAALFDE EEUW

februari

Heila van de Velde
VROUWEN VAN DE PARTIJ
DE INTEGRATIE VAN
VROUWEN IN POLITIEKE
PARTIJEN IN NEDERLAND
DSWO Press,
Rijk suniversiteit Leiden,
1997, f 58 ,60
Vrou wen van de parti j be schrijft
en a na lysee rt de parti ci pati e va n
vro uwe n in de Nederland se poli tieke partijen vanuit een hi storisch per spectief vanaf de intr odu cti e van het kiesr echt voor
vrou w en . H et boek gaat uitgebreid in op de ont wikk elin gen
die tussen 1919 en 1990 plaatsvonde n rond een aa ntal them a's :
de in de partijen dom inerend e
vis ie op de politieke verteg enwoordiging van vrouwen , het
nummeri eke aandeel van vrouwen in partijfuncties, de po sitie
van vrouwen in de partijor gani saties, de gesc h ieden is van de
partij gebonden vrouwenorgani saties en de recruteri ng en sel ectie van vrouwe lijke kandidaten
voor politieke functies.

Christine de Pizan.
DE DROOM VAN
C H R ISTI NE.
N ed erlandse vertaling en inl eiding: Drs . Albertine Pontfoon .
Hi stori sche Uitgeverij
Rott erdam, 1995.
L' Av is ion de Chri stine is het
tw eede we rk van Chri stin e de
Pizan . Het is e venals De Stad
der Vrou wen (ee rste vert alin g)
in 1405 geschreven. De Dr oom
is ee n all egorisch prozawerk in
drie delen. In het eerste deel gaat
o ve r de geschiedenis
va n
Fra nkr ij k, het twe ede deel handelt o ver de wetenschappen van
de kla ssieke na tuurfi losof ie en
het derde dee l is overw egend
auto biografisch .

Zo nne ke Matthée
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H t s t o r i c a-cs e r v i c e
Summer

Oproep
Vrouwenarbeid
1898-1998

in Haarlem

Gezocht t.b .v. o nderzoek vo o r tentoonstelling, boek e n lessens eri e enthousiaste medewerk sters , voor h et d oornemen
v an de be st aand e literatuur
ove r de
ges chiedenis va n Haarlem op rele vante
g eg e vens e n/of het verri cht en v an
arc hiefo nd erzoe k.
Voor stud ent en gesch ieden is eve n tu eel
als stage.
Inlichting en: Jannie Poe lstra , UVA 0205254467 of 02 3-5343513.

Agenda
Is lesbos

een

eiland?

Debat over de ver houd ing tussen 'h et lesbische' en vr ouwen in vers chill ende culturen en peri od es.
Een viertal recent e, vernieuw end e publica ties over dit thema is de aanl ei ding om
de auteurs d aarvan publiek elijk met
e lkaar in ges prek te bren gen :
l rene C ostera M eij el' ove r de betekeni s
van ' het lesbi sch e ' vo or de tweed e femini sti sche go lf - Het p ersoonl ijke wo rdt
p olitiek ( 1996) .
M yriam Everard ove r conce pten van sekse
in relati e tot ' het lesbische' in de vro eg mo derne tijd- Zi el en zinnen (1994).
Geertje Mak ove r feminism e, ' m annelij kheid' en 'het lesbische' rond 1900 in
Europa - Mann elijk e vrouw en ( 1997).
Gloria Wekk er ov er mati -w erk e n de
opva tti nge n ove r se ks ualite it en sekse bij
C reool se vro uwe n - Ik ben een gou de n
m unt (19 94 )
Pro gramma
15.00
On tvan gst
15.15
K o rte present ati e doo r elk
va n de spreeks te rs, m et de
m ogel ijkheid tot het ste lle n
van kort e vragen
16.30
th eep au ze
16.45
Deb at tussen spre ek ster s en
met het publiek
17.30
A fsluit in g met borr el & brui s
D atum : vrij dag 4 apri l,
15.0 0 - 18.00
Pla at s: A ca de m iegebou w Utr echt ,
zaa l 0.16
Toe gang : G rat is
Bo eken st and va n S avann ah B ay a an w ez ig
Organisati e: Uitgeverij
B oom i.s.m.
Vakgroep Vrouw enstudies L etteren van de
Universiteit Utr echt en Sav ann ah Bay

11

HISTORICA

Sluiers

School

Van 18 augu stu s tot 6 septemb er 1997
wordt de Eur op ean Summ er Sch ool in
Women's
Studi es in Dortmund
en
Bi elefeld geh ou den . Thema: ' Eur opean
Women's Studi es fro m multi cultu raJ and
interdis ciplina ry persp ecti ve s ' .
Inl ichtingen .
Noise ,
Kr omme
Ni euwe gra cht 29 , 351 2 HD U trec h t . tel.
03 0 -2 5 360 13.

Vrouwelijke
I 7de/l 8de

kunstenaars
eeuw

O.l.v. Els Kl oek inventari seer t een
Utr echtse we rk groep alle beeld end e kunste na ressen d ie in dezc peri ode in de
N oordelijk e N ed erl anden werk zaam zij n
ge we es t. Het o nderzoe k zal (on der voo rb eh oud ) op 2 1 maart 199 7 in Utr echt
wor den gep rese ntee rd. Inl. 030- 25 36451
of 02 0-6756333.
Studiemiddag
ove r de di ssert ati es van
Lotte van der Pol en Agnes Sneller
Thema: de socia al-econom isc he benade ring binnen vro uwengesch iede nis (V.d.
Pol) en het lezen van teksten (Sn ell er).
D atum: 25 ap ril 1997, tijd 14.00 te
Ut rec ht.

IIAV

blijft

ierd

Slui ers bed ekk en ni et alleen, m aar onthullen ook ve el o ver de dragers e n dr aagste rs. In Nederl and was in de ze ve ntie nde
ee uw de huik, ee n kleed dat zow el door
m an nen als door vro uwen over h et hoofd
we rd ged rag e n, ee n teken va n ro uw. O ok
in het oude Gri ek enl and en E gypt e d roeg
men sluiers. M o slim vrou wen laten door
het dr agen van ee n sluie r zie n d at ze m oslim zij n .
Tot h alf mei in het R ijksmu seum vo or
Vol kenkunde In L eid en .

Streekdracht

en

mode

N aast tradition el e klederdracht w ordt ook
modieuze vro uwe nk le d ing van e ind vorige en begin deze ee uw tento on gesteld .
Tot e ind 199 7 in het Limbur gs Mu seum
in Venlo .

Rijksmuseumdag
·Voorbeeldige

Vrouwen'

Op 25 april
19 97 organis e ert het
Rijksmuseum
ee n dag over het them a
'voor b e eld ig e vr ouwen'.
Inl. Bur eau
Eve ne me n te n, P o stbu s 74888 , 1070 DN
Am sterdam , 0 20 -6 732 12 1.

bestaan
Wezen

De mini ster hee ft afgez ien va n zij n vo or nemen om het llA V sam en met andere
o rganisa ties voo r em anc ipatie te Jaten
fuse re n tot éé n instelling . Red en : d e nadelige invloed di e het zou kunn en hebben
o p het verzam elen en informer en van derden over de gesc hiedenis van de vrouwe nbeweg ing .
IIAV op Internet
S inds kort heeft het JIAV ee n recht str eek se
aa ns luiting op Int ern et http://www.iiav.nl .
waa rbij ond er ande re de dat ab ase v an het
lIA V onlin e toegankelijk is gewo rden.
O nla ng s is de activiteitenagenda
toe gevoegd; een chro no log isc h ov e rzic ht va n
landelijke , regi on ale en lok al e ac ti viteiten: congres sen , dis cussiebij eenk omsten,
stud ied agen , m anifestaties en tent oonstellingen. Wekelijk s worden de ni euw binnen gekomen eve ne men te n to ege voegd .
De activ ite iten kunne n per e-m ail agenda
@ia v.n l aan gem eld wo rden.

Expositie
Hek senh aat e n tove rko lde r als hi stori sch
ve rs ch ij nse l.
T/m 20 april 19 97 in Mu seum ' t Oude
Huis, Zoeterm eer.
Op en wo.iza., zo . v an 13.00 - 16 .00 u.

februari

Ontslu

1997

en boefjes

Kinderhuizen
in terugblik
O ver zi cht
va n de
kin de rzor g 111
N ed erl andse tehu izen . Niet allee n het
le ven van wee skind er en staat hi erin centraal, maar ook de (her)opvoedin g van
verw aarloosde en cr im inele kind er en .
Onb ekende schil d erij en geven m et vele
ge bru iksv oorwe rpe n en oude f ilmf ra gme nte n een ind rin g end b eeld va n het
leven van wees me isjes en -j o ngens .
Tot 4 mei 1997 in h et Mu seum vo or
M od erne Kun st in A rn hem.

Personalia
Dr. I. Stamhuis , univ ersitair docent aa n
de Vrije Un iver si te it van Am ster dam,
heeft de Hi stor y of Women in Sci enc e
Pri ze g ewo n ne n. Z ij kr eeg deze
Am erikaan se w etensc h aps prijs naar aa nleidin g van haar art ike l ov er de G ro nings e
Ti ne Tamme s ( I 87 1-194 7) , de tweede
vro uwe lij k e h o o gl er a ar in Ned erl and .
Stamhuis is do cen t in de ge schiedeni s van
de wi skunde en natuurwetens ch ap pen.
6 d ecember j .l. heeft Agnes Sneller haar
p ro ef schrift
Met
Man
en macht.
Analyse en interpretatie
van t eksten
van en over vrouwen in de vroegmoderne
tijd aa n de Uni ver sit eit va n
U tr echt verd ed igd.

_________ ----J_
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KLEURECHT

STUDIEMIDDAG

EN SYMPOSIUM

OVER KLEUR IN VROUWENGESCHIEDENIS

De Vereniging voor VrouwenGeschiedenis
(VVG) organiseert in 1997 op 11 april een studiemiddag en op
22 november een symposium over kleur in vrouwengeschiedenisonderzoek.
De studiemiddag is bedoeld
om gezamenlijk naar manieren te zoeken waarop niet of nauwelijks gekleurd onderzoek meer kleur zou
kunnen krijgen. Onderzoeksters/kers, promovendae/di en doctoraalstudentes/ten
krijgen de gelegenheid uit
te proberen hoe kleur in hun onderzoek geïntegreerd kan worden. Het symposium duurt een hele dag en
iedereen die belangstelling heeft is welkom. Enkele deelneemsters/nemers
van de studiemiddag presenteren een meer uitgewerkt paper. Daarnaast nodigen we een aantal onderzoeksters uit die etnische, raciale of
koloniale verschillen van meet af aan in hun onderzoek centraal stelden.

Studiemiddag 'Wit als kleur'
Wit blijft als kleur vaak onzichtbaar. De studiemiddag is bedoeld voor iedere onderzoekster/ker die zich
wil verdiepen in de betekenis daarvan voor het eigen onderzoek(sgebied).
Zwarte en immigranten-vrouwen hebben er bij witte historicae herhaaldelijk op aangedrongen, dat zij zich meer bewust zouden moeten
zijn van kleurverschillen en vooral ook van de consequenties die kleur heeft voor de geschiedenissen die
zij schrijven. Witte historicae zullen dit in principe wel onderkennen. Maar hoe deze inkleuring van het
onderzoek moet gebeuren, is een vraag die niet zo gemakkelijk te beantwoorden is. Aan de hand van ieders
eigen onderzoek willen we nagaan of kleur daar mogelijkerwijs een rol in speelt, al is het soms impliciet
of ongemerkt.
De studiemiddag vindt plaats op vrijdagmiddag 11 april 1997, 14.00 uur te Utrecht. Aanmelding bij
onderstaand adres is noodzakelijk.
Inge Boer (Belle van Zuylen, UvA), Geertje Mak (Gender- en vrouwengeschiedenis,
KUN) en Berteke
Waaldijk (Vrouwenstudies Letteren, RUU) beginnen met een voorzet over hoe zij wit als kleur (in hun
onderzoek) een plaats geven. Vervolgens praten we in subgroepen door aan de hand van enkele vragen. De
middag wordt plenair afgesloten. Margreet van der Burg (Agrarische Geschiedenis, LUW) zal deze middag voorzitten.
De volgende vragen kunnen in de subgroepen als leidraad dienen:
1. Hoe heb ik mijn onderzoek afgebakend en heeft die afbakening met kleurverschillen te maken? Om
impliciete afbakeningen te achterhalen is het zinnig de centrale definities en concepten onder de loep
te nemen en je af te vragen in hoeverre die gekleurd zijn.
2. Welke groepen treden handelend op in mijn onderzoeksverhaal?
Wie staan er centraal bij de beantwoording van mijn onderzoeksvraag of hebben daar baat bij? Van welke groep vrouwen schrijf ik de
geschiedenis? Wie is er dus het 'impliciete wij'?
3. Wil ik mezelf als wit/zwart/gekleurd positioneren in publicaties, proefschrift of scriptie, en hoe doe ik
dat dan het liefst? Heeft enkel het noemen van bijvoorbeeld kleur zin? Of is dan een heel uitgebreid
verhaal nodig? Zijn er andere manieren dan persoonlijk kleur bekennen om mijn positie duidelijk te
maken? En hoe verbind ik mijn 'persoonlijke' positie met de inhoud van mijn onderzoek?

Openbaar symposium 'Kleur in vrouwengeschiedenis'
Deze publieksdag vindt plaats op 22 november 1997, op het IIAV te Amsterdam.
We vragen enkele deelnemers aan de studiemiddag om een paper over 'wit als kleur in historisch onderzoek' te presenteren. Ook worden enkele spreeksters uitgenodigd die al langer (historisch) onderzoek verrichten waarin expliciet kleurverschil wordt betrokken. De bijdragen worden besproken in de publieksdiscussie. Verdere inlichtingen zullen we later in Historica en andere media verstrekken.
Informatie en aanmelding voor de studiemiddag op 11 april:
VVG-intitiatiefgroep
'Kleur in vrouwengeschiedenis'
Margreet van der Burg, Reethsestraat 21, 6675 CE Valburg,
e-mail: Margreet .vanderBurg@Alg.Ag.Wau.NL;
Geertje Mak , tel. 030- 2520032.
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