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Historisch Machoblad
Het geval Frans S.

Een van de merkw aardigst e kan ten aan
de mannenhe er sch appij in de gesc hied
we te nschap is dat die zo van zelf spre
kend wordt gevon den . Publi cat ies van
histori cae wor de n met enige regelmaat
en dan met grot e gretighe id als onwe 
ten sch app elij k afge da an . H et blijkt een
bel an gr ijke Dorzaak van de m asculie ne
histori sche beeld vormin g. Dit is hela as
een histori sch feit.
Zo werd in het Histori sch Nieuw sblad
- het blad dat de historische fe iten hoog
in het vaand el he eft staan - onlangs een
promovenda beschouwd als slac htoffer
va n de 'g ekk e koeienzi ekt e ' BSE.
Pardon ? Jazek er, slachtoffer van de
Braid otti-S cott -Epidemie . Ee n gevaa r
lijke ziekte. op gang gebra cht door het
deco ns truc tivi stisc h ora k el Ro si
Br aid otti en de go din van de vro uwe n
histor icae Joan W Scott.
Fran s Smit s rece nsee rt het betreffende
vro uw enhis to ri sc h proef schri ft m aa r
niet , schrijft hij , want hij wil "niet ov er
'dit geprom ov eerde meisj e heenwal
sen " ' . Bang om zelf besmet te worden?
Ach , een bed reigd e diersoort maa kt wel
ee ns rare spr on gen. Je kunt het ze niet
echt k walij k nem en .
Kij k , Smit s is een ma n met probl emen .
Hij noemt zichzelf re cense nt, maar hij
recens eert ni et. Hij neemt de telefoon en
voe rt een telefoongesprek , ee n ge lie fd
ge nre in HN . Dit kee r bel je eve n met je
co llega's over ee n proef schr ift en je lult
een eind weg en dat schrijf je dan op .
Toev allig is dat proefschrift ju ist helder
gesc hreven, goed verdedi gd, en een
serieuze discu ssie waard, ma ar het zet
we l een aant al historische vooronder
ste llingen ove r m annelijkh eid en vro u
welij kh eid op zijn ko p. Somm ige histo
rici raken daarvan in de war en slaan
door . Hoe zou dat komen ...? Smit s
smeekt om aa ndacht va n vro uwe n.
voora l van hi stori cae , en we wille n hem
we l ee n handj e help en . Hij moet ook in
ons blad de ka ns kr ijg en om zij n bood
schap naar bui ten te breng en. Een leer
zam e casus voor ee n gend eran alys e.

Zonneke Matth ée
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_________-----1_
Mr. N.S.Corry Tendeloo in het naoorlogse
strijdperk voor de rechtspositie van vrouwen
1945-1956

Anneke Linders

Een belangrijk figuur die zich in de politieke besluitvorming van na
de Tweede Wereldoorlog heeft ingezet voor de rechtspositie van
vrouwen is mr. Corry Tendeloo. Anneke Linders beschrijft hier hoe
Tendeloo met tactiek te werk ging om het arbeidsverbod voor
huwende en gehuwde ambtenaressen af te schaffen.

Toen ik mij een j aar of vier ge leden, in het kader van mijn stu
die, verdiepte in de naoorl ogse ja ren in Ned erl and, kwam ik
enige malen de motie-Tendel oo tegen . Ik begon mij af te vra
gen wie deze vrouw wa s en vond de eerste inform atie over haar
op het IIAV in Amsterdam, in een knips elmap; "De vrouwen in
Nederland hebb en in mej . COITY Tendel oo een strij dvaar dig
vechtster voo r haar recht en haar bel angen " (A lgemee n
Handelsblad van 21 januari 1954 ); "Haar zin voor rechtv aar
digheid vormt de basis van de strij d voor gelijk stelling van de
vrouw" (Haa gse Post van 28 j anuari 1956); "Nog heri nner en
wij ons de bijn a agressieve red e, waarmee Corry Tend eloo het
dit j aar voor de vrouw opnam [...] tijdens de deb atten over de
positie van de vro uw in de huwelijk swetge vin g; de Kamer lui s
terde ademloos toe" (NR C van 18 oktober 1956).
Ik be sloot mijn speur toc ht te vervolg en , temeer omd at
Tendeloo op trad in een period e waa rin het verlangen terug te
ke ren naar de voo roorlogse toest anden - ook wa t betreft de
seksev erhoudinge n - de bov en toon voerde. Een periode die
tijd ens en na de ru im tw int ig j aar later opkomende tweed e
feministische go lf in hoofdza ak beschouwd werd als een tijd
van sti lte en stil stand in de vrouwenbeweging .

Typische rnannenrnani er
Nancy Sophi e Cornelie werd in 1897 op Sum atra geboren . Na
de dood van haar vader, de ass is tent-res ident lID '. dr. H.J .E .
Tend eloo , vertrok zij als klein mei sje met haar moeder , broe r
tje en zusje naar Nederland . Na de lagere schoo l, de mei sje s
HBS en het gymnas ium in Leid en haald e zij in Utrecht de
MO-A -akte En gels in 1919 en studeerde zij in 1924 af als
juri ste . Van 1927 tot 1952 we rkte ze als zelfstandig advoca at
in Amsterdam. Tijd en s haar studie was zij met de vrouwen
beweging in cont act gekomen en als advo caat kreeg zij veel
te maken met vrouwen die do or de toenm alige rechtspositie
van vro uwen in gro te pro b lemen war en gekom en. Vanaf de
j aren der tig werd zij ook politiek actief . Zij werd lid van de
p olitieke partij VDB (Vrijzinn ig Democrati sche Bond) , zat
voo r die partij van 1938 tot 1941 in de Am ste rd am se gemeen
teraad en nam in 1945 zitting in het Noodp arlem ent . In febru
ari 1946 stapte zij , evenals de meeste VDB-er s, over naar de

zojui st opge richte P vdA, voor welke partij zij tot aan haar
dood in 1956 in de Twe ede Kamer zat . Daar hield Tend eloo
in april 1956 nog een vlammend pleid ooi voor de oph effin g
van de hand elingsonbekw aamheid van de gehuwde vrouw .
Kort daarn a moe st zij in ve rband met een ernstige ziekte ,
waara an zij al jaren leed , het bed houd en . Zij overleed in de
ochtend van 18 oktob er 1956.
Mevrouw Posthumus-v an der Goot vertelt in een interview
over de volgens haar "typische mannen manier" waarop
Tendeloo in de Tweede Kamer het woord voerd e: zij begon
meestal te verklaren dat zij met belangstelJin g had geluisterd en
het volk omen eens was met de vorige spreker en dat zij slechts
een aanvullin g had . Daarna kwam zij met scherpe kritiek. "Als
je niet zo doet " , zei Tendeloo zelf een s, "nemen ze je in de
kamer niet au sérieu x." Zij wa s, volgen s de NR C van 18 okto
ber 1956 , ter zake en spa arde haar tegenstander nauwelijk s.
Op 22 okt ober werd Corr y Tendeloo op de begraafplaat s Den
en Ru st in Bilthoven begraven. Mevr. dr. Hilda Verwe y
Jonker , die ook bij de begrafenis aanwezig was , her inner t
zich dat de aanwezigen lu isterden naar een deel uit het slot
koor van de negende symfonie van Beet hoven: 'Alle
Men schen werd en Brüder...'
Samen met een groep gelijkges temden - vrouwen uit ver
schillend e politieke partij en en voor het grootste deel acti ef
binnen de vrouwenorg ani saties waar van ook Tend eloo
enthou siast (be stuur s)lid was - zette Tend eloo zich vooral in
voor vie r str ij dpunten op het gebied van de rechts po sitie van
vrouwen : de af schaffin g van het arbeid sverb od voor huwen
de en gehuwd e ambten are ssen ; de toe gang voor vrouwen tot
ambten, beroepen en opleidingen; gelijk loon voor gelijk
waardi ge arbeid en de opheffing van de handelin gsonbe 
kwaamh eid van gehuwde vrouwen . Bij de gang van zaken
ron d het eer stgenoemd e onderwerp, die hierna beschreven
word t, speelde de motie-Tende loo een doorslag gevende rol.

Klapstoeltjesstrategie
Wanneer men de maatreg elen van de kant van de rege rin g
betreffende vrouwenarb eid op een rij zet dan zou men kunn en
spreken van een 'kl aps toe ltj ess tra tegie' : in tijden waarin er
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Mej. Mr Cor rie Tend eloo ( 1955) . Fot o: Godf ried de Groot , Collec tie f1SG, Atns terdam .

Opportunisme
O p 15 sep tember 1955 , twee
dage n na de u itvaard iging
va n ee n Konin klij k Be sluit
waa rin het arb eid sverbod
voo r hu wende en ge huw de
ambt en aressen ge ha nd haaf d
bleef, hiel d Corry Tend eloo
in de Twe ede Kamer ee n
int er pell atie, w aar in zij
vuri g ple itte voor ophe ff ing
van di t arbeidsverbod. Haar
bel an grij k ste arg ume nt
vormde we liswaa r de f ina n

c ië le nood van voo ra l arbei de rsgez inne n, waar door vrouwen
we l bui ten shu is moesten gaa n werk en , m aar achte r di t ec ono 
mi sch e mo tief lagen vo lge ns Tend eloo "diepere acce nte n",
zoals de beh oefte bij vro uwe n "om zich in het maatsch app e
lijk leven te doen ge lde n en daara an iets bij te dr agen ." Zij
verzette zich in haar ple idoo i ec hte r nie t tege n de toen heer s
ende gez inspo litiek , we lke ervan uitging da t de ma n ko stwi n
ner beh oord e te zijn en de vrouw voo r huishoud en , ma n en
kind eren zorg de .
Tend eloo's argument van de financiël e nood van arb eid er sge
zinn en is op merke lij k, om da t de vrouw en die getro ffen wer
den doo r het arbeid sverb od , in het algemee n niet uit arbe i
der sgezi nnen kwamen , maar bij de over heid in die nst wa re n
als onde rw ijze res of ambte nares (vaak als kant oorbedi ende).

betr effend e vacatures opge
vu ld zo uden ku nn en wor de n
do or ma nnen of door ong e
huwd e vrou wen. Toen er op
1 j anu ari 1947 nog steeds
een tekort aan arb eid skr ach
ten best ond , werd de ze
' noo d maa treg e l ' in ee n
rond schr ijven va n de mini s
ter van Binnenla ndse Z aken ,
vice-p remier B eel (Kat ho 
liek e Volks Parti j ) ve rlengd
tot j an uari 1950 .
Corry Tende loo ste lde bij de
beh and elin g va n de
B egr otin g voor 1947 de
reto ri sch e vraag of deze
ov erwegin gen van prin cip ië
le aa rd wa re n, dan wel inge
geve n door het tekort aa n
vro uwe lij ke arbeid skrac h
ten . Min iste r Beel g ing nau
we lijks in op de rede die
Tend el oo ov er di t onde r
we rp hield . Hij vo lsto nd met
de mede del ing, dat de
ge huw de vrouw in het gez in
ho or t. Ma ar op aand ringen
van Ten deloo werd uit einde
lijk de toezeggin g ge daa n
dat er ee n com miss ie ing e
ste ld zo u wo rde n die het
vraags tuk va n de gehuw de
am bten ares moe st bes tude
ren . Deze Co rnrn iss ie -Ubi nk
begon haar werk op I I j uni
1949, maar kw am door gro te
onde rlinge verdee ldheid pas
in 1952 met een co mprom is
dat slec hts een pa ar ver zac h
tend e bep alingen inhi el d.

behoeft e wa s aa n (ge huwde) vro uwen op de arbeidsma rk t
werd haar het we rke n toegestaan , was die be hoe fte er niet,
da n werd het bu iten shui s we rke n ha ar va n staa tsw ege onmo 
ge lij k ge maakt. In het j aar 1937 , om een voor bee ld te noe
men , kwam mini ster va n Soc iale Z aken Rornme (Roo ms
Kath oli ek e Staa ts part ij) met ee n vooro ntwe rp dat ee n
arbe idsve rbod voor álIe ge huw de vro uwe n (kos tw ins ters u it
ge zonderd) inh ield . Hiert egen en tegen soo rtge lij ke pl an nen
en maatr egelen heeft de vrouw enbewegin g zich steeds verzet.
Pijnlijk duid elijk wordt de kl ap stoeltjesst rateg ie van de rege
ring uit het volgende. In ja nua ri 1946 bep aald e de mini ster
van Binn enl andse Zaken dat ambtenaresse n en onderwijze 
resse n d ie trou wden , in ve rba nd met de pe rsonee lssc haar ste
ko nden wo rde n ge handhaafd tot I j anu ari 1947 , ten zij de
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Men kan zich daarom afvragen of het argument va n de fina n
c iële nood van arbei dersgezin nen door Tendeloo niet ge bruikt
werd als ee n po li tiek-s trategisc h argume nt om zovee l moge
lijk steun voo r haar mot ie te krijge n.
H oe het ook zij , Ten deloo vond dat de ove rhe id zich niet
moes t be moe ien met het buit en shu is werken va n ge trouw de
vrouwe n. Z ij vo nd dat een zaak voor de vro uw ze lf, in over
leg met haar m an . De bevo ogd end e ro l va n de staa t drui ste in
tegen Tende lco' s streve n naar (juri dische) ge lijkwaar dighei d
van man en vro uw, een ge lijkwaar dighe id die in het KB van
13 september 1955 ver te zoek en wa s . Er sprak ee n onve rho 
len oppor tuni sme uit , zoals bl ij kt uit de in het Bes lu it opge
no me n verk larin g "de regelin g in zake het in dien st nemen van
gehuw de vrouwen en het verl en en va n ontslag aan huwend e
amb tenaressen aan te pass en aa n de in de p raktijk geblek en
behoef ten [cur sive ring AL]." "Kijk, kijk , waar is nu het begin 
sel ?" snier de Tendeloo in haa r int erp ell atie, "Ik zie het niet."
Iets late r spra k zij over "puur opp ortun isme" en zei ze: "De
maatsch app elijk e ontwikkelin g is verder voor tge schreden dan
de Regering : het Nederlands e Kabin et hin kt achtera an ."
Ten deloo 's p leidooi mondde uit in een motie van orde , die
was onder teke nd door haar ze lf en zes ande re Kamerleden :
twee man nen en ee n vro uw va n de PvdA -frac tie en twee man 
ne n en een vrouw van de VV D-fr acti e . De tekst va n de moti e
lu idde als vo lgt:

De Kamer, ge hoor d de besp rek ingen over het
KB van 13 septe mbe r 1955 , van oorde el, dat
het niet op de weg van de Staa t lig t de a rbei d
van de ge huwde vrouw te verb ied en, nodigt de
R egerin g uit de hiermede strijde nde voo r
sc hriften te herz ien .

Cont:inuering en verandering
Alle vrou wen in de Tweed e K am er ware n, dwars door de par
tij en hee n, va n menin g dat de beslissing over het al dan niet
bu iten shu is werke n van gehu wde vrouw en bij het echtp aar
zelf lag en niet bij de sta at. Bij de m annen was men minder
ee nsgez ind . Vrijwel alle mann en uit de co nfess ionele hoek
vond en dat de overheid wel deg el ijk bemoe ienis mag en moet
hebb en op di t punt. Minister Beel br ach t di t laatste standpunt
expli ciet onder woorden: de ov erh eid moest bij het in dienst
nem en van vrouwen het dien stb el ang voor ogen houden;
wann eer vrouw en trouwden, zo u dat dien stb elang wel eens
ge vaar kunne n lop en. Ook vier co nfessio ne le partij en deelden
deze mening. Maar de mann en van P vdA, VVD en CPN
ware n j uist állen va n menin g dat de over he id zich buiten deze
zaa k diend e te houd en en dat de ech te liede n ze lf moe sten
beslissen of de vro uw bu iten shui s zo u wer ken of ni et.
De beid e kam pen war en duid el ij k : aa n de ene kant be vond en
zic h diegen en , die op dit punt de traditi e we ns ten te continu
eren, terwijl in het andere ka mp ges tre de n we rd voor veran
der ing. D aarbij kan in dit strij dperk va n co ntinuering vers us
vera nder ing ge no teerd wo rde n dat Tendel oo ze lf in haar argu
m entatie ron d de ge zinspolitiek niet alle traditi onel e waarde n
liet valle n. Beh alve uit ha ar hie rb oven gec itee rde uit spr aken
mag dit blij ken uit het feit dat zij in haar int erpellatie twee
arg umente n in één adem noemd e : aan de ene ka n t de tijdb e
spar ing door mech ani satie van de hu ish ou ding , waa rdoor
vo or vee l vro uwe n de gezins taak haar leven niet meer vulde
en de verr uimi ng va n haar le ven som stan digh eden meer kans
kr eeg - ee n vern ieuw ings gezind argum ent - en aan de andere
kan t de tra di tio ne le redene rin g va n het socialistische streven
naar een gez ins inkomen van ma n nen, dat hoog genoeg moe st
zijn om vrouw en in staat te stell en gé én werkzaamheden bui
ten shui s te hoeven verr ichten.
Opme rkelij k is het fe it dat een aa ntal Tweede-Kam erleden
voor tw ee cate gorieën vrouwen een uit zond ering maakte wat
betr eft het we rken buitenshuis. Z o vond Stokm an (KVP), dat
"e en gehuw de vrouw , [...] die zo vee l ke nnis heeft van bepaal 
de din gen , dat zij door een uni ver sit eit of hogesch ool wordt

verlangd , niet dient te worde n ge hinder d [...J". Op vall end wa s
in dit ver ba nd natuurlij k ook het Kamerlidma atschap van dri e
ge huw de vro uw en op dat mom en t, nam elij k Fortanier -de Wit
(VVD) , Ploeg-Ploe g (Pv dA) en Hero ma -Me ilink (Pv dA) .
Aa n hun wer ken buit en shui s w er d geen woor d vu il
gemaak t, oo k niet do or de fe ls te tege ns tanders van getro uw
de vro uwe n di e buit en shui s we rkte n! De twe ede uit zon de
ring we rd ge maa kt voor de getro uw de vro uw en, die als
sc hoo nma aks te rs in dien st va n de over he id war en. Zeer ter
zake en, naar m ijn me ni ng , ge tuig e nd va n soc iale bewogen
heid wa s de op merki ng di e Gor tza k (C PN) hiero ver tijde ns
het deb at na de interpell ati e van Te nde loo op 15 septe mber
1955 maakte : "Ik heb ook wel ee ns gep ro beerd mij te ve r
pl aat sen in de gevoelen s van d ie K amerleden die zo bepl ei 
te n , dat de vrouw in het gez in be hoo rt, bij haar kinderen , en
die f ig uur lij k gesproken in dit Ka mergebouw elke dag
op nieu w op uren, waarop de vrouw het minst in haar gezin
ge mist kan worden, hun nek brek en ove r de gehuwde vrou
wen die in Overheidsdien st in dit ge bo uw werkzaam zijn . Ik
heb gep ro beerd mij in hun ge voele ns te verplaatsen en mij
afg evraag d of zij niet elk oge nblik be hoe fte zouden hebb en
tege n deze vro uw en te zeggen : ga naar hui s; op dit uur hoor
j e bij j e kind eren! M aar zij lieten haar ru sti g de as bak ken
sc hoo nmake n; zij liet en haar koffi e bren gen, zond er dat zij
gewetens bezw aren hadd en over de vraag , of die kin deren
we l ve rzo rg d werden."
De hardn ekki gheid waa rmee met nam e confess ione le man
nen vast hielden aan hun traditionele standpunt werd des te
dui delij ker in de verdere ontw ikkel inge n rond de m oti e. Toe n
de mo tie op 22 septembe r 195 5 in stem m ing werd gebrac ht,
stemden alle vro uw en, incl us ief de dri e co nfess ione le, voor
de moti e ! Ook vóó r stemde n de mannen va n PvdA , VV D en
CPN en vier co nfess ione le mann en , onder wie éé n van prot e
sta nts-christe lij ke sign atuur (Kro l, CHU) . Tegen ste mden uit
slui ten d con fes sionele ma nne n ! De moti e wer d aangeno me n
met 46-44 .
De avond van diezelfd e dag dien de Stokm an (KVP) ee n
ame nde me nt op de Ontw erp-Kl eut erw et in, dat het poli tieke
klimaa t voor de uitvoer ing van de motie ongunstig zou ku n
nen beïnvl oeden. De tek st luidde : "De ge meenteraad kan zich
bij de aanstelling van een leid ster de bevoegdheid voorb e
houd en haar in geval van huw el ijk te ontslaan ." en "De akt e
van benoeming kan de bep erkin g be vatte n , dat aan een leid
ster onts lag kan worden verl eend in ge va l van huwelijk ."
De disc uss ie naar aanl eidin g van het ame ndem ent Stokm an
werd niet gevo erd do or de vro uwe lijke Kamerled en . Zij
wa re n op die dag bijn a alle n afwezig wege ns ande re werk 
zaa m heden. De stemmen staakten bij 43-43. Merk waard ig is
daar bij over ige ns dat Kr ol (CH U), de enige man va n een pro
te stan tse part ij die de m oti e Te nde loo ges teund had , nu toch
zij n ste un gaf aan dit ame ndemen t, dat ong uns tig was voo r
de uit voerin g va n de moti e . Groo t was de vreugde, voo ra l bij
de vro uwe lij ke Kamerl ed en , toe n enkele dagen later , op 4
okto ber 1955 , bij de tweed e stemm ing het amendeme nt met
ee n krappe m eerderheid van 46 te ge n 45 stem men we rd ver 
wor pe n .
Met de uit voerin g van de rnotie-Tend eloo maakte de regerin g
ec hter gee n haast . Bij de ka binetsfor ma tie va n 1956 spee lde
de motie ee n kl eine rol. De PvdA wilde dat het te vormen
ka bine t de motie zou uitvoeren; de KVP (b ij mond e van
Romme ) en de ARP wilde n dat niet. De PvdA blee f echt er bij
haa r standpunt, zodat , toen uit eind elij k de coalitie tot stand
kwa m, het ont slag van de huw ende en gehuwde ambten ares
sen inder daad werd afge sch aft. Voor ande re werkgevers dan
de overheid bleef het overi gen s wel mogelijk om vrouw en
wegen s huwelijk te ontsl aan.

Anneke Lind ers schrijft een diss ertatie ove r vrouwelij ke par
lem en tar iërs tussen 1945 en 1956 en is lid van het VV G
bes tuur.
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Prornof;ie-on derzoek

"Hoe anders had lk mij de verpleging
gedacht ..."

De opkomst: van de moderne ziekenverpleging in Nederland

Nanny Wiegman

Rond de eeuwwisseling deed zich een belangrijke verschuiving voor
binnen de ziekenverpleging: niet langer werden zieken zoveel moge
lijk thuis verzorgd, maar er kwam behoefte aan professionele verple
ging van zieken. Ziekenverpleging werd zo een nieuwe beroepsmo
gelijkheid voor vrouwen. Nanny Wiegman werkt aan een proef
schrift over de opkomst van de moderne verpleging in Nederland
tussen 1875 en 1930. In Historica zet zij uiteen hoe het allesbehalve
soepel verlopende professionaliseringsproces een nieuw type zie
kenverpleegster voortbracht.

Toen Frederieke Meyboom (1871
1971) de spotprent 'Verpleegs ters 
leven begin 1900' gebruikte om haar
boekje over de geschiedeni s van de
erzor~ i ng te illustrer n, was dat geen

toeval. Als geen ander wist ze hoe
kw etsb aar de sociale positie van ver
pleeg sters rond de eeuwwisseling wa s.
Afkom stig uit een gegoede familie
was Meyboom na een leven van partij
en en pic kn icks tot de conclu sie gek o
men dat ze meer inhoud aan haar
bestaan wild e geven , want "wat waren
ze nuttel oos, die jaren van m ijn j eugd,
en hóe m e. t ik meer r liëf aa n mijn
leven ge Cn?,,2. Beïn vl ed door het
optreden van dame s als Rosa M anu s
en Alett a Jacob s, die het waagd en
ope n lij k over 'vrouwenre cht en ' te
spre ken, besloot Meyboom zich in
1897 op 26 -jarige leeftijd aan te meI
den als leerlin g-verpleeg ster in het
Bur gerzi ekenhuis te Ams te rda m .
Hoew el ze er maar twee j aar in opl ei
din g bleef , zou deze eer ste kenni sm a
kin g met de ziekenhuisverple ging ha ar
verd ere leven diepgaand beïn vloeden ;
"Het wa s een vreselijke wereld die
zich voor mij opend e. Hóe ande r ha I
ik mij de verpl eging ged a ·ht. .," ',
Meybo om verliet haar eerste ziek en
hui s niet alleen gedesillusioneerd ,
maar vooral strijdbaar en kritisch . Ze
verv ol gde haar verpleegst er sopl ei 
din g in het Gemeenteziekenhui s te
's-Gravenhage en zou een van de kl eur-

'Verplecgst ersl ev en beg in 1900'

Zi ekenve rpleegster (na 48 uur gewaa kt te hebben bij een

pa tiënt): 'vindt u het goed als ik nu wal ga slapen. mevrouw?'

M e vrouw (verbaasd) : 'Eli ik dacht dat u ee ll ge dip lom eerd

pl eeg zust er was!'

Herk om st p rent: zie noot 1

rijks te verpl eegsters in de geschi edeni s
van de Ned erlandse verpleging worden .

Roodvonk
Gedur end e het grootste deel van de
negenti end e eeuw vond de verpleging
van zieken vooral thuis plaats, wa arbij
de zorg voor de zieke in handen lag
van de moed er. Als geen ander wa s zij
verantwo ord elijk voor het wel en wee
van haar gez ins leden, want "wi en de
Natuur de weld aad vergund heeft , om
kind eren he t lev en te ge ven , dien hee ft
zij teven s den g r oten pli gt opge leg d
om dezelv e te behouden v." Vrouw en
werden geac ht van nature het ve rple
gen en verzo rgen in zich te hebb en .
Pr aktij ker varin g zouden ze opdoe n
door een langduri g ziekbed van een
kind of aan het sterfbed van de echt ge
no ot. Medici hadden hun twijfel s over
de deskundi gheid van de moeder s. Zo
liet de Am sterdamse genee sheer
G .A .N . Alleb é (1 810-1892 ) in zij n
boekj e De ontw ikke ling van het kind
fijntje s doorsch emeren dat moed er s
weli sw aar hun kinderen met lie fde
omrin gden , ma ar dat ze tegelijk ert ijd
erg oner aren waren ten gevol ge van
vooro ord e len en verkeerd e adviezen ."
Zieken uit de fatsoenlijke stand, de
burgerij of de hogere milieus regelden
in princip e hun verpleging zelf met
behulp van familie of personeel. Werd
de verplegin g te uitputtend door het
lange waken , dan kon men een ber oep
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Prom o'tie-o n derzoek

Twee lekenverpleegsters. die assis teren bij een operatie in het Emma

Kinderziekenhuis te Amsterdam (]894).

De namen van de ar/sen zijn bekend, die van de verpleegsters niet :

Herkomstfoto: Archief Emma Kinderziekenhuis Amsterdam

doen op een van de schaarse lekenkrachten die tegen betaling
op de zieke kwamen passen. Bij financiële problemen kon
men aankloppen bij een van de vele kerkelijke instellingen
die vervolgens geldelijke steun of in natura bijstand verleen
den. In de meeste gevallen probeerde men de zieke zo lang
mogelijk thuis te houden, want niemand liet zich graag in een
van de stedelijke gasthuizen verplegen. Deze eeuwenoude
armenzorginstellingen hadden niets te bieden wat men de
zieke thuis niet kon geven. Voorzover men er medisch behan
deld kon worden, beperkte dat zich tot traditionele therapieën
als koppen zetten, aderlaten of chirurgisch ingrijpen. De ver
pleging in de gasthuizen was sinds de Reformatie in handen
van lekenpersoneel, aan wie potentiële zieken zich niet graag
toevertrouwden. Armen en behoeftigen kwamen bij ziekte
altijd in het gasthuis terecht.
In 1843 werd de bevolking van Amsterdam verrijkt met de
Vereeniging voor Ziekenverpleging, die op initiatief van de
medicus Jan Pieter Heije (1809-1876) was opgericht. Bij
gebleken geschiktheid konden fatsoenlijke vrouwen tussen de
25 en 45 jaar zich als 'pleegzuster' aan deze organisatie ver
binden, waarna ze uitgezonden werden om bij gezinnen thuis
te gaan verplegen. Voor de heer W.H. Wansinck, wiens vrouw
en vier kinderen met roodvonk aan het bed gekluisterd lagen,
was dat een uitkomst. Twee struise weduwen, de dames
Coelman en Van der Linden, verzorgden het getroffen gezin
om de beurt en hadden hiermee hun sporen als pleegzuster
voorgoed verdiend .('
Zou de Vereeniging voor Ziekenverpleging voorlopig alleen
in Amsterdam succes hebben, in de tweede helft van de
negentiende eeuw werd deze organisatievorm op grote schaal
gekopieerd en zou een werkbare formule blijken te zijn om
goede verpleging thuis te verschaffen.

'Beschaafde' ziekenverpleging
In de tweede helft van de negentiende eeuw liet de behoefte
aan een ander type zorg zich steeds duidelijker voelen.
Allereerst maakte de medische wetenschap een stormachtige
ontwikkeling door. Vooral de toepassing van anti-septische
behandelingen, later gevolgd door de invoering van de a-sep
sis, vergrootte de behandelingsmogelijkheden van de medi
cus aanzienlijk. Zijn nieuwe werkplek werd het algemene zie
kenhuis, waar hij in korte tijd heer en meester zou worden.
Vanaf 1860 begon Nederland voorzichtig te industrialiseren.
Het gevolg hiervan was dat niet iedereen meer thuis ver
pleegd kon worden. Door de toenemende urbanisatie woon
den grote aantallen (seizoen)arbeiders in overvolle steden,
waar de krappe woningen totaal ongeschikt waren om een

zieke in te verzorgen. Maar ook de op kamers wonende amb
tenaar of het dienstmeisje op haar zolderkamertje konden bij
ziekte niet meer terugvallen op de vertrouwde zorg van de
familie. Vooral in de grote steden ontstond zo naast de tradi
tionele thuisverpleging behoefte aan een ziekenhuis, waar
men niet meer uitsluitend op grond van sociale, maar ook op
medische indicatie kon worden behandeld. Deze nieuwe
zorgbehoefte leidde ertoe dat traditionele gasthuizen vanaf
ongeveer 1870 geconfronteerd werden met de vraag naar des
kundige en vooral fatsoenlijke verpleging.

Liefdadigheidsaureool
Spoedig bleek dat de transformatie van een armenzorginstel
ling naar een op medische principes gebaseerd ziekenhuis
alleen mogelijk was met behulp van een modern- opgeleid
verpleegsterscorps. Hoewel lang niet alle medici in eerste
instantie overtuigd waren van het nut van ziekenhuisverple
ging -de toelating van vrouwen op de ziekenzalen stuitte aan
vankelijk op grote problernen-, wierpen enkele progressieve
medici zich direct op als organisatoren van de ziekenhuisver
pleging. Deze medici waren opgeleid volgens de nieuwe
opleidingsstructuur van 1865 (Wetten van Torbecke) en
zagen scherper dan hun oudere collega's het nut van een
geschikte assistente bij ingewikkelde medische handelingen.
Zo was bijvoorbeeld met name het steriliseren van kamers,
bedden en instrumenten een tijdrovende bezigheid, waar de
medicus steeds minder tijd voor had. Aan de andere kant was
niet alleen de hoeveelheid werk toegenomen, maar ook het
soort zorg waarmee de zieke omringd werd. De verpleging
van een patiënt na een operatie, het verbinden van wonden of
het aflezen van de thermometer was een uiterst nauwkeurige
bezigheid, waarvoor de nodige expertise vereist was. Het tijd
perk van oppassen en waken door onopgeleid vrouwelijk én
mannelijk lekenpersoneel had hiermee definitief zijn langste
tijd gehad. Over het beroepsprofiel van degenen die de zie
kenhuisverpleging op zich moesten nemen, waren medici het
snel eens. Uitsluitend beschaafde vrouwen met een opleiding
achtte men tegen de zware taak opgewassen. Van deze groep
'dames-verpleegsters' werd verwacht dat ze door hun vrou
welijkheid en hoogstaand karakter een positieve uitstraling
op de verpleging zouden hebben. De verpleging zou zo van
haar traditionele liefdadigheidsaureool ontdaan worden en
ziekenverpleging zou een nieuwe beroepsmogelijkheid zijn
voor vrouwen. Toen het eerste tijdschrift voor de ziekenver
pleging in 1890 het licht zag, kon de medicus W.M. Gunning
in zijn inleiding dan ook vaststellen dat ziekenverpleging een
beroep was dat "ter voldoening aan den drang om zich een
ruimer aandeel in den maatschappelijken arbeid te verzeke
ren, mede om daarin een midd el van bestaan te vinden, bij
voork eur door vro uwen wordt beoefend " ."
Ook freule Jeltje de Bosch Kemper (1836-1916) constateerde
enige jaren later tevreden dat beschaafde Nederlandse vrou
wem ee n froei end aand eel in de zie ke nve rpleg ing hadden
ge krege n. Zelf I1n<1De Bosch Kernp er gee n gerin ge bijd rage
aan die ontwikkeling gehad. Sinds 1876 had ze zich op ver
zoek van een aantal gerenommeerde medici ingezet om
'beschaafde' vrouwen op te leiden tot ziekenverpleegster. Het
was deze eerste lichting ziekenverpleegsters, opgeleid vol
gens de normen van het Witte Kruis, die in het Amsterdamse
Binn en - en Buit enga thui s, en lat er in andere instellingen, de
mod ernisering van de z iekenverp leg ing in gang zou zetten."

Kwet:sbare posit:ie
De periode van de 'beschaafde' pioniersters was van korte
duur. Het werk in de ziekenhuizen was lichamelijk zwaar.
Veel verpleegsters kregen fysieke klachten, waarmee men bij
de directri ces . die ve ...uuw ord elijk waren voor het welzijn
van de zu sters, vaak tev ergeefs aank lopt . 10 Door de lan ge
arbeidstijd, de matige voeding en het gebrek aan ontspanning
waren verpleegsters uitermate vatbaar voor allerlei ziekten.
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Prom otie-on derzoek

Zo was zuster Hendrin e Kofoed nog m aar ee n jaar in het
Haarl em se Elisa be th 's Gasthu is a ls leerli ng- verple egster
werkzaa m toen ze op 18 mei 1902 aa n ee n erns tige ziekte
ove rlee d. Ge neesheer-direc teur Van Lind en va n de Heu vell
pree s haar stip te man i r van we rke n we liswaa r uitbundi g,
Hendrin e was nou maar twinti g j aar toen ze stierf. l l

Verpleegs ters stonden niet alleen aan licham elij ke uitputtin g
bloot, ook psychi sch was de dru k op de jo nge vro uw en vaak
groot. Frede rieke Me yboom , die bekend stond als een eigen
zinnige leerling , her innerd e zich nog heel goed hoe men haar
in het Bur ger ziekenhui s meer discipli ne trac htte bij te brengen .
Toe n men haar opdroeg een baby de fles te geven en ze de
speen in he t mo ndj e wilde doen , "toen zág ik het opeens , dat
'ongew one', en het koude zweet brak me uit. Het kindje was
dóód , en men had het met voorb edacht en rade zó voor me laten
liggen om mij .....zelfbeheersin g te leren" .12 In dezelfde per iode
prob eerd e vijf andere verpl eegsters in hetzel fde ziekenhuis
zelfmoord te plegen, hetgeen in tw ee ge valle n ook lukte.
Weini g verpleegsters durfd en ech ter voor hun kwetsbare
posi tie in de ziekenhuizen uit te komen . Voor de enkeling die
dat wel durfde , zoals de j on ge ver pleegste r die zich Mar a (de
verb itte rde) noemde , betekend e dat meesta l meteen ontslag.
Met een gro te dosis ide al ism e betrad M ara in 1897 het zie 
kenhuis om het binnen een paa r maand en zwaar teleurges teld
wee r de rug toe te ke ren . Het pam flet dat ze ver vol gen s
schreef, was éé n grote aank lac ht tege n het zieke nh uissys 
tee m: "'t Is alt os j agen en voortzwepe n. Koma an , zuster !
loop wa t hard er . Je k I1Itnooit k laa r va ndaag!,,1 3
Naar ma te de vra ag naar op geleide verpleegs ters het aanb od
ove rtrof, wa ren ziek enhuisdirec ties stee ds meer genoodz aak t
hun leerlin g-verpl eegster s uit ee n lager sociaa l milieu te re-

Z ittend ZUSIer N. de Vlcnning, slaand zus ter S. S tafleu, ( / 895) Beide verplee g 

sters Ivaren bij hel Witte Kruis op geleid . Ze werk ten ee rst in de thui sverpl e

g ing in Enkhui zen , lat er in hel ziekenh uis,

H erk oms tfo to uit hel hoek: Piel BOOlI/ Henk Saai tink. Van stad tot "treek. De
ge sc h iede n is VOII vie r westfries e rieke nhuire n ( H OO I 'II , /98 6)

kr utere n . H oezeer medi ci en we ldoe nsters als de B osch
Kemp er zich ook tegen deze 'ac hte ru itga ng ' ve rze tten, rond
de eeuww iss eling we rkte n de meeste zieke nhuisv erpleegs ters
niet meer va nuit puur ideali sti sch e m oti even , maar om erva n
te kun nen leven.

Verdeeld en dus verzwakt
Rond 1900 was er all ermin st sprake van eenheid binn en het
verp leegs ters beroep. Ver schill end e traditi es, elk met hun
eige n spe cifieke bero epsbeeld , zorgde n vo or vers nipper ing.
Zo paste het beroep sid eaal va n de protestant se diac onessen en
de roo ms- ka tholieke no nne n, die 'om niet' zieken ve rpleeg 
den , in het geheel niet bij het stre ve n naar betere we rkom 
sta nd ighe den van de lek env erpl eegsters. Confes si on ele
ins te llingen, die vanaf 1880 in gro ten getale het licht zage n,
vond en dat de religieu ze zus ters binnen de muren van de
eige n ziekenhuizen opg eleid beh oorden te worden, wa arbij
het krijge n van een dip lom a en ee n salaris uit den bo ze was.
Werd de nieuwe lekenver ple egster, die in de praktijk de rec h
terhand van de medicu s wa s, aa n de ene kant belaa gd doo r
co nfess ionele krachten , ter linkerzijde ont stond een groep
ve rpleegs ters, waartoe ook Meyboo m beh oorde , d ie de ver
plegin g als zelfstandige disciplin e en als onafh ank elijk , goe d
betaald be roe p wensten. Hu n streve n was ero p ge richt de
ople iding en het ex ame n voo r de verpleegs ters op ee n hoger
pl an te bren gen . Dit kon vo lgens de kleine pre ssiegro ep uit
sluitend ge be ur en door de op le id ing los te koppel en va n de
zie ke nhuize n en in hand en van de over heid te leggen . M et de
Wet op de Beschermin g va n he t Dipl om a voo r Zieken ver ple
ging in 1921 gebe urde dat slec hts ge deeltelij k. Pas in sep
temb er 1997 wo rdt met ee n nieu w ople idingss telsel voo r de
verpleegk undig e bero ep sgroep (de BIG -wet ) datgen e ve rwe 
ze nlijkt, waarv oor M eyb oom en co nso rten ges treden hebb en .

Nanny Wieg man werkte tien jaar als verp leeg ku ndig e en
do cente in verschillende ziekenhuizen. Daarna stud eerde ze
histor isc he -p edagog iek . M om ent eel is z ij bezig aan haar
pr oef schrift over de opkoms t van de medische verpl egin g in
N ederland tussen 1875 en 1930.

I. F. M eyboom , Grepen uil de ges ch iede n is va n zorgen en ver zor
gen. Ams terdam/Brusse l, 1970 , p. 129.

2. Mi mi Rijp stra- Verbee k, D ienend in he l wil. Hel le vens ver haal
van zuster F M ey boom . Ams ter dam , 1962 , p.1 4 .

3. Ibidem , 26.
4. J .J.Pennink , Ge zond heids leer voor hel vo lk, Maa tschappi j to t

Nul van 'I Algemee n . Am ste rdam , 1828, p. l O.
5. Godelieve van Heteren, 'De troost voorb ij: medi sche instructies

voor he t kinderlijk leve n in de negent iende eeuw'. In Willem de
B léco urt, Willem Frij hoff en Marijke Gijsw ij t-Hotst ra (red .),
Grenzen van genezing . Gezondh eid , ziekte en genezen in Ned erland,
zes tiende tot beg in twinti gst e eeuw . Hil versum, 1993, p.226.

6. Archief Veree nigi ng voor Z ieke nve rp legi ng. Arch iefnumme r
920, Ge mee ntel ijke Archiefdie nst Am ster da m. Zie ook H .W.J.
de Boer en G.Ple y, Grachteruuster s , Ams ter da m, 1993 .

7. Maand bla d voor Z ieke nv erp legi ng t ( 1890), 1, p .l .
8. l eitj e de Bosch Kem per, ' De z iekenverpleg ing in Ned erland ' . In

M aandhlad voor Zieke nve rp legin g 3 (1892), 1, p .Z.
9 , Ee n halve ee uw 'Witte Krui sarbeid '; 1875-19 25. Am sterdam,

1925, pp . 20-23 .
10. N. Wiegman , "Gij comp letee rt zij n arbeid ': over de p rofess iona 

liserin g van het verpl eegkun dig be ro ep (1880-1 925 )' . In
Tij dsc hrif t voor de Gesc hieden is der Geneeskunde, Natuur 
wetenschappen, Wiskund e en Techni ek 19 (1996), 4, pp . 296 -312.

u . ' In memoriam Zu ster Ko foed '. In Maandblad voo r
Z ieke n ve rp leg ing 12 (19 02 ) 10, p. 177.

J2. R ijps tra -Verbeek , Di en end in hel wil (nr . 2), p. 24.
13. Pleeg ru ste r zijn! door Ma ra, Amste rdam , 1897, p. 10.
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Jean-Jacques Rousseau over

vrouvvelijl<heid en opvoeding

Marian de Graaf

Op 15 maart 1997 werd door de Vereniging voor Vrouwen
geschiedenis in het kader van de algemene ledenvergadering een
studiemiddag georganiseerd over Mary Wollstonecraft, die tweehon
derd jaar ge leden overleed. Haar gedachtegoed is in een aantal
opzichten sterk beïnvloed door Jean-Jacques Rousseau (1712-1778).
Marian de Graaf hield een voordracht over vrouwelijkheid en opvoe
ding bij Rousseau, gerelateerd aan Wollstonecrafts kritiek op Rousseau.
Historica publiceert een verkorte weergave van deze lezing.

In A vin di cati on of th e right s of woman, de bekend ste
tek st van M ary Wollstone craft , gaa t zij in debat met
Rou sseau . De inzet van deze discu ssie is de kwestie van de
ge lijk heid dan wel het verschil tussen mannen en vrouwen . I

De posit ies zijn duidelijk: Rou sseau bepleit een zo groot
mog elijk verschil tussen de seksen ; de verlichte liberaal
femini ste Wollstonecraf t gaat daar tegenin. In A vindication
reag eert Wollstonecraft vooral op de ideeën van Rousseau
ov er de opvoeding van meisjes zoa ls die door hem zijn
geforrn ul erd in hel vijfd e hoofd tuk van zij n boek Em ile ou
de l ' édn clfion ."l.V( Igen Wo ll noneeraft is de ide al vrou w die
Rou sseau hier beschrijft niet meer dan een domme kokettan
te die, ge drev en door ijdelheid en beh aagzucht , gev angen zit
in ee n toes tand van afhankelij kheid van haar man .
In het betoog van Wollston ecraft tegen Rou sseaus vro uw
beeld is ee n argumentaties truc tuur zichtb aar die in de ze
peri ode veel werd gebruikt, ook door Rou sseau. Centraal
daar in staa t het natuurbe grip , in dit geva l het begrip van de
vro uw elij ke n atuur . De op voedin g va n het mei sje en de
vro uw die het opv oedingsdoe l rep resentee rt , worden gele giti
meerd door te verwijzen naar de natuur van de vrouw. Met dat
begrip wo rdt een noodzakelijkh eid ges ugge reerd die niet
all een boven de relatie ve willekeur van histori sche omstan 
digh eden staat, maar juist daarom oo k als maat staf kan wor 
den ge bru ikt om de histor isch e ac tual ite it te beoorde len .
Woll stone cra ft zet haar aanv al op Rou sseaus vro uwbeeld in
op zij n begrip van de vrouw elijk e natuur. Aan Rousseau s
be eld van het opvoedingsdoel voor mei sje s zou het idee ten
gro ndslag liggen dat vrouwen van nature geneigd zijn om te
beha gen en dat zij van nature over mind er verstandelijke
cap aciteit en be schikke n dan mannen . Woll stonecraft bestrij dt
dat vr ouwen niet, of slechts infe rieur, kunnen den ken.
Wel isw aar is zij van me ning dat veel vrouwen zich daadwer 
kelijk ge drage n als domme kokettante s, als flatteuze nitwits,
maar daar in wreekt zich niet zoze er een aangeboren verstan
delijk tekor t, maar een leerproce s. Woll ston ecraft stelt dat

Ab baye de Chabli s {In s ti tit de Fra nce)

MO REAU Ie Jeune

Les dem iers m anienis de Roussea u

J.-E..Ed iteur

vrouw en zich zo gedragen omda t ze dat van jong saf hebb en
ge lee rd . Du s als Rous seau een domme en behaagzuchti ge
vro uw als ideaal be schrijft , dan verdedig t hij eigenlijk de sta
tus quo van afhankelijkh eid en ondergesc hiktheid van vrou
wen aan mannen . Wat Rousseau de vrou welijke natuur
noemt , is vo lgens Wollston ecra fr niet natuurlij k, ma ar kun st
matig , en dat wil zeggen : co ntinge nt.

Na tu r e -nur ture
Al s Wollstonecraft há ár ideale vrouwbeeld presenteert ,
ber oept ze zich net als Rou sseau op de vrouwelijke natuur.
Volg ens haar wo rden vrouwen in principe me t deze lfde ver 
standelij ke cap aciteiten geboren als mannen , of tenminst e
met dez elfde po tenties tot ration aliteit. Wann eer vrouwen
pot enti eel dezelfd e intellectuel e capac iteiten hebben als man
nen , dan kunnen ook zij leren die capa citeiten tot ontwikke
lin g te breng en . En daarme e wordt autonomie ook voor vrou-
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wen mo ge lijk . D at vereist we l, eve na ls bij ma nne n, ee n
opv oeding die in belan grij ke mate is geric ht op intellec tue le
ontwikk eling .
Woll sto necraf t begrijpt de natuu r van de vro uw in de beteke
nis van aa nleg, du s eigenl ijk in biologische zin . Het deb at met
Rou sseau kr ijg t op die mani er betekeni s in term en van nat u
re-nur ture: met we lke eige nsc happe n en potentie s wo rden
vro uw en gebo ren en welke eige nschappe n zij n het re sult aat
van opvoe ding en ontwik keling ? In mij n on de rzoe k heb ik
deze -biologisch e- in vulli ng va n het natuur begrip met betrek
king tot de vro uw elij ke sekse bij Rou sseau , althans in ve r
ba nd met de opv oeding, niet kunnen bev esti gen ? Ik vind het
jui st opva llend hoezeer Rou ssean een pe dago og van het vor
men is . Me isjes worden bij Rou sseau niet geboren, m aar
gemaakt . Het seksespecifieke karakter van de kinderlijke ont 
wikk eling, zoal s Rousseau die be schrij ft, is terug te voeren op
het versc hil in opvoeding. Het is niet zo dat Rousseau ontkent
dat k inderen met een bepaald e aanleg worden geboren . Maar

La cabane de J ea n-Ja cqu es dans Ie D ésert d 'E rmenonv ille

dan gaat het over indi vidu ele ver schi lle n; aa nleg is bij
Rou sseau ee n categ or ie die ee n deel van de versc hillen tu ssen
indi vidu ele ki nderen kan verkla ren. Voor de seks en is dat in
de pe dagogisc he tek sten van Rou sseau niet teru g te vinde n.
Manne n en vrouw en beschi kk en in pr inc ipe over dezelf de
aa nge bor en disposit ies : beid en hebb en gevoe l, verstand en
een wil. Wa t sekses pecifie k is, is de mani er wa aro p (en niet
de m ate waar in) die aangeb oren vermoge ns ontwikkeld moe
ten worde n.
Toch schrijf t Rousseau in relatie tot op voe ding veelvuldi g
over de natuur van de vrouw. Hij besc hrij ft dan echter iets
ande rs dan aa nleg . In verband met de opvo eding verwijst de
vrouw elijk e natuur bij Rousse au naar een maatschappelijk
wen selijk gea chte toestand. Uit eindelij k is die maatschapp e
lijk e positi e metafysisch gefund eerd in het concept van de
univ ersele orde . Aan de univer sele or de ontleent Rou sseau
het norm ati eve criterium voor het op voe dings doel, en dat

doel is ten slott e maa tgevend voor de opvoe ding. H et opvoe 
din gsdoel voo r jon gen s is de auto no me man, voor mei sjes is
het gecon cre tis eerd in de socia le rolle n van echt gen ot e , m oe
der en vrouw de s hui zes. D eze rollen hebb en elk een functie
voor één centraal doel: bijd ragen aa n het geluk va n de ma n .
En dat is natuurlijk pre cies wat Wo lls tonecraft niet bevalt .
Rou sseau legitimeert dit ec hter niet met een beroep op ee n
seksespecifieke aanle g , m aar met ee n beroep op een met afy-
i ich cat go rie: de un iversele orde , waarin vas tl igt dat de

bcstemrnin va n de vro uw het moedersch ap is." A ls waarbo rg
dat haar kinderen ook die va n hem zij n , impli cee rt m oed er
schap in ee n maat schap pelij ke co ntex t voor Rou sse au teve ns
de bur gerlijke statu s van ec htg eno te .

Moederschap en opvoeding
Het is duidelijk dat de opv oed ing die Rousseau voor het meis
j e beschrijft, niet gericht is op het bewerkstelligen van auto 
nomi e, maar integende el, op dien stbaarheid aan de m an.
Woll stonecraft hee ft da ar niet alleen om morele en politi eke
rede nen kritiek op. Ze is ook va n menin g dat de opvo ed in g
die Rou sseau voor mei sj es beschrij ft , niet adequaa t is om de
door he m gew enste moed err ol te verv ullen . Al s mei sje s wo r
de n opgevo ed volgens de ideeë n van Rou sseau , dan re sult eert
dat in een type vro uw dat niet is toegeru st me t de ca pac iteite n
die nod ig zij n om het moeder sch ap uit te oefe ne n. Ook hier
staat in de kritiek het ge brek aan intell ectuele vorming ce n
traal. Hoe kan een mo ed er die slech ts ka n beha gen en ko ke t
teren, die niet na kan denk en en die gee n kenni s va n zake n
heeft, een go ede moed er zij n? Hoe kan zij weten, laat staa n
zelf bedenk en , wa t goe d is voor haar kindere n?
Het idee dat Rous se au vro uwe n niet leert nadenken, ve reist
ec hter enige nu ancerin g . Van af het begin dat Rou sseau ove r
de opvoe ding van het meisj e schrij ft, als het mei sje vier j aar
is, krij gt de cogniti e ve ontwi kke ling (zoa ls we in modern e
ter men zo uden zeggen ) ped agogische aa ndac ht. Ka ra kt eris
tiek voor Rous seau , en historisch nieu w, is zijn ontwikke 
]ingspsycholo gische ben aderin g . Hij faseer t het kind erlij ke
ontw ikkeling proce in iel' versc hi llende s tadia waarbij de
opv oeding moet aansluiten.f De kinde rlijk m ge lijkhede n en
beh oeft en, die per stadiu m versc hille n , zijn in Rous se au s
beschrijving echter niet zonde r meer biologisch geg ev en ,
maar worden door diezel fde opv oeding mede geconstitu eerd .
M et ande re woorden: de kind erl ijke natuur is bij Rou sseau
med e het resultaat van ee n pedagogi sche en dus doelbewu ste
stur ing van het kinderl ijk e ontwi kkelin gsproces.
De interpr etatie dat de opvoe di ng die Rou sseau voor mei sj es
beschr ijf t ertoe leidt dat meisjes niet leren denken en dom
wo rde n gehoud en , he eft mogel ij k te make n met de aard van
de ke nnis die het mei sje zic h eige n moet maken , en met de
manier waaro p ze leert denk en . Rou sseau geeft hier ee n klas
sieke inv ulling va n het sekseverschil. Waar Emile leert om
abstrac te , algemeen geldige prin cip es te ontw ikk elen uit dat
gene wa t hij ob serve ert , lee rt het m eisje te oordelen door de
ogen va n anderen. Uit de observatie van het gedrag van ande 
ren lee rt zij af te leiden wa t de ander bewee gt en ontw ikke lt
zij zich in algemene zin om anderen te kunnen amu seren . He t
leren oor de len via derd en is als on twi kkelings princi pe in elk
van de vie r ontwi kke ling ssta dia we rkzaa m; wa t vera nder t,
zijn de mogelijkhed en en de be hoefte n va n het meisje . Zo
wo rdt het meisje in Rousseau s beschr ijv ing als kleu ter al
voor tduren d door and eren geatte ndeer d op het oord eel dat zij
over haar hebben . D aard oor ont wikke lt zich beha agzu cht en
ij delh eid. Deze trekken leiden er op hun beurt toe dat he t
meisje haar gedrag uit zic hze lf afstemt op de opin ie .
Naarm ate het meisje oud er wordt, leert zij , daarop door h aar
opvoe dster aangesproken , deze motivati estructuur reflexi ef te
hant eren . Zij kan zich ste ed s beter in anderen verplaats en en
leert tege lij k haar eigen m otiev en te verbergen. De va ardi g
heden , de kennis en de m or aal die het mei sje zich in de lo op
van haar ontwikkeling eige n maak t, zij n daarmee consequ ent
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"Ceiui là est véritable
ment libre, qui n'a

besoin de mettre les
ongles d'un autre au
bout des siens pour

faire sa volonté"
(Citation gravée sur Ie

rocher)

op het oor dee l va n anderen ge basee rd en via dat oordeel va n
ande ren verworve n. In de liefd e bere ikt deze ontw ikk eling
haar e indp unt m et een abso lute zelfbe hee rs ing en een tot ale
ide ntificatie met het geluk va n de ma n, haar man .
Zoa ls gezeg d heeft Woll ston ecraft ook op politiek- filo sofi
sche en op mor ele gro nden kri tiek op Rou sseau s be grip va n
de ec htge note- moe derr ol. Een m oeder, zegt
Woll stonecr aft , m oet intelli gent zij n, va st
berad en , doelgericht en onafh an kelij k va n
gee st. Dat ve reist een huwelijksrel at ie op
basis va n ge lijkhe id en pe rsoonl ij ke auto 
no mie . De vrouw moet met ande re woo r
den nie t allee n in politieke zin de ge lijke
zij n van de man . Naast dez elfd e bu rge r
recht en voor vrouwen en m ann en , p leit
Woll ston ecr aft er ook voor dat de vrouw
zelfsta ndig en onafhankelijk is in de privé
sfeer van het gez in en in de echt elij ke re la
tie . Dat imp licee rt niet alleen int elli genti e
en gees te lijke ontwikkeling , het betekent
oo k dat he t hu welijk niet gepass io neer d mag zij n; het huw e
lijk mo et gebaseer d zijn op we derzijdse acht ing en respect.
Het hadd en de woorde n va n Rou sseau kun ne n zijn. Ook
Rou sseau ve rde digt een hu welij ksideaal va n lie fde zonde r
passie . Rou sseau geeft daarin allee n een heel versc hillende
ro l aa n de sekse n . Bij hem gaa t het uitsluit end om de au tono
mi e van de man , de vrou w krij gt de verantwo or delij kheid
voo r het ins tandh ouden va n die autono mie.

Gelijke opvoeding?
Gezien Wo lls tonec rafts enth ou siasm e voor R ou sseau s ide aal
va n ratio na lite it, deu gdza amh eid en auto no m ie, zou je ve r
wac hte n dat zij de op voedin g di e Rou sseau vo or j on gen s
besch rij ft oo k we nse lijk voor m eisjes zo u vinden . Tem eer
om dat Rousseau j uist op dat punt progressief is. M aar dat is
nie t he t geva l. Welisw aar zijn er inhoud elijk veel overeen 
ko ms ten tussen de opvoedin g die Woll ston ecr aft voor me isje s
nastr eeft en de opv oeding van de j ongen E mile . Ik noem hier
met nam e de vorming van de rede, van de ca paciteit om te
den ken en te reflecteren als voorw aarde voo r het realiseren
van autono mie . Door haar red e te ge bru ike n zal het meisje
vol gen s Woll stonecraft in staat zijn de pr incipes van het
natuu rlij ke recht te begrijpen en op basis daarvan zelf goed en
kw aad te onde rs cheiden . Ook de ont wikke ling en versterking

J ean-J acques Ro ussea u: p or/rail en A rmé ni en, par H. Liotard ( 170 2-1788)

van het licha am en de vorm ing van het hart staa n bij
Wo llstonec raft op het pro gramm a opda t de vrouw niet de
slaaf va n haar ei gen passies zal zij n . Desa lnie ttemin neemt
Woll ston ecraft de op voedin g di e Rou sseau voo r Emile
beschrijft niet over voo r mei sjes. Nie t allee n pleit zij voor
dagsch olen en coëduca tie waar Rou sseau voo r Em ile een

pri vé- op voedin g beschrijft. Ook het
m oed ersch ap -doo r Woll st on ecraft
gez ien als bestemm ing voor het gros der
vro uwe n- vereist in haa r og en ee n
ged eelt el ij k versc hill end cur ric ulum
voo r me isjes en jo nge ns .

Geleide autonomie
Het is mi sschi en maar goed ook, en wel
licht ni et toev allig , dat Wollstonecr aft de
opvoedin g va n Emi le niet in zijn geheel
en on gewij zigd op meisjes van toep as
sing wil zie n. Uiteind elijk is de auton o-
mie die E mile ve rwerft buitengewo on

twijf elachti g. Weliswa ar struct uree rt Rou sseau de ontwik ke
ling va n Em ile, in tegen stell ing tot die van het mei sje , vol
ge ns het prin cipe dat Emi le zij n oo rdee lsvo rming en ge drag
ju ist niet mag afstemme n op de opi nie van ande re n. Toch
hee ft een ander dan Emil e ze lf de leid ing over Emil e. Tijd ens
het ontwi kk elings proc es is het nam elijk de go uverneur (de
opvoe de r) die, om te beginn en , de opvo edings omg ev ing zo
struc tureert dat Emile allee n datgen e leert wat de gou vern eur
wil dat hij leert. Bo vendi en door ziet de gouv erneur Emil e en
kent hij hem van binnen en bu iten . D aarom is hij in staa t
Emil es wil te sturen.
A utono mie op vo orw aarde va n ee n du sd ani g manipulat ieve
opvoe ding, waa rin de op voed er feite lijk heer en mee ster is
over het kind , is illu soir e auto no m ie . Als E mile volwasse n is,
vera nder t d it in wezen niet. De ro l van de opvoe der wordt dan
overgeno men door de vro uw , die speci aa l daar voor is opge 
voed. Nog steeds leeft Emil e in de waan dat hij degene is die
bes list, ma ar in werkelijkh eid is het de vrouw die Emi le
stuurt. Ee n illusoire auton omi e, die in stand wordt gehoud en
door de deugdzaamheid én de re flex ivite it van de vrouw .
Zo 'n aut onomie zou Woll ston ecraft , ju ist als verlicht femini s
te, zek er niet waardig hebben ge vo nden, noch voor vrouw en ,
noch voor mannen.

M arian de G raaf is un iversit ai r do cent theo retische op voed
ku nde bij de Vakgroep P edagogische Wetenscha ppe n aa n de
Universi teit van A msterdam . In december 1996 pr om oveerde
zij op Rousseaus besch rijvi ng en van vrouwe lijk heid in ver 
band me t de opvoed ing.

1. Mary Woll ston ecraft , A vindi cat ion of the righ ts of woman .
Lond on , 1985.

2. J.J. Rou sseau, EmiLe ou de l é duc ation. Oeuv res comp Lètes , IV.
Parij s, 1967. In 1980 is ee n Ned erland se vertaling versche ne n
bij Uitg everij Boom , Am sterdam/M eppel ,

3. M. de Graaf, Vrouw elijkh eid bij de p edagoog Jean-Ja cques
Rousseau . Amsterdam, 1996. Zie met name Hfdst. 2.

4. M . de Graaf, Vrouwelijkh eid . A mster da m, 1996. p. 152 e.v .
5. Het ide e dat de opvo edin g moet aans luiten bij de kind erlijk e

moge lij khed en en beh oeft en , staa t we l bekend al s de
Co pern icaa nse wend ing in de ped agogiek .
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Eén dag in de vveek, grote vervvachtingen

Marjan Schvvegman bijzonder
hoogleraar Vrouvvengeschiedenis

Dorien van Stiphout en Hillie van de Streek

Nederland, dat in 1994 internationaal een figuur sloeg met een per
centage van 2.3% vrouwelijke hoogleraren, mag weer in de handen
klappen. Marjan Schwegman is vanaf 15 april dit jaar voor één dag in
de week bijzonder hoogleraar Vrouwengeschiedenis aan de
Universiteit van Utrecht. De kersverse professor verzoekt ons met
klem dit feit in zijn juiste proporties te bezien: één dag in de week is
niet veel. Desondanks wil Historica graag van Schwegman weten wat
haar plannen voor deze post zijn en vanuit welke visie zij haar
Utrechtse functie denkt in te vullen.

M arj an Schwegma n

Vrouwe nhis tor ica dr. M arjan Sc hweg ma n was al uni versitair
hoofddocent C ultuurg esc hiede nis bij de vakgro ep Geschi e
deni s van de U niversiteit M aastri cht . Nu wordt zij in princip e
ge durende vij f j aar voor éé n da g in de week uit geleend aan de
Universite it Utrecht. De vo orn aam ste toeg evoegde waarde
van het hoogleraarschap is dat zij nu de mogelijkheid he eft
voor de voll e honderd procent ze lfs tand ig
prom ovendi te begeleiden bij het schr ij
ven van ee n dissertatie.
De term 'hoog leraar Vrouw en gesch ie
denis ' doe t vermoeden dat Schweg ma n
zich be zigh ou dt met Vrouwe ngesc hie
den is in brede zin. In de praktijk za l het
acce nt echte r komen te liggen op de cul
tuur gesch ied eni s en de polit ieke ges chie
de nis van de negenti end e en tw intig ste
ee uw va n West -Europ a en de VS, de ter
rein en waaro p Schwegman spec ifiek des 
kundig is. Op 23 j anu ari 1998 houdt prof.
dr. Sc hweg ma n haar or ati e . D aarin zal zij
onthu llen we lke koers zij denkt te gaa n
varen. Tegen over Histori ca wil zij er nog
niet zo vee l ove r kwijt , maar the ma 's als
reli gie, sekse, nationalisme en mod ern
burgersc hap zulle n een be langr ijke rol
spele n .

Italië
M aria .Tanna Schwegman werd in 195 1 in
Midd enm eer, gemeente Wi erin ger meer,
ge bore n . In 1971 begon zij aan de
U nivers iteit van Amsterdam met haar stu-
die Geschi edenis . Zoa ls het ee n echte student in die tijd be
taam de , sloo t zij haar studie niet eer der da n na acht jaar af: "Ik
was zelfs nog één van de eer sten van mij n j aar." Haar doct o
raa lscr iptie , die nadien is gepublic eerd, ging over Nederland se

vrouwen in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Sindsdie n heeft Sch wegm an zich aa n de uni versitei ten van
Lei den, Ams terdam en M aastricht in diver se hoedani gh eden
toegeleg d op vrouwen geschi edeni s en op Nederland se en
Italiaanse (cultuur)geschi ed enis. In 1989 is zij geprom ov eerd
op het werk en het lev en van ee n vooraanstaande, door ee n

chroni sch e ver lam mingsziekte get ergd e ,
negenti end e-eeuw se Italiaanse femin iste
en schrijfs ter: Gu alberta Alaide Becc ari
(1842-1 906).
Wi e ee n beel d wi l krij gen van
Sch wegm an s inter esses, mag ha ar fasc i
natie voor Ita lië nie t ove r het hoof d zien .
H aar ' Ita liofilie' is vooral aan gew akke rd
tijd en s ee n verb lijf in Peru gia, waar z ij
een pa ar maand en studeerde. Sind s deze
peri od e in Italië is zij geg repen door de
schoo nhe id van de gro ene bomen en door
de nati on ale sport : het houden van uren
lan ge ee tmarat ho ns aa n tafel. Ze blij ft
zich daarn aast ver baze n over de Itali aan se
leefstijl en ove r de wij ze waarop deze
zic h manif esteer t in de verho uding tot de
staa t. Itali anen zij n aan de ene kant altijd
ban g om niet prec ies de re gel s van de
over hei d (en dat zijn er in Itali ë meer da n
in we lk land dan oo k) na te volge n, ter wijl
zij vol gen s Sc hweg ma n aan de ande re
kant toch tegelij kertijd ook een reb el se
houdin g aanneme n .

Ongewone combinatie
In het huidige collegejaa r '97- '98 gee ft Marjan Schwe gm an
aan de Universiteit Utrecht een cursus getiteld 'Legend arisch e
vro uwe ngesch iedenisse n. Vrou welij kheid en heroïek in
negenti en de- en twinti gste-eeu ws West-E uropa'. In dit co lle -
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ge ste lt zij de voo r vrouw enhistoricae 'k lass ie ke ' vraag waa r
om nation ale helden in de traditi on ele histori ografie mannen
zij n en gee n vro uwe n. "M aar dit is slec hts het be gin " , verte lt
de nieu we professor. Zij zal zich same n met de studenten ook
de vraag ste lle n waaro m histori sch e heldinn en niet tot de
mainstream gesc hie dsc hrijvi ng zijn doorgedron gen . Zij hee ft
ze lf inmi dd els ee n voorlopi g antwoord op de ze vraag. Ze
licht dit toe aan de hand van ee n -hoe ka n het oo k anders
Ita liaans voo rbee ld: Anita Gar iba ldi, str ij ds te r voo r de
Ita liaan se ee nwo rding in de negen tien de eeuw, ee ga van
Giuseppe Ga riba ldi (180 7- 1882). Ani ta Gar iba ldi is de enige
vro uw die de eer hee ft gekreg en om op de Gianic olo, een heu
vel in Ro me , temidden van ande re -rnann elijke- helden van
het m od ern e Italië een standb eeld te kr ijge n ter nagedachte
nis. Het bij zondere aan het beeld van Anita Garibaldi is de
combin ati e van vrouwelijkheid en m ann elijkheid die in haa r
is verenigd. Garibaldi wordt uit geb eeld als een strijdlustig
per soon , zwaa iend met een pisto ol op een wild steigerend
paard. M aar tegelijkertijd houdt zij ook ee n baby vast. Het is
precies deze voor vrouwen on gew on e com bina tie die hier in
éé n per soon wordt samen geb rach t. Intr igerend , vindt
Sch wegm an . De cursus wil zo de leve nsgeschi ed eni ssen van
meer vro uwe n de revue lat en passeren , waar bij Schwe gman
sa me n met de stude nten prob eert ui t te zoek en we lke eigen 
scha ppe n vro uwe n moeten bezitt en om tot de gesc hiedkundi
ge ca non door te drin gen .

Klornpé
In dit ve rband vertelt 'po li tie k' vro u we nh is tor ica
Sch w egm an ook ov er een N ed erl and se vro uw van form aat
die tot de mains trea m politi ek e gesc hie denis is doorgedron
ge n: de KVP -p olitica M arga K lo m pé (19 11- 198 6).
Schwegm an sc hrij ft over haar ee n biografi e die in het ja ar
2000 ui tko mt en onderde el vor mt van het biografi eë nproj ect
va n het Prins Bern hard Fond s . Het be treft een cy cl us van tien
biograf ieën va n bekende N ed erl and ers, waaronder ook die
van ko ningin Wilhelmina , Al ett a Jacob s en Henriëtte Rol and
H ol s t. Wat Schwegman bo eit in de ro oms-katholiek e
Klomp é is dat zij aan de en e kan t nie t uit zonderlijk wild e
zijn . Ze cijf erde zichzelf weg als persoo n en als vrouw.
Kl omp é belichaamde christelijk e deu gd en , zoals naastenlief
de en sol idar iteit. Maar aan de andere kant moest Klompé
zich jui st profil eren als uitzond erlij k om in de politiek een
bij zond er e rol te kunnen spelen . Eén van de manieren om
zichze lf op het openb are terrein als 'bijzo nde r' en 'anders ' te
pr ofi leren is zich te meten met ee n bekend e held of heldin uit
de gesc hiedenis van de trad itie w aarin men wil staa n .
Kl om pé nam Ca tha rina va n Si en a to t haar gro te voo rbee ld.
Het int eressant e voor Sch wegm an is , hoe Kl omp é via dit
mod el de beeld vorming ro ndo m zic hze lf regisseerde . Twee
ande re ma niere n van Kl omp é om zich in de politiek in een
afzo nde rlij ke po sit ie te pl aatsen , wa ren het teru ggrijpen op
de mystie k en haar beroep op de religi eu ze mi ssie die zij va n
godsw ege meende op gedr agen te heb ben ge krege n. "Ik heb
het ide e" , zegt Schw eg ma n, "da t de mysti ek vro uwen me er
mogelij kh ed en bi edt om in de ope nbaa rhe id ee n bijzonder e
ro l te spe len, dan de gev estigde institu ten , om dat ze dan kun
nen cla ime n dat z ij ee n bij zond er e ervar ing hebben ." Het bij 
zo ndere is dan , dat er bij een mystieke erva ring spra ke is van
ee n direc t co ntact met God , in pl aat s va n een indirect cont act
via ee n bem iddelende (ma nnelijke, ke rke lij ke) aut orite it.
Schw egman vraagt zich af hoe Kl omp és beroep op een reli
gie uze mi ssie de stijds in de door manne n gedo m ineerde poli
tiek ont va ngen werd, maar ook hoe daar vanuit de geschied
sch rijvin g teg enaan wordt gek ek en.

Leerstoel
Regelm ati g ko mt het onderwerp 'l eer stoel' in ons gesprek
teru g . Schw egm an blijft onder strep en dat zij met haar nieuwe
"kle ine baantj e" van bijzonder hoogl eraar maar een klein e

ste mpe l op toekom stige ontwi kke linge n kan drukken . M aar :
wa t nu wel kan , en voo rhee n niet , is ger ichtere onde rzoek s
aa nvrage n indienen bij NWO . Ook kan ze nu meer dan voo r
heen op treden als zelf standi g ontwe rpe r va n onderzo ek spr o
j ecten . Een nadeel is echt er de huid ige ontwikk eling in de
richt ing van gro otscha lige proj ecten , waaraan tal van in stitu 
ten en onde rzoe kers meewe rke n. Op zichze lf is dit een posi
tieve ontw ikke ling , m aar het ve rho udt zich slecht tot de hui
dige sta nd va n zak en van het vro uwe nhistorisch ond er zoek.
Hoewe l vro uwe ngeschiede nis zic h tege n de ver drukki ng in
vruc htbaar heeft ontw ikke ld , zij n er relatief nog stee ds we inig
onderzoe ks ters (v l m) bij betrokken . Bovend ien doen dezen
vee la l heel verschill ende din gen , en niet alleen aan univer si
teit en , maar ook aan par a-un iver sitair e in stellingen of bij (zelf
opger ichte) particu liere ond erzoek sbu reaus . Daarom valt het
vol gens Schwegman niet mee dez e personen allema al bij
elkaa r in een groo tschalig pr oject op het terre in van de vrou
wen geschiedenis onder te bren gen . Het ligt in deze situ atie
veeleer voor de hand , vind t zij, om aansluiting bij and ere
gro ot sch alige projecten te zoeke n waarin gender kan word en
geïntegreer d . Langs de ze weg raakt vrouwenge schieden is
ingeb urge rd in de re gulier e gesc hie dschri jv ing en aan verw an
te vak gebi eden en bo vendi en onts taa n be langw ekk ende per
sone le ove rlapping en.
Voor de lan gere termijn slui t Sc hweg ma n clu sterin g va n het
vrouwe nhistor isch onder zoek ec hter zeker niet uit. Di ch ter
naar het heden toe heeft zij a l enkele co ncre tere pl ann en tot
sa me nwe rking. Samen met vrouwe nhis tor icae als Fran ci sca
de H aan , M ari a Gre ver , Min ek e Bosch en Berteke Waald ijk
wil zij een nationaal coll oquium Vro uwengesc hiedenis orga 
niseren . Daarbij wil zij dan oo k de onde rzo eks scholen vrou
we nstudies en cult uurgesc hiede nis betr ekken en onze eige n
VVG: "Vrouwenhistoricae spr eken elkaa r nog wel regelmatig
in de kringe n van de VVG , maar toch is de deskund igheid va n
vro uwe ngesc hiede nis beh oorli jk ve rs pr e id ger aa kt. "
Sch wegman wil met ha ar groep de spil zij n die onderwe rpe n
be denkt die in de bel an gstellin g staa n en het waard zijn geza 
menlijk bediscussieerd te word en .
Dit breng t ons op de themat a va n re ligie, sekse , nationali sm e
en mod ern burgerschap van het begin van het gesprek . Voo ral
het laatste onderwerp is mom ent eel in de gesch iedschrijving
popul air. Schwegman verkl aart waarom het ook haar zo aan
sp reek t: "B ij de totstandkomin g van het moderne burgersch ap
was er eige nlij k een aant al voorw aard en aanwezig die het
helem aal niet zo logisch m aakt en da t vrouwen van het bur
gersc ha p zo uden worden uit gesloten . Dan is het vre emd dat
di t toc h wel is gebeurd ." Ook hangt bur gerschap samen met
re lig ie, seks e en openbaarhei d . Sch wegm an haalt het voor
beeld aa n va n De H aan s onde rzoek naar Elisa beth Fr y, ee n
vro uw uit het Ré veil , met gro te inv loed op de ont wikk elin g
va n het Nederl and se gev ange niswez en. De Haan ontdekte dat
de negentiende-eeuw se op vattin g va n 'z org' zeer nau w ver
bond en is met de inbren g van vro uwe n en allerlei noti es die
als vro uwe lijk te kwalifi ceren zijn. Het nieuwe is nu de ko p
peling va n dit zor gbe grip aan vro uwe n, vrouwelij khe id en
ope nbaa rhe id. Dit staat in vo lstre kte tegen stellin g tot de
opva tt inge n van een geves tig de onde rzo eker als M ich el
Fo uca ult, di e onderzoek deed naar de relatie tussen zorg en
macht . Vrou wen die door de toenm ali ge machtsverd el ing va n
bep aald e publieke zor ggebi eden waren uitge sloten , hebb en
re ligie gebru ikt als vehi kel om zich in die sectoren een plaats
te verwerven. Dit recente inz icht za l naar verwachting tot ee n
her zien ing leiden van de gesc hie dschrij ving over het R év eil
en het negentiende -eeuw se feminisme.
Vrouw engeschiedenis is du s veel meer dan het "slechts aan
lev eren van de fei tjes" , besluit Sc hwegm an . Het is ook het
ontwikkelen van nieuwe inzicht en en het deelnemen aan het
hi storisch e debat . Juist daarin ziet zij de uitdaging van ha ar
nieu we functie . Weliswaar is de functie "klein" , maar toch
moet de reikwijdte ervan niet word en onderschat.
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Kuisheid voor mannen,

vrijheid voor vrouYlen

Petra de Vries

In de geschiedschrijving van de negentiende-eeuwse vrouwenbewe
ging is tot nu toe nauwelijks aandacht besteed aan de betekenis van
seksualiteit. Omgekeerd is er in de gangbare geschiedschrijving van
de seksualiteit weinig aandacht voor sekse en het vrouwenvraag
stuk. Daardoor is een belangrijke en fascinerende negentiende
eeuwse kwestie, de strijd tegen de prostitutie, in Nederland nooit
grondig bestudeerd en is een aantal cruciale vragen nooit gesteld.
Waarom was prostitutie zo belangrijk? Wat heeft het negentiende
eeuwse debat over 'de vrouw' te maken met het discours over sek
sualiteit? En over wiens seksualiteit ging het dan? Op vrijdag 6 juni
jl. promoveerde Petra de Vries aan de Universiteit van Amsterdam
op het proefschrift Kuisheid voor mannen, vrijheid voor vrouwen, waar
in de zogenoemde reglementering van prostitutie centraal staat.
Historica publiceert haar toespraak die voorafging aan de promotie
plechtigheid.

De laatste we ke n hebben vee l me nsen tege n me gezegd: je
zul t wel blij zijn dat je proef schrift af is. Of : wa t moet het een
opluchti ng zij n dat je prom oveer t. Hoewe l ik mee stal auto
matisch ins temme nd gekn ikt heb, wi l ik van af deze plaats
toch een zekere nu anc e aanbre nge n. Ik vind het j ammer dat
het on derzoe k afgerond is en dat er zome tee n een definitie ve
pun t achter m ijn boek komt te staa n . In de resterende minu
ten tot aan het be gin van de verdedi gin g wil ik proberen U
deelgenoot te maken van mijn fasc inatie met het onderz oe k
naar de pro stitutiebe strijdin g in de nege ntiende eeu w.

Boetvaardige gevallen vrouwen
In de eers te plaats had mijn onderzoe k te maken met sek su 
alite it, ge ld, ziek te en dood . In de loo p van de ne gent iend e
ee uw wer d in Europ a een ste lse l ingevoe rd dat bekend werd
als de regle me ntering van pr ostitu tie . D e reg leme ntering was
ee n pogin g van de aut orit eit en om de ge vare n van gesla cht s
ziekte n te be strijden door pro stituee s te registreren en hen te
verpli ch ten zich regelmatig aan ee n medi sche controle van
hun geslac htsorganen te onderw erp en. De ideologen van de
reg leme ntering associeerden de ge vrees de geslachtsziekte
syf ilis met lichtzinnige, verl eid elijke , onbetrouw bare en
besmet te vrouwen uit het volk. Syfili s was een ziekte met een
sekse , geloka liseerd in een vrouw enl ich aam . De medici die
het stelsel verdedigden , wilden dan ook enke l de vrouwen op
ges lachtszie kten onderzoeken en niet hun klanten . Degen en

di e als 'publieke vrouw' aang eme rkt we rden , hadden we ini g
te verte llen. De politi e had gro te bevoegdheden en kon bij
voorb eeld ee n be smet verkl aard e vro uw ops lu iten in een syfi 
litisch hospi taal totd at ze we er ge neze n verklaard was .
Pro stituti e was ook ee n poli tie ke zaak . Rond 187 5 ontsto nd
ee n gro te internation ale socia le bewegin g tegen de reglem en
ter ing die bekend werd als het abo litionisme. In Ned erl and
wer d het abo litionisme ge drage n door een veelkleuri ge coa li
tie van orthodox -pro tes tantse mann en , chr istelijke femini sten ,
rad icale fe ministen, socia lis ten en voo ru itstrev ende lib eralen .
Een deel va n hen voeld e zich verbo nde n met wat toen we rd
aange duid als de opb eu ring van bo etvaa rdige gev allen vrou
wen. D it hield in dat geva lle n vro uwe n ondergebracht werde n
in ges tichten om hen te resocial iseren tot het norm ale hu is
vro uwen bes taa n. De abol itio nis ten eiste n de afschaff ing va n
het sa nitaire toezi cht op pro stitu ees, m aakt en prop agand a voor
een bordeel verbod en verzett en zic h tege n de vrou wenh and el.
Hun inspanningen werden bel oond : ro nd 1900 werd de regle
m enter ing afgeschaft en in de ze de lij kheidswetgeving van
1911 werden de bekend e artikelen tegen de bordelen en de
vrouw enhandel opgenomen (250bis en 250ter Sr.).

Noodzakelijk kwaad
Waarom werd prostitutie nu een politi eke kwestie? Het ant
woor d is, kort gezegd , dat de pro stitutie strijd een sekse strijd
was waa rin het gin g om de he rde fin iërin g van seksue le re la-
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AI/I/o !'Ol/ Hogendorp (foto JlA V)

ties, gebaseerd op nieuwe inzichten over de ongelijkheid tus
sen mannen en vrouwen. De betekenis van de beweging was
dus veel breder dan het verzet tegen commerciële seksualiteit
doet vermoeden. Ik zal hiervan enkele voorbeelden geven.
Om te beginnen stond de mannelijke seksualiteit op de poli
tieke agenda. Wat mij boeide, was welke juridische en medi
sche rechtvaardigingen voor de reglementering gegeven wer
den, en waarom het juist vrouwen waren die daarvan het
slachtoffer waren. Door onderzoek van de debatten in medi
sche kringen over het stelsel van reglementering werd duide
lijk dat het stelsel steunde op een bepaalde visie op seksuali
teit. Medici die geloofden dat seksualiteit, of geslachtsdrift
zoals het genoemd werd, haar natuurlijk verloop moest heb-

ben, zagen prostitutie als een noodzakelijk
kwaad en de reglementering als een maat
regel in het belang van de volksgezondheid.
Seksuele onthouding (van mannen, over
vrouwen had men het niet) leidde in hun
ogen tot ongewenste psychische en licha
melijke klachten. Dit standpunt kwam
vanaf 1880 onder vuur te liggen door artsen
die geloofden dat seksuele zelfbeheersing
geen nadelige gevolgen had voor de
gezondheid en dat de prostitutie dus niet
nodig was. Deze dissidenten in medisch
wetenschappelijke kring kregen een sterke
steun in de rug van de prostitutiebestrijders.
Een van de argumenten was dat het sanitai
re toezicht geen garantie bood tegen
besmetting met syfilis.
Maar het ging in wezen niet om een ver
schil van mening over besmettingsgevaren
en ziektekiemen. De inzet van de strijd
was de vraag of de staat het moest tolere
ren dat mannen zomaar seksuele toegang
tot vrouwen mochten hebben in ruil voor
geld. Iedere groepering had daar een eigen
visie op. Zo vonden orthodoxe protestant
se mannen dat de staat niet geroepen was
om de zonde te legaliseren, maar zich con
form de christelijke principes zou moeten
gedragen. Om de prostitutie te bestrijden
en de geslachtsziekten een halt toe te roe
pen kon de regering het beste de bordelen
verbieden. Feministen van allerlei overtui
gingen, vooral de radicalen, zagen in de
reglementering een vorm van mannelijke
overheersing. Voor hen stond prostitutie
bij uitstek symbool voor de slavernij der
vrouw. Het bestaan van de reglementering
bewees voor hen dat mannen de macht
hadden in politiek en wetenschap en dat de
reglementering gegrondvest was op man
nelijk eigenbelang. Als vrouwen het kies
recht hadden, dan zouden dit soort zaken
niet meer getolereerd worden. Socialisten
hadden ook hun eigen visie. Zij zagen
prostitutie door de bril van een klasse-ana
lyse. De liberale kapitalistische staal stond
het in hun ogen toe dat de prostituees, de
dochters der proletariërs, opgeofferd wer
den aan de lage lusten van de rijke hoge
heren.

Blanke slavin
Al deze groeperingen verenigden zieh op
de stelling dat de eisen der zedelijkheid
voor mannen en vrouwen gelijk waren. Als
vrouwen hun leven lang kuis konden blij
ven, waarom mannen dan niet? Er moest

een gelijke zedewet komen voor man en vrouw: wat aan
vrouwen niet was toegestaan, mochten mannen ook niet
doen. Overigens betekende deze feministisch getinte eis niet
dat de positie van mannen en vrouwen in de beweging gelijk
was. Er was een stil gevecht gaande over de betekenis van de
stem van mannen en die van vrouwen in de beweging zelf.
Steeds moest de deelname van vrouwen bewaakt en verde
digd worden. Waar ik me in dit verband ook in verdiept heb,
is de vraag waarom vrouwen zich nu eigenlijk organiseerden
op de prostitutie. Dit kan vanzelfsprekend lijken, maar waar
om zouden enkele aanzienlijke, orthodox-protestantse, adel
lijke dames zoals de pioniersters Anna en Marianne van
Hogendorp, vrouwen die hun kleren als een pantser om zieh
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heen knoopt en, zich nu uit gerekend so li
dair verklar en met pro stituee s? En waa r
om dan 'als vro uw' ?
Het zou onterecht zij n om het ve rze t
tegen de gekoc hte liefde alleen te z ien als
ee n stokpaa rdje va n een aa ntal ze de lijk 
heid sapostel en . De abolitioni sten wa ren
er oo k op uit om pro stitu ees en andere
vro uw en te beschermen tegen se ksue le
geva ren . Veel pro stitutieb estrijde rs ver
zette n zic h tegen de uitbuitin g va n prosti
tuees in bord elen en zij zag en ee n al dan
ni et terecht verband tussen bord elen en de
beru ch te handel in blanke slavinnen . Het
is opme rke lij k dat de abolitioni sten sek
suele ge vare n voor vrouwen steed s meer
in de ope nbare sfeer projecteerd en, geka 
nali seerd in een soort collecti ev e angs t
vo or de vrouwenhandelaar die 'o nze
vrou wen ' wegrooft. Het sek suele gevaa r,
uitgedrukt in de metafoor van de bl ank e
slav in, we rd daarmee iets exoti sch , iet s
dat ver weg gebeurde, als vrouw en op pad
gingen en uit het wakend oo g van moe de r
verdwe nen, niet aan wezi g in het hier en
nu . Daarent egen waren er ook vro uwe n
die weze n op de zogen oemd e 'p ros titutie
in het hu welijk ' , waarme e de seks ue le
ondersc hikking van de gehuwde vro uw
werd bedoeld.

Kuis versus besmet
Nu ik dit onderzoek voltooid heb , krij g ik
meer en meer hel idee dal we no g stee ds
moeten afreke nen met het culture le beeld
va n de pros tituee als een spec iaa l soo rt
vrouw , waarvoor in de negenti end e ee uw
de gro ndslag gelegd is. Ik heb me inten 
sief verdiept in de vraag wie nu pre cies
gedef inieerd werd als een publi ek e vrouw
en ten opzichte van wie of wat. Je zie t dat
het beeld van de publieke vrouw zé lf het
obj ect werd van politieke contr ov er sen.
De voo rs tanders van reglementerin g pro
beerd e vrou wen te scheiden in fatsoe nlij k
en onfa tsoe nlij k, in kuis en besm et , in
privé en ope nba ar. De teg en stander s pro
beerden deze tweedelin g in goe de en
slec hte vrouw en te overstij gen , maar met
wi sselend succes. Femini sten die zich op
het zustersc hap met de geva llen vro uw
beriepen , slaag den erin het beeld va n de
onbet rouwba re verleidelij ke vrou w om te
ze tte n in ee n beeld van de pro stitu ee als
iem and waarmee men med elij den moest
hebben .
Pr osti tuees lek en zich voortdur end bui
ten de ca tego rie vro uw te be we gen .
Rond 1900 we rd het beeld van de pub liek e vro uw door
weten sch app er s, politi c i en pro stitu tieb estrijd ers afge zet
tege n ee n zog enaamd norm al e, fa tsoe nlij ke vrouw. Ste ed s
duid elijk er werden de kenm erken va n die normale kui se
vrou w beschreven als de teg enp ool van h aar luidruchtige en
zondige vari ant. Watje tegenwoordig zi et, is een nieuw pro 
ces. Te oordelen naar het dur e sex y ondergoed dat tegen
woordig ook in de betere dame sm odezaak te koop is, heeft
zich ee n opm erkelij ke historisch e verschuiving voorgedaan:
prob eerd en ho eren er in de ne genti end e ee uw uit te zien als
'd am es ' , tegenwoordig probe ren dam es er uit te zien als
hoer en .

Marianne van Hogendorp (/IA V)

Pet ra de Vries is soci aal- wetenschapp er en p sych oloog. Zij is
als uni versitair do cent vrouwens tudies ve rbonde n aan de
Polit iek e en Sociaal-Cultur ele Facu lteit van de Uni versi teit
van Amst erdam.

Petr a de Vries, Kuisheid voor ma nnen, vrijheid voor vrouw en.
De regl ementering en bes tr ijdi ng van prostitutie in
Ned erl and , 1850-19]]. Hilv er sum : Uit geverij Verloren, 1997 .
f 49,00
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Franse Revo/u'tie

Mar y VVo l lst o n ec r a ft a ls histor ica

van de Franse R ev o lu t ie

Tine van Raamsdonk

Dit jaar is het tweehonderd jaar geleden dat Mary Wollstonecraft
( I 759- I 797) overleed. Naast het beroemde A Vindication of the Rights
ofWoman publiceerde Wollstonecraft in 1794 An historica/ and tnoral
View of the Origin and Progress of the French Revo/ution and the Effects
it has produced in Europe. Veel van wat Wollstonecraft in I 794
schreef, komt overeen met wat tegenwoordig door historici over de
Franse Revolutie wordt gezegd. Over de rol en betekenis van vrou
wen in de Revolutie heeft de schrijfster echter niet of nauwelijks
geschreven. Tine van Raamsdonk probeert hier een verklaring voor
te vinden.

Het leven en denken van Mary Wollstonecraft is voor een
belangrijk deel bepaald door de Franse Revolutie. Deze
gebeurtenis radicaliseerde haar maatschappelijke en politieke
denkbeelden en stimuleerde haar om te publiceren. Met A
Vindiccuion of the Rights of Men reageerde ze in 1790 op
Reflections on the Revolution in France van Edmund Burke.
Ze vestigde hiermee haar naam in de politieke discussie die in
Engeland naar aanleiding van de Franse Revolut ie gevoerd
werd. Twee jaar later bracht Wollstonecraft met A Vindication
of the Rights of WOI11C1n (1792 oo k de zaak van vro uwen in
het debat over de R evolutie. j Haar maatsch app elij ke opvat
tingen waren inmiddels geradicaliseerd: "It is justice, not eh a
rity that is wanting in the world".
In juni 1793, tijdens de radicale fase van de Revolutie en na
de val van de Girondijnen -de politieke groepering waarmee
ze persoonlijke banden had- begon Mary Wollstonecraft aan
haar boek An hist orica! and mond View... of the Fp/1 h
Revolution ...2 Ze koos erv oor haar verh aal vanuit hel I er
spectief van de Terreur te schrijven . Ze stond nog steeds ach
ter de ideeën van de Revolutie maar was bepaald niet kritiek
loos ten aanzien van de ontwikkelingen.

Rovers en dieven
Volgens de titel wil het boek een 'view', een overzicht geven
van de oorsprong en het verloop van de Revolutie en de
gevolgen in Europa. Wat het verloop betreft komt
Wollstonecraft niet verder dan het eerste jaar, 1789. Om de
oorsprongen van de gebeurtenissen te verklaren schetst ze een
soort cultuurgeschiedenis van Europa, en speciaal van
Frankrijk, vanaf de Oudheid.
De oorzaak van de Revolutie ziet Wollstonecraft in het intel
lectuele klimaat. Alleen ideële en politieke factoren kunnen in
haar ogen een eind maken aan tirannie. Als causale factoren
voor de Revolutie ziet Wollstonecraft verder de rechtsonge
lijkheid, de corrupte rechtspraak en het onbillijke belasting
systeem dat agrarische hervormingen onmogelijk maakte en
de publieke moraal aantastte: het maakte rovers van de rijken

en dieven van de armen.
Beslissend voor het moment van uitbreken van de Revolutie
is voor haar het besluit om de Staten-Generaal bijeen te roe
pen, en wel op de manier zoals dat in 1614 voor het laatst was
gebeurd, dus niet meer in overeenstemming met de maat
schappelijke realiteit. Ze verwijt Necker dat hij op dat

M(//)' Godwin (geboren wotlstonecrafr),

doo r 101111Opie (National Portralt Gallery, Loudon)
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Franse Revolu"tie

Mary Wol/stonecmfl, detail van een portret door John Opie

(Tate Gal/el)', London)

moment zijn verantwoordelijkheid niet genomen heeft: als hij
gebruik had gemaakt van zijn populariteit en toen een meer
a lgemee n aan vaardbare o p lo ssing gek ozen had, had de
Revo lu tie welli ch t voorkom en kunnen worden."
Wollstonecraft schrijft geëmotioneerd en met afschuw over de
gruwelen die tijdens de Revolutie plaatsvonden. In haar poging
een verklaring voor dit geweld te vinden, wijst ze erop dat er
nooit een rechtvaardig regime was geweest en dat de overheid
zelf altijd het slechte voorbeeld van wreedheid had gegeven,
bijvoorbeeld op het gebied van terechtstellingen. Zoals tegen
woordige historici wijzen op het 'structureel geweld' waaraan
de Fransen blootstonden, zo benadrukte Wollstonecraft al hoe
plotselinge uitbarstingen van geweld altijd meer aandacht krij
gen dan het voortdurende lijden van het volk.

Tocqueville-syndroom
Sommige afgevaardigden in de Nationale Vergadering wilden
teveel ineens, schrikten daarom mensen af en riepen weer
stand op. Dat is waar Mary Wollstonecraft op wees in haar
verklaring voor het ontsporen van de Revolutie. Voorts bena
drukte ze het gebrek aan praktische politieke ervaring bij de
afgevaardigden als gevolg van een lange periode van absolu
tisme. Dit laatste argument werd later, in de negentiende
eeuw ook door Tocqueville genoemd en is bekend geworden
als het 'Tocqueville-syndroom'.
Wollstonecraft plaatst het ontsporen van de Revolutie op een
eerder moment dan andere historici. Het cruciale moment is
voor haar de verplaatsing van de Nationale Vergadering van
Versailles naar Parijs, na de mars van de vrouwen naar
Versailles in oktober 1789. Zij ziet in deze volksbeweging
minachting voor een constitutioneel orgaan. Een orgaan dat

vervolgens door lafheid en plichtsverzaking is geweken voor
het geweld van de straat. Ondanks alles is het eindoordeel van
Wollstonecraft over de Franse Revolutie positief omdat er een
ander politiek systeem in Frankrijk kwam en de Verklaring
van de Rechten van de Mens werd uitgeroepen.

Theatrale vertoning
Wollstonecraft geeft in haar View blijk van een persoonlijke en
or ig ine le visie op de Re volu tie. Hel 'ont porcri' plaatst zij op
ee n ee rde r mom ent dan we lk hi storicus ook." Het is opvallend
hoeveel thema's zij aanroert die ook tegenwoordig de belang
stelling hebben. Zij wees bijvoorbeeld al op de invloed van
politieke ideeën uit de Engelse Burgeroorlog in de zeventiende
eeuw doordat het onder Franse intellectuelen mode was gewor
den om Engels te lezen. Ze noemt ook de inspirerende werking
van de Amerikaanse revolutie als praktisch experiment van
politieke wetenschap. Verder signaleert zij de grote betekenis
die de Fransen hechtten aan conversatie. Mensen lazen om stof
tot conversatie te hebben. Daardoor kregen ideeën van
Quesnay, Voltaire en Rousseau een grote verspreiding. Voorts
wijst zij op de grote invloed van veel gelezen schrijvers van
minder niveau, de 'Grubstreet-joumal istiek', de omgang met
taal tijdens de Revolutie en de rol van het theater."
Het primaat dat Wollstonecraft geeft aan ideële en politieke
factoren is in overeenstemming met de opvattingen van
hedendaagse historici. De rol van vrouwen in de Franse
Revolutie noemt ze echter niet of nauwelijks. Ook daarin ligt
een overeenkomst met de meeste moderne historici.
Wollstonecraft beschikte als contemporain historica niet over
de informatie die nu beschikbaar is. Ze was door de politieke
situatie beperkt in haar mogelijkheden om informatie te ver
zamelen en contacten te onderhouden. En waarschijnlijk ver
stond ze ook niet alles wat gezegd werd. Toch is het vreemd
dat iemand die in de Vindication een pleidooi houdt voor 'de
helft van de mensheid' in haar boek over de Revolutie niet het
begin van een vraagstelling opneemt over wat de Revolutie
voor die helft van de mensheid heeft betekend.
Hoewel haar Historical and moral View niet verder gaat dan
1789, anticipeert ze wel op de Terreur maar nergens op de
Verklaring van de Rechten van de Vrouw van Olympe de
Gouges. Ook de petitie van Etta Palm voor politieke gelijk
heid van mannen en vrouwen in 1791 of het verbod op vrou
wenclubs en het uitsluiten van vrouwen uit de Parijse com
mune in 1793, noemt Wollstonecraft nergens. Een paar keer
vermeldt ze acties van vrouwen, maar daarover is haar oor
deel negatief. Wanneer een groep vrouwen van de derde stand
hun sieraden offert ter delging van de nationale schuld ziet zij
dit als een theatrale vertoning. Honger zou volgens
Wollstonecraft de drijfveer zijn geweest van de vrouwen die
deelnamen aan de mars naar Versailles, öf ze waren omge
kocht door de hertog van Orléans. Politieke motivatie sluit ze
expliciet uit: "Th at a body of women should put themselves
in motion to demand relief of the king, or to remonstrate with
the assembly respecting their tardy manner of forming the
constitution, is scarcely probable; and that they should have
undertaken the business without being instigated by
desi gnin g pers on s, ( ... ) is a belief which the most credulous
will hardl y swal low" ."

Onfatsoenlijk en militant
Tegenwoordig gaan vrouwenhistorici ervan uit dat er bij
vrouwen wel degelijk sprake was van politieke motivatie.
Dominique Godineau stelt bijvoorbeeld dat de Parijse vrou
wen ervan uit gingen dat zij net als de mannen deel uitmaak
ten van het soe vereine volk."
Een verklaring voor het feit dat Wollstonecraft geen aandacht
besteedde aan de betekenis van de Revolutie voor vrouwen
zou kunnen zijn dat de negatieve gevolgen van de Revolutie
voor vrouwen pas in en na 1795 zichtbaar werden; vooral
door de wetgeving van Napoleon werd duidelijk dat met de

11 HISTORICA oktober 1997



Revoluti e de sta nden als j ur id isc he catego rie we liswaar ver 
dwenen, ma ar da t sekse als j urid ische categ ori e ge handhaaf d
bleef . Toen Woll stonecraft haar boek schre ef, waren er inmid 
del s wetten van kracht geword en die de juridi sch e positie van
vrouwen ste rk verb eterd hadd en , binnen het huw elijk gelijk
heid brachten en ec htscheiding met weder zijd s goedvinden
m ogelijk ma akten. Het zou kunne n zijn dat Woll stone cr aft
va n deze we tte n op de hoogte was en het d iarorn niet nodi g
vond nader op de situatie van vro uwe n in t gaan."
Toch is er ee n gro ot versc hi l tus sen de mani er wa arop
Wo lls tonecraft in 1790 in A Vind ica tion of the R ight s of M en
sc hrij ft over de vro uwe n va n de mars na ar Versaille s en die
waarop ze dat in haar gesc hiede nis van de Revoluti e doet.
Toen Bur ke deze vrou wen besch reef als " the fur ies of heli , in
th e abused sha pe of th e vil est of w ornen", schre ef
Woll stonecr aft in 1790 het commentaar: "Pr ob ably you me an
women who gain ed a liveho od by selling veget ables or fish,
wh o never had any advantag e of education".
Het is heel goe d mogelijk , zoa ls Joan Land es meent , dat
Woll ston ecr aft we rd afge stoten door het onfat soe nlij ke en
milit ante opt red en va n vro uwe n in de tweed e fase va n de
Rev olutie. H aar afkeer van het optreden van de vrouwen in
1789 zou du s ge basee rd kunn en zij n op ge .hockeerdheid ov er
ac ties van vro uw n in 1793.9 D e ops tande n in juni 179
waa rin M ont agn ardv rou wen ac tief waren , hebb en imm er s
uit eindeli jk ge le id tot de val va n de Giro ndij nen . He len Mari a
Willi ams, oo k ee n historica van de Franse Revolutie met wie
Wollstonecra ft in Parijs om ging ('[ ...] I rath er lik e her [...J'),
kwam in de ge vangenis, en veel mensen uit haar kring stier
ven op het schav ot.
Ee n andere verklaring voor het negat iev e beeld dat
Woll ston ecr aft va n vro uwen geef t, zo u ku nn en zijn dat zij a ls
radicaal politi ek denker ied ere ma atschapp elij ke verbetering
zag gefundeer d in een verb ete rin g va n de poli tiek e struc tuur.
Ook de verbe tering van de positi e va n vrou wen zo u du s pas
na ee n politi ek e veranderin g kunn en plaat svinden . De Fran se
Rev olutie bood vo lge ns Woll ston ecraft mogelijkheden tot
po litieke hers truct ure ring en zo u ee n voorb eeld kunnen zij n
voor andere lan den .
Ju ist omdat M ary Wollston ecraft zulke grot e verwachtinge n
va n de Revoluti e had, trof het ontsporen van die Revoluti e

Pa/ ai s Royal /0 j uli / 789, door Jean-François Janinet
(M usée earl/avo /el, Paris }

Franse Revolut:ie

haar diep . Bij d ie ontspor ing speelde n vro uwe n een rol. De
mar s va n de vrouwen naar Versaille s leidd e immer s tot ver
plaatsin g van de Na tion ale Vergaderin g naar Parij s, een
beslissin g die volgens Woll stonecraft het begin van de anar
chie wa s. Een anarchie di e samenging me t het ontspor en van
de Rev olu tie en het ont staan van de desillu sie .

Originele visie
Al met al is ui t de View eige nlij k niet op te maken dat Mary
Woll ston ecraft femini ste was. Dat de zaak van vrouw en haar
steeds ter harte is gegaa n, blijkt echt er uit haar postuum ver
schene n ro ma n Maria , or the Wrongs of Woman (1797) die
besch ou wd kan word en als ee n vervo lg op de Vindica tion of
the Ri gh ts of Woman. In deze roman laat zij zien hoe ongun
stig de gel dende wetten voo r vrouw en zij n en welk e maa t
schappelij ke factoren een rol spelen bij de onderdrukking van
vrouwen . Ook in de Lett ers, written duri ng a short Resi dence
in S wed en, No rwa v an d Danmar k (1795) toont ze zich
betrokk n bij h I I t van vr uw en .!"
Ook al schree f Woll ston ecraft in haar boek over de Franse
Rev oluti e nauwelijk s of negatief ove r vro uwe n, haar gesc hie
deni s van de Franse Revoluti e is belan gwekk end gen oeg. Ze
toont zich een histori ca met ee n ori gin ele vis ie. Bo vendi en
profile er t ze zich als een politiek denk er die in de toenem en
de kenni s van 'political sc ience' en in politi ek e her vormin gen
de m ge lijkh eden ziet tot gr t r ge luk voor de men sheid in
het a lge mee n, dus ook voo r vrollw en .11

Tine van R aamsdonk is histori ca . Dez e tekst is een bew erking
van ee n lez ing die z ij op J5 maart 1997 op een s tudiemiddag
van de Veren ig ing voor Vrouw en ges ch iedenis hield .
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"Het mannepak dagt my wel het billykste om myne Kunststreeken onder te betoonen'"

Vrou'Wen in rnannenl<leren
in de achttiende eeu'W

Amber Stegink

I

In de Republiek van de vroegmoderne tijd zijn er veel vrouwen
geweest die zich verkleedden als man. Hun sociale identiteit kwam
niet overeen met hun lichamelijke identiteit. De speelruimte tussen
deze identiteiten is het uitgangspunt geweest van het scriptie-onder
zoek van Amber Stegink. Zij verklaart de travestie door te wijzen op
voornamelijk sociale achtergronden. Hiermee gaat zij in tegen de
mening van Rudolf Dekker en Lotte van de Pol die vooral seksuele
motieven aanwijzen.

Voor vro uwe n was een bestaan als m an om meer dere rede ne n
aa ntrekke lij k in de acht tiend e ee uw. De eco no mische situatie
van het gro s va n de bevolk ing was niet ec ht flo rissa nt en da t
go ld zeker voor vrouwe n. Niet allee n kregen zij minder
beta ald dan hun ma nne lijke co llega's, ook hadd en zij geen
toegan g tot leger en vloot, de twee grootst e werk gevers in
deze tijd. Daa rnaa st kon ook lie fde een rol ges peeld hebben
in de keu ze van deze vrouw en. Ze mon sterden aan op een
schip naar de Oost om ee n geliefde na te reizen. Ook ui t
vaderla nds liefde en avo nturie rsdrang heb ben vrouw en het
manne npak aa nge trokke n en in tijd en van oorlog de wape ns
opge pak t om hun land te verdedige n .
De achttiende ee uw is mij n uitgangspun t gewees t, omdat zic h
in deze pe riode ee n revoluti e vo ltro k in het den ken ove r ma n
en vro uwe n hun onderlinge re lat ie. De hedend aagse va nze lf
sprekendhe id van ee n sys teem met twe e seksen hee ft name
lij k niet alt ijd bes taa n.

Eén/twee-sekse( n )systeern
Tot ongev eer het einde van de zeventiende eeu w beston d er
slechts één sekse , de mann elijke wel te vers taa n . De vrouw
wer d ge zien als inferieur e variant van de super ieur e ma n.
Vanw ege vermee nde ges lach telijke overee nko ms ten, wa t de
ma n buite n had hangen was bij de vrouw naar bin ne n gek lapt,
we rden vro uwen in staa t geac ht alsnog ges lac hte lijk man te
wor den. In di t éé n-seksesy steem was de lich am elijk e grens
tusse n m an en vro uw du s vaag. Hierdoor was het voor vro u
we n rel atief makk el ijk zich voo r te doen als ma n. Bij gevolg
lagen ook de soc ia le iden titeiten va n beide seks en als het
ware in e lkaar s verlengde . De man stond boven aan de maat
schappelijke ladder en de vro uw onderaan. M aar zij kon altijd
nog hog erop ko men . Ten tijde van het één-seksesysteem was
travestie van vro uwen een fe nomeen dat m in of meer begre
pe n werd doo r tij dg enoten, wan t deze vrou wen streefden naar
iets hogers.
Tegen het e ind van de zevent iende ee uw tra d er een vera nde
rin g op. Wete nsc ha ppe lijke ontde kki nge n legden nu de

nadru k op de versc hille n tu ssen man en vro uw. Dit betekend e
een lich amelijk e opwa arderin g va n de vro uw . Van infer ieure
va riant we rd zij be vorderd tot zel fstandig wezen. In samen
hang met deze ve rande ring vo ltro k zic h ee n an der proces : de
vermaatschap pelijki ng van het biol ogisch ges lac ht. Sekse
werd ee n bepa lend e fac tor in maa tsch app elijk op zi ch t, of wel
het geslacht bepaald e de soci ale pl aats in de same nl ev ing.
In dit twee-s eksensy steem waren vrouw en feitelij k slech ter af
dan in het éé n-sekses ys teem. Want hoewel vrouw en ma n nu
gezi en we rde n als in theor ie gelijkwaar dig, ontwi kke lde n ze
zich als apar te, oppo sitione le seksen met ee n passend sociaal
gedrag en ee n eigen plaa ts in de m aatsch appij. M et het ve r-

Links een af beeld ing van de op een penis lijkende vrou we lij ke voort p lantin gs 

orga nen door Geo rg Ba rtis ch, Kuns tbuche (1575) . Rech ts is de vo ork ant van

de uterus weggesneden en is de binn enkant te zie n.

Uit: Th. Laqu eui; Maki ng sex. Body and gende rfr o rn the Greek s la Freud .

Cambrid ge-L onde n, 1990 .1'1'. 88 ,
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krijgen van ee n eige n lich amelij ke status van de vro uw nam
de maatscha ppe lijke onge lijk he id tussen de sekse n toe . Er
ontston de n dui de lijker dan voor heen socia le voorsc hriften
voor man en vrouw. Het gevo lg hiervan wa s dat de vro uw niet
alleen per definiti e m aat sch app elij k als de mi ndere gold ten
opzic hte van de ma n, m aar ook dat daar niets aan te verande
ren wa s.
Deze veranderi ng in het den ken over de re latie tussen man en
vro uw brac ht ook ee n andere k ijk op travestie . Vro uwe n in
mann enkl e ren waag de n he t de den kbeeld ige lijn tu ssen
m an (nelij kh eid ) en vro uw(e lijk he id) te overt reden en dat was
ongehoord . Naa rma te de achttie nde ee uw vor de rde, w erd de
spee lruimte tusse n fysieke en soc ia le ide ntiteit kleiner .

Sociale t:ravest:ie
Er zijn vro uwe n geweest die zich hebbe n will en onttrekken
aan de groe iende maatschappelijk e onge lij khe id tussen de
sekse n en daarom kozen voor ee n bestaan als man. De tra
vestie va n deze vro uwen zegt in mij n oge n du s voor al iets
over de sociale ac htergro nden van de ze vrouwe n. Ik verschil
hierin va n mening met Rudol f Dekker en Lo tte van de Pol ,
aute ur s va n onder ander e D aar was laatst een me isje loos en
Vrouw en in mannen kleren ". Dekker en Van de Po l dichte n een
gro te ro l toe aan seks ue le moti even die vro uwen to t travest ie
aa nzette n. Ze gaan in op herm afrod itisme , travesti e , homo
sek sualiteit en tr anssek su ali teit. M ij ns inzien s wor den dez e
negen tiende- en twinti gste-eeu wse begrippe n al te m akkelijk
ge bruikt om het vers chij nse l vro uwen in mann en kleren te
verk lare n . Zo wil ik aann emen da t vro uwe n zich vanw ege
hun lie fd e voor ee n andere vro uw verk leedde n als man , ma ar
dan ter mis leidi ng va n de buit en wereld en niet o mda t ze dach
ten dat ze va nwege hun gevoe lens we l man moes ten zijn .
In plaats va n ingewikkelde psych ologisch e process en di e de
oorza ak zoude n kunn en zij n da t vrouwe n zich in mann en kle
re n hul den , denk ik dat vro uwe n vee la l ove rgi ngen to t traves
tie van uit sociale motiev en. In plaa ts van een ons tuitbare
dran g van vrouwe n om in kl eren va n het an de re ges lacht te
lop en , den k ik dat het doorsla ggevend er was dat m annenkl e
ren in deze tijd deuren op end en die voor vrouwenkleren
ges lote n bleve n. Mannen hadd en nu eenmaa l meer bewe
gin gsvrijh eid . Door zich voor te doen als man konden vrou
wen zich d ieze lfde vrijheid en socia le stat us toeëi genen .

De vrouwelyke Cart:ouche
Ik he b ge trac ht het gro eiende onde rsc heid tu ssen man en
vrouw teru g te vi nden in twe e ac htt iende -ee uwse bronnen :
D e Br ed asche H eldi nne ( 175 1), ge ba se erd op het le ven va n
Maria va n An twerp en en gesc hreven door EL. Ke rstema n ,
en De vrouw elyke Cartouche (1756) , ee n fict ief ve rhaal va n
P.L. Ker ste rna rr'. Voo r dit artike l za l ik mij eve nw el enke l
ric h te n op laatst gen oemd wer k om dat dit ee n rel ati ef onbe
kend e bro n is .
Het gebruik van liter atuu r als hi stori sch e bron is lan ge tijd
oms tre den gewees t, maar sinds de j aren ze ventig zijn er
steeds meer hi stori ci die lit er aire bronn en bet rekken in hun
onde rzoek. Het ga at dan niet om concrete feite n -het blij ft
im me rs fic tie- maa r om een bep aalde tijd geest. Di e is jui st
weer m oe ilij k te vinden in andersoo rtige bro nne n. Ook in d it
gev a l heb ik de ze bron gebruik t om ee n bep aald e men talit eit
te pe ile n . Hoe wo rd t er ge reageerd op de vro uw in mann en 
k iere n in D e vrouwely ke Car tou che?
Cha rlot ta , hoofdp er soon in dit ve rha al, is al op j on ge leeftijd
wees gewo rde n en in huis gen omen door Carli ste , een jonk
vr ou w. Hoe we l ze een go ed e op voe ding ge niet , komt
Ch arl ott a op het verkeerde pad terecht ; ze heeft een onstuit
bar e dran g tot ste len . Op twaal fj arige leef tij d loopt ze weg
van hui s en moet ze zich alleen zien te redd en. Ze vindt werk
al s dienstm eid en raakt zwang er van de zo on des huizes.
Ch arlotta had ge dac ht te kunnen trou wen, m aar in plaat s
daar van wordt ze weg gestuurd. H aar kin dje legt ze te vonde -

Om slag lI(l n PL. Ke rsteman, D e vrouw elyk e Carto uc he, 's-Heriog enb osch,

1756. Van comm entaa r en inl eidin g voo rz ien doo r Rudy Schreijnders .

Den Haag. 198 7. Deel 11

!ing . In de ze situatie beslu it ze tot een nieuwe overlevin gs
strateg ie. Ze koopt m ann enkleren , een gewe er, noemt zich
Ron andu s en sluit zich aan bij een groe p va lsspe lers . Ze leeft
vervo lgen s van dief stal en op lic hting, waar doo r ze meerdere
malen in pe nib ele situa ties terec htkom t . Als de grond ond er
haar voet en haar te heet wo rdt , ve ran de rt ze van gedaa nte .
He t ene mom ent is ze Ron andu s, het andere Charlotta.
D e vrouwe lyke Carto uch e bevat ee n aantal interessa nte aa n
knop ing spunten voo r mijn on derzo ek . Allere ers t roe pt het
'beroe p' da t Ch arl otta uit oefen t vrage n op. Ze sluit zic h aa n
bij ee n groe p va lss pelers en later bij ee n stru ikr oversbende .
Ze verandert hie rb ij va n een typi sch vro uwe nbero ep, dien st
meid , naar ee n bero ep dat meer in de mann elijke sfe er ligt.
He t onde rzoe k van Kloek naar crimi nalite it en sekse heeft uit
gewe ze n dat als vrouw n al cr im ineel v aren, ze zich ee rder
be zighie lde n met het zog naamd e kruimelwerk". Valss pe lerij
zou hier nog onder kunn en va lle n, maar het ' stru ikro ver
schap ' niet. Met betre kkin g tot haar bro odwinnin g zegt
Char lotta ze lf : "Als Vrou w my ne meester lyke guiteryen ui t te
werke n vo nd ik insgel yk s niet oor baar: Het mannep ak dagt
my we l het bill yk te om my ne K unsrsrreeken ond er te
betoo nen'" . Aan haar keu ze om van crimina liteit te gaan
leven verbond Charlotta du s ze lf al ee n bestaan als man.
M ann en kleren verschaften haar mee r bewegingsvrijheid ,
zowe l lett erlijk als figuurlijk . A ls man was zij in staat in krin 
ge n te ve rker en die voo r vro uw en ver bode n terrein zouden
zijn .
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Ik be n van men ing dat Charlotta minder serie us zou zijn
genomen indie n ze zic h als vrouw had gepresen tee rd aan haar
toekom st ige colleg a's. En dat terwij l haar streke n en zon den
niet onde rdoe n voor die van haar ka mera den . D at de aut eur in
de ke uze voo r zij n titel de co nnectie legt met de beru cht e
Car touc he , leid er va n ee n rove rsbe nde in het begin van de
achtt ien de ee uw, zeg t in dit opzicht voldoe nde.
Ee n twee de pun t dat de aa ndac ht trekt is Charlo tta's posit ie
ten opzich te van manne n op het vlak van de liefd e . Deze
vormt ee n groo t con trast met Ron andus' positie ten opzic hte
van vrouwen. Doordat Charlott a voort durend van iden titei t
wisselt, kom t in deze bro n het versc hi l tuss en mann en en
vrouw en op het terrein van de lief de goe d naar voren.
Char lotta stoo t al vrij vroe g ha ar neu s door in zee te gaan m et
Flori dor die ook van huis is we ggel open . Ze wordt verliefd en
vertro uwt hem gestolen juw elen toe om te verkopen. Floridor
zo u echter nooit terugkeren. Ook als bekend wordt dat ze
zwa nge r is van de zoon van haar werkgever, zit er voor ha ar
gee n hu wel ijk in maar wordt ze onts lagen . In gevangenscha p
wordt Ch arlott a geholpen door ee n cipier die belooft met haar
te tro uwen. Ook hij laat het afwe ten, al vindt Charl ott a dat
uite inde lijk nie t heel spijti g wa nt, zo zeg t zij, " ...hoe ik ver-
chuldi d z u weeze n als ik Gehu wd was om m yn M an te

geho rza me n...,,6. A l haar bend e leden Charlotta 's ware ide n
titeit ontde kke n, hebben zij gee n oog meer voor haar vakk en
nis m aar willen haar "voo r haar vro uwe lykhe id gebru ike n".
Deze voo rva llen schetsen een beeld van een afha nke lijke
vro uw die niet geac ht wor dt ze lf initi atieven te nemen.
Daartegen over staa t dat Ron andu s ee n echte hartenbrek er is .
Overal waa r hij komt , liggen de vrouwe n aan zijn voeten. Om
haar mann elijkheid ook op seks uee l gebied te vers terken,
trac ht Charlo tta ook m ann elijk te reageren op aa ntrekke lijke
vro uwe n. Di t is bij voorb eeld het geval bij Lea rnina , het nicht
je van ee n we rkgeefs ter va n Ron andu s: "Ze was zo knap dat
gee n sterve ling die zig van Ad am s ku nne ko n zegg en, magti g
was , dat hy ze met onv ersc hill ige ooge n aans chouw den . Ik
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deed dan ook myn best om me niet ongevo elig 0 er haare
verlo kke nde bevalli gh eid te toon en ..."? In de gedaa nte va n
R on andu s kan Charlott a we l initiat ief nemen op liefd esvl ak ,
oo k al doet ze dat uit eco no m isc he overw egingen. Op vall end
is dat Ch arlotta voor tdure nd bed roge n wor dt, ter wijl
Ronandu s jui st and eren be driegt.
Met boven staande opme rking in het achterhoo fd is het ce n
tra le the ma in de ze bron terug te bren gen tot éé n begrip :
mac ht. Het feit dat Ch arlott a het ene mo men t word t inged ee ld
in de catego rie 'ma n' en dan mach t heeft en he t vo lge nde
m om ent tot de catego rie 'vro uw' beh oort , waar in zij nage
noeg zon der macht is, beteken t dat m acht blijkba ar een voor 
rec ht is dat alleen aan m ann en wor dt ge geven of alleen door
m ann en kan worden geno m en. Al s vrouw is Charlotta duid e
lijk de afh ankelij ke partij .
De auteur van De vrouw ely ke Ca rto uc he heeft in zijn br on
gekoze n voor een ster ke m aat sch app el ijke scheiding tu ssen
man en vrouw. Duidelij k is da t slechts een verandering van
k leding niet voldoend e was en dat Cha rlotta ook haar gedr ag
diende aan te passen . Het ver schil tu ssen mannelijkheid en
vro uwe lijkheid komt in deze bron met name tot uitin g mid
de ls de ma atschappe lijke positi e die Cha rlo tta heeft als vro uw
en als man .
De fysieke en social e gre ns tussen ma n en vro uw die in de
achtt iende eeu w stee ds meer ui tgekr istalli seerd raak te, wer d
door Charlo tta niet geres pecteer d. Toch is in de bron gee n
sprake van maat sch appelij ke veroo rde ling, althan s ni et va n
Charlotta's trave stie . Wel stu it haar cr imine le gedrag op grote
afke ur. Maa r in mijn oge n heeft de aute ur wel een indir ecte
weg geko ze n om toch duideli j k te maken dat de grens tussen
man en vro uw wel degelijk ge respec teer d diende te wor de n.
Ik denk hierbij aan de beid e kere n da t Ch arl ott a ontdekt
word t. De bel angstellin g va n man nen om ha ar heen ve r
schuift van profe ss ion ele in ter esse naar amoureuze in teresse .
Het geeft de contem por ain e ve rho udinge n tussen man en
vro uw goe d weer. Da arn aast is het mogelijk dat de aut eur via
het criminele gedrag van zijn hoofdp er sonage voora l vro u
wel ijke lezers wild e waa rsc huwen voor het leven dat ee n
vrouw alleen buiten de besch erm end e omgeving van familie
en gez in, waarin zij afh an kelij k was, zou leiden.
N a lezing van De vrouwel yke Car touc he moet de lezer wel tot
de conclusie komen dat een vrouw vooral niet alleen de wijde
wereld in moet trekken , maar er beter aan doet zich neer te
leggen bij haar, door geb oort e bep aalde , sociale positie .

A mb er Stegink heeft Vrouwenges chiedenis ge studee rd aan de
Katholi eke Univers iteit N ijmegen.
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_________------l_
Henriette Roland Holst:
definit:ief bijgezet: in
de geschiedschrijving

E lsbet h E tty
LIEFDE IS HEEL HET LEVEN NIET
Hen riette Roland Ho lst 1869 -1952 .
Uitgever ij B al an s, 19 96 . IS BN
905 0185 037 . f 85, 00

De dub be lzin nig hei d die het leven
va n Henri ett e R ol and Ho ls t k en 
m erkte, is ook tekenend voor de
b eeldvorming r ond de di cht eres,
sch ri j fster en politica. Aan d e ene
k ant is zij gemyt h ologisee r d als
Ne de r lan ds gr oots te dicht er es en het
n at ionale gewe te n . Hi er tegen over
sta a t dat in de ges ch iedsch r ij vin g va n
d e vr oege arbe id ers beweging in
Ne der lan d nau welijk s een pl aa ts voo r
h aa r is ing eruimd. E lsb eth E tty steld e
zic h ten d oel 'ro de J et ' te verme nse 
lijke n . Dit resulteerd e in een sch itte
ren de biogr afi e, wa ar op zij vor ig jaar
cum laude pr omo veerde. Li efde is
hee l het leven niet draagt ert oe bij dat
de 'a lgem ene' ges chiedenis n iet lan
ger en kel wor dt b evolkt door voor 
aansta and e ma n n en.

Een belangrijke vraag die de moderne
biograaf zich dient te stellen, is hoe de
mens die zijn of haar personage is
geweest, het meest recht kan worden
gedaan . Hiervoor is het noodzakelijk
dat de biograaf een relatie aangaat met
het personage, zonder dat de verbeel
ding van de biograa f de overhand
krijgt. In de schaarse biografieën die er
over vrouwen van deze eeuw zijn ver
schenen, ontbreekt het hier helaas
nogal eens aan . Zo werden de morele
dilemma 's waarmee Roland Holst wor
stelde ten onrechte in negatieve zin toe
geschreven aan haar wispelturige
' vrouwelij ke ' aard, terwijl tegelijkertijd
voor haar bijzondere positie als vrouw
nauwelijks aandacht was. Het is de ver 
dienste van Elsbeth Etty dat aan dit
manke ment een eind e is gekomen .
Door de sekse van Rol and Holst voor t
durend in het vizier te houden, valt in te
schatten welke obstakels Roland Holst
moest overwinnen om de invloedrijke
vrouw te worden die zij was. Etty doet
dit zonder de vooringenomenheid die
sommige femini stische theorieën ken
merkt, zodat het Holst bespaard blijft
gereduceerd te worden tot enkel een
vrouw.
Roland Holst zelf probeerde de belem 
mering en die haar vro uw-zijn mee 
bracht voor haar poli tieke en literair e
carrière zoveel mogelijk te negeren . De
voorbeeldfiguren die als een rode
draad door haar leven lopen, zijn voor
namelijk mannelijke helden. Van het

feminisme dat in haar tijd bloeide,
moest zij niets hebben. Nog sterker dan
haar eigen partijgenoten vond zij dat
de SOAP de strijd moest aangaan tegen
de Natio na le Tentoo ns telling van
Vrouwenarbeid in 1898. De organisatie
van de Tentoonstelling had te veel een
bourgeois karakter en er moest worden
voorkomen dat arbeidersvrouwen , bij
gebrek aan klassebewustzijn , zich bij
een dergelijke club van rijke dames
zouden aansluiten . Alleen in haar
gedichten zijn sporen te vinden van
een besef dat zij het als vrouw van haar
tijd niet gemakkelijk had: "0 het
schijnt wel schoon te leven / als de
grenzen wor den verwijd / maar het is
geen gelu k te komen / op een kentering
van den tijd / en een vrouw te zijn
geboren", zo is te lezen in haar bundel
D e Nieuwe Gebaart .

Kwezel
Het kunstenaarschap, haar politieke
activiteiten en haar persoonlijke leven
worden in samenhang met elkaar gepre
senteerd. Op deze manier worden de
'wispelturigheden' van de schrijfster,
dichteres en politica verkl aarbaar
gemaak t. De hartstocht die zij in haar
relatie met Rik Roland Holst miste , kon
zij kwijt in de strijd voor het socialisme .
Haar soms wat al te drammerige harts
tochtelijkheid waarmee zij op het poli
tieke vlak te werk ging, kan zo enigzins
worden verklaard . Ook haar verheerlij
king van het moederschap van arbei
dersvrouwen is te verklaren door te kij
ken naar haar persoonlijke leven: eerder
dan het standpunt van een woordvoer
ster van arbeidersvrouwe n is deze kijk
op het moederschap een proj ectie van
een tegen haar wil k inderloos gebleven
romantica. En hier ligt tevens de tragiek
van deze vrouw : zij wilde zich losma
ken van haar eigen gegoede milieu,
maar kon geen aansluiting vinden bij de
arbeiders en arbeidsters voor wie zij
streed.
Holst is vaak verweten dat zij teveel
zwenkte tussen verschillende standpun
ten . Ook zou zij aan het einde van haar
leven een tot het christen dom bekeerde
halfzach te vrouw zijn geworden . Als
lezer van de biografie krijg je een genu
anceerder beeld van de ontwikkeling
van haar politieke opvattingen. Holst
was van mening dat een revolutie alleen
tot stand kon komen als de eenheid bin
nen de partij gehandhaafd zou blijven.
Dat haar eigen opvattingen niet altijd
strookten met de partijlijn was daaraan
ondergeschikt. Dikwijls moest zij zich
zelf gewel d aandoen om te blijven gelo
ven in de ju istheid van de Russische
revolut ie. Pas toen de alleenheerschap
pij van Stalin aanving, zag zij in dat het
doe l niet altijd de middelen heiligt. Zij
had hier eerder achter kunnen komen,
zoals Rosa Luxemburg, maar ook later ,

of zelfs nooit, zoals vele anderen.
Uiteindelijk erkende zij dat de marxisti 
sche leer in de praktijk uitliep op dog
matisme: "' t Is nu de tijd om de weeë
pijn / der ontgoocheling in ons te over
winnen / ontgoocheling omdat werkelij
ke dingen / altijd anders dan gedroomde
zijn", schreef zij in 1927 . Het geworstel
met de tegenstelling tussen de zuiver
heid van de marxistische leer en prag
matisme getu igt niet van opportunisme,
maar is een van de more le dilemm a's
van de twintigste eeuw , zo betoogt Etty .
Met behulp van het religieus getinte
ethisch socialisme van de
Woodbroo kers gaf Holst een nieuwe
vorm aan ha ar idealen, zond er haar
vurig heid te verliezen. Met de typering
'halfzachte kwezel' die Ter Braak in
deze tijd aan Holst gaf , rekent de bio
grafie voorgoed af . Haar redevoeringen
boetten niets aan vurigheid in, wel ston
den ze minder in dienst van de marxis
tische leer. Ook haar andere activiteiten
getuigen bepaald niet van kweze ligheid .
Holst zette zich in voor de onafhanke
lijkheidsstrijd in Indonesië , ze organi
seerde allerl ei hulpacties voor R usland
en werd daarm ee een van de eerste
mensenrec htenactivisten. Ook had zij al
diverse bijeenkomsten tegen het natio 
naal-socialisme erop zitten, toen in
1935 Du Perron, vriend en collega van
Ter Braak, zijn medewerking verleende
aan een antifascistisch congres.

Voorbeeld
Temidden van kop stukken als Kautsky,
Rosa Luxemburg, Trotski en Lenin
veroverde Ho lst een plaats in de inter
nationale com munistische beweging.
A ls enige N ederlander nam zij deel aan
het Zimmerwald-congres, waarin de
basis werd gelegd voor de latere
Komintern. Massa' s mensen kwamen
naar haar redevoeringen luisteren en
raakten enthousiast over haar ideeën.
Hoe is het mogelijk dat deze bijzonde
re vrouw tot voor kort nauwelijks ver
meld stond in de geschiedschrijving
van de arbeidersbeweging? Deze vraag
blijf t de lezer tijdens he t lezen over de
vele activ iteiten en de grot e waarde
ring die Hol st tijdens ha ar leven te
beurt viel, door het hoofd spoken. Aan
deze onrechtvaardigheid heeft Etty in
ieder geval een einde gemaakt. Met
haar biografie plaatst zij een vrouw
van betekenis in de 'algemene'
ge schiedenis. Een voorbeeld voor toe
komstige biografen van andere vrou
wen die een plaats verdienen in de
geschiedschrijving .

Marije Graas

Marije Groos is promovenda modern e
letterkunde en redactrice van
Histori ca.
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Het persoonlijke
W'ordt politiek

Irene Costera Meijer
HET PERSOONLIJKE WORDT
POLITIEK
Femini stisch e bewust word ing in
N ederland 1965-1980. Het Spinhui s,
1996. ISB N 90 5589 052 9. f 47,50

De slogan 'het persoonlij ke is politiek '
geldt als de cruciale leuze van de tweede
feministische golf. De uitspraak vat kern
achtig samen dat eigen ervarin gen van
vrouwen een politieke betekenis hebben,
en vanw ege deze betekeni s een legitiem
uitgangspunt vormen voor feministische
theorie vorm ing. Ire ne Costera Meij er,
werkzaam bij de vakgroep Communica
tiewetenschap en de werkgroep Vrouwen
studies van de Universiteit van Amster
dam, constateert in haar dissertatie dat tot
nu toe het historische karakter van de rela
tie van vrouwen tot hun eige n ervaringen
onderbelicht gebleven is. De 'feministi
sche bewu stwording', dat wil zeggen de
veranderende relatie van vrouwen tot zich
zelf, is nau welijks als historisch proces
geanalyseerd. Voorzover dat wel gedaan
is, worden ervaringen volgens haar gere
duceerd tot gevo lgen van maatschappelij
ke ontwikk elingen dan wel als bepalend
gezien voor de loop van de geschiedenis.
Het gaat Me ije r er in haar boek om het
proces van bewustwording in zijn histori
sche conte xt te plaa tsen . Dit proces
omvatte volgens haar een historisch ver
anderend e reflectie van feministes op hun
verhouding tot zichzelf, vrouw -zijn en
vrouwen , man-zijn en mannen . Anders
gezegd: Meijer analyseert de veranderen
de wijze waaro p femini stes in de jaren
1965-1980 over zichzelf en andere vrou
wen en mannen schreven.

De meth ode waarmee zij deze analyse
verr icht is een historiserende. Gebeur
tenissen , als bij voorbeeld de publik atie
van Joke Smits' artikel 'Het onbehagen bij
de vrouw' of het optreden van MVM en
Dolle Min a, worden in hun historische
contexten geplaatst. Daa rbij gaat het
steeds om teksten. Meijer analyseert femi
nistische teksten in een context van ande
re teksten, die tezamen gestalte geve n aan
een maatschappelijk debat. Langs deze
weg bespreekt Het p ersoonlijke wordt
p oli tiek achteree nvolgens de grote
moment en van de tweede femistische golf
en de meest spraakmakende debatten en
conflicten, te beginnen met het nieuwe
feminisme van Jok e Kool-Smit.
Vervolge ns wordt aandacht besteedt aan
het in 1968 opgerichte Man Vrouw
Maatschappij (MVM) en de seksuele
revolutie van Dolle Mina . MVM wordt
door Meij er gesc hetst als een elitaire
groep van deskundigen, met een 'politiek

correc te' man ier van presentatie die aan
vankelijk weinig steun vond in de vrou
wenbewegin g. Dolle Mina daarentegen
oogstte meteen succes, mede dankzij zijn
'politiek koket ' optreden en provocerende
woordkeus - als bijvoorbeeld de term
'huisvrouw enp roletariaat' . Dankzij de
acties van Dolle Mina wordt vrouwen
emancipatie sindsdien serieus genomen,
aldus Meije r. Vervolgens wordt beschre
ven hoe op diverse fronten debatten en
conflicten losbreken . Onder meer vindt
debat plaats over wat emancipatie is, over
de betekeni s van begrippen als 'sekse' en
'klasse', over de wijze waarop de 'vrou
wenstrijd' gevoerd moet word en en wat de
ideologische onderbouwing daarvan dan
wel moet zijn. Voorts komen vragen naar
voren als wat prioriteit dient te zijn: is dat
persoonlijke bevrijding, of veeleer politiek
activisme dan wel een combinatie van
beide ? In 1971 komt naast MVM en Dolle
Min a het radicaal-femini sme op, waarin
de noodza ak tot het uitsluiten van de man
nen wordt benadrukt , wille n vrouwen
zichze lf weer lere n kenn en . Het zijn
immers de mannen die vrouw en onzelf
standig en onafhankelijk hebben gemaakt.
Het radicaal- feminisme en de daaruit ont
stane actiegro ep Paarse September bren
gen thema' s als liefde en hete rosexualiteit
aan het licht. Vrouwen die zich in seksueel
opzicht op mannen lichten wordt aanpas
singsgedrag verwe ten en gebrek en radica
liteit. Homoseksualiteit wordt aldus de
enige politi eke keuze voor vrouwen die
het werke lijk menen met hun femini sme .
Ook de conflicten die uit deze positiebe
paling voortkomen worden door Meijer
geanalyseert . Zij eindigt haar boek met de
feministische betekenis van ervaringsver
halen, met als hoogtepunt de publikatie
van Anja Meulenbelts 'De schaamte voor
bij' in 1976. Deze bestseller vormde een
van de meest bekende 'ervaringsboeken'
uit de eindjaren '70. In het boek staal het
proces van bewu stwordin g als zodanig
centraal. Rond 1980 ziet Meijer aan het
permanente proces van bewustwording en
polit isering een einde komen .

De grote vraag is natuurlijk of Meijer in
haar opzet van historiserende contextuali
sering is geslaagd. Naar mijn mening is
dat wel het geval. Meijer geeft met haar
analyse aan dat de tweede feministische
golf niet op zichze lf staat en zowel ele
menten van continuiteit als vemieuwing
omvat. Terwijl uit literatuur bijvoorbeeld
soms de indruk ontstaat dat de tweede
feministische golf zich in 1967 plotsklaps
aandiende als een op zichzel f staand feno
meen, toont Meijer aan dat Joke Smit 's
opvattingen niet uit de lucht kwame n val
len. Meijer laat zien hoe Smit voortbouwt
op eerdere teksten (Trimbos, Buytendijk,
De Waal, Friedan, De Beauv oir) , maar
ook in welke zin zij ten opzichte van die
teksten vernieuwende gedachten tentoon
spreidde. Het nieuwe van Smi t bevond

zich met name in het subjectieve uitgangs
punt van de eigen ervaringen en het priv é
leven van vrouw en en tegelijkertijd in de
concrete oproep tot democra tisering en
maatschappelijk e verandering. Dit waren
nieuwe toevoe gingen aan een al bestaande
context van denk en. Meijer s historiseren
de benader ing maak t het proces van
bewustwordin g dat zich in diverse stadia
tussen 1965 en 1980 voltrok breed inzich
telijk. Zeker geldt dit voor jon gere histori
cae, die deze j aren alleen maar van horen
zegge n kenn en - in tegen stelling tot de
'ouderen' onder ons die de tweede feminis
tische golf som s zelf actief mee hebben
vorm gegeven.
Hiermee dient zich dan ook gelijk het punt
aan, waarop Meijer in haar opzet niet is
geslaagd, nam elijk dat van de distantie ,
c.q. de betrokkenh eid. Vooral in het twee
de deel van het boek krijgt de lezer de
indruk dat Meijers eigen ervaringen in de
beschreven periode haar interp retatie van
het gebeurde inkleuren en dat er te weinig
distantie is betrach t. Men zou Meijer per
soonlijk moeten kennen om dit goed te
kunnen inschatten , maar als lezer krijg je
toch regelmati g het gevoel dat de auteur
zelf onzichtbaar in het verhaal aanwezig
is. Vandaar ook , dat de kritisch e noot van
Bemadette de Wit bij Het persoonlijke
wordt polit iek in het Historisch
Nieuwsblad van maart 1997 naar mijn
mening wel enigsz ins terecht is. Deze 'cri
tica van de tweede feministische golf en
'lustfeministe' De Wit stelt daar dat Meijer
meer afstand had moeten nemen en teveel
een 'rozig, zoetig beeld van de vrouwen
beweging ' schetst. Meijer gaat volgens
haar bovendi en snel de mist in, omdat ze
over 'de ontspor ing van het femini sme' in
de Paarse Septemb er beweging en bij De
Bonte Was 'niks te zeggen heeft'. Ook
andere tijdgenoten, als onder meer Hedy
d'Ancona reageren in het desbetreffende
(m.i. behoorlijk slechte) artikel niet al te
lief op Het p ersoonlij ke wordt po litiek.
Aan de kritiek van tijd genot en staat recent
contemporaine geschiedschrijv ing altijd
bloot. Toch stelt de waarnemin g van tijd
genoten scherp de vraag naar de objectivi
teit van het onderzoek. Meij er is op dit
punt niet helem aal onbekritiseerbaar. Op
enkele andere pun ten deel ik de mening
van Bernadette de Wit echter geenszins:
Meijer kan wel schrijv en, heeft humor en
haar boek is gee n 'godgeklaagd schan
daal'. Dankzij Het pe rsoonlijke wordt p oli
tiek is de tweede femini stische golf als een
historisch proces van bewu stwording van
vrouwen in de context van de tijd tot op
zekere hoogte zonder meer inzichtelijk
gemaakt.

Hillie van de Streek

Hillie van de Streek is als wetenschappe
lijk projectleid er verbonden aan de
Stichting IJsselacademie te Kampen en is
redactrice van H istorica.
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Zaad der Middeleeuw-en:
Galiene forever!

V ilan van de Loo

Borsten
Zo wij st Wyb ren Scheepsma op het gro te belang dat zuster
boek en in de M oderne Devotie hadd en . In de ze boeken wer 
den de leven s van zusters opgetek end door hun mede-zusters .
Ze ge ven een indruk van norm en en bied en ee n kijkje in het
dagelij ks lev en va n deze zu sters. En daard oor w ordt mee r

Gali en e, om wie het hier gaa t, ligt wanhopig op bed en wo u
da t ze nooit gedaan had wat ze dee d: midden in de nacht naar
Fergu ut ga an om hem haar liefde aan te bied en . Achte raf
beseft de arme vro uw hoe onfatsoenlij k haar ge drag was, ma ar
dan is het natuurlijk te laat. Fa ntasere n ov er do odgaan kan
tro ostend weze n, maar lost de situ ati e nie t op. In Het zaad der
Mid del eeuw en, het voorlaatste Jaarb oek voor Vrouwen
ge schiedeni s, gaan Orlanda Li e en Di euwke van der Poel
nad er in op het levensverhaal van Galie ne , zoals dat werd
opg etek en d in de Middelnederland se Arthurroman Ferguut.
H et bij zon dere van hun artikel is dat ze ee n afwij kende en
ov ert uige nde interpretatie geven . Bew eerd en eerdere interpre
tators dat Ga liene zich profile erd e als eerlo ze vro uw, zij
kom en tot ee n tegenge stelde conclusie . Hoe zij dat doen ,
berust op ee n ' tegendraadse ' lezing van de ro ma n en op een
beh oorl ij ke dos is gezo nd vers tand. Di t andere gebruik van
bronnenm ateriaal is een rode draad in het 16d e Jaarb oek .
Het idee dat de manier van kijk en ee n bep aald e waa rheid pro
du ceert , die vervo lgens wordt geprese nteer d als de Absolute
Werkelij kheid , is bekend. Boek en als D e lust tot lezen ( 1988) of
D e canon onder vu ur (1991 ) weze n op de invloed va n het per
spec tief. Toch is het onthut send te merken dat via dit princip e
nog zoveel andere informatie uit dezelfde bron geput kan wor
den . Zoals de reda ctie het punti g form uleert: "N og te zeer klin 
ken duffe ideeën ove r de zogen aamd inherente eigensc happen
van vro uwe n en mann en door in de midd eleeu wse studies en
worde n zij gesch reven vanuit een (hetero- )seks istisc h per spec
tief, zo nde r da t dit expliciet word t verme ld of me n zich ervan
bewu st lijkt. " De opgenomen artike len bewijzen dat het ande rs
kan en dat het de moeite waard is weinig gebru ik te bronnen aan
te boren of andere op een nieuw e wijze te ben ade ren .

Red. Corrie van E ijl, Myriam Everh ard ,
Mari eke Hellerna e.a,
HET ZAAD DER MIDDELEE UW EN
(Jaarb oek voor vrouwengeschiedenis 16)
Amst erdam : Stichting beheer IISG ,
1996. Prijs: f 34,50

Op hare bedek es s i- sa en ge9mn .
Si- lVa s m et 9ro ten s er e beva en ;
Si- scaemde hare utermat en sere
Dat s i- op mi-nne ten j oncher e
a i-nc , d Les e haer ontsei-t he f t .
Har e rouwet scr e datsi- Left.
Si- hUt har e sdven over quaat
Dat si- no i-t ded e dLe overdae t.
(Vers 15 15- 1522)

c::==:;r ll

begrip van de Moderne Devotie verkregen, want daarvan
m aakt en ongeveer drie ke er zovee l vro uwen als mannen deel
uit. M athilde van Dijk gaat nader in op de martelingen van de
heili ge B arbara, wier borsten stukje bij beetje met stomp e
me ssen werden afgesneden waarna de wonden met gloeiend
ijzer werd en dichtgeschro eid, dit om het lijden te verzwa ren
en te verleng en . Barbara wa s een favor iete he ilige van de non
nen in het bir gittines senkl ooster Co udewate r, waar het verh aal
rond 1450 werd genoteerd. Jui st uit de pass age s over het brut e
snijwe rk -Ba rbara moe st nog meer onde rgaa n- kon een birgit
tin es troos trijke bood schapp en destilleren : "Vrouwen kunn en
net als Chris tus met hun lich aam me nsen voeden. Vrou wen
voe de n kin de ren met me lk uit hun bo rst; Chris tus voedt zijn
kinde ren met zij n vlees en bloed tij dens de euchari stie (...) In
de geest elijke liter atuur worden borsten niet als eroti sch
objec t, maar als voeds elv er sch affers voo rges teld." Anne ke B .
Mu lder-Bakk er gaat in op het 'rec ht va n spreken' van Johann a
van Valois, grav in va n H oll and , Zeeland en Hene gou wen
(circa 1297-135 3). De gravin was wat Anja Petrakop oul os een
Li cht end Voorbeeld zou noem en : een vro uw die prestaties
levert in ee n leidende , crea tieve en belan grijke positie. D e
keerzij de, de D onker e D agen , past evenee ns in het verhaa l
wa nt ook de grav in fun ctioneerde binnen een systeem van
bepe rking en beteugeling . Naast de ze en ande re artikelen biedt
het Jaar boe k ook een verrassi ng . Ee n aantal bladzijde s bevat
foto's van Diana Blok en meju ffrouw C. Tollens . Zij verb eel 
den hun ass ociaties bij de M idd eleeuwen . Het is even slikk en
om de som s buitengewoon vleselij ke afbeeldingen te zien,
m aar het merendeel sluit wond erw el aan op de bundel, al is dit
uitera ard een persoonlijke belevin g.

Prioriteiten
M aar nog eve n terug naar Galien e, die nog steeds een sm oe
ze lige re puta tie heeft. Zij biedt ee n relatie f vr eemde man ha ar
liefde aa n, blijft ook nadat hij haar grof heeft afgew eze n j aren
naar hem hunkeren (toen heett e dat ' stand vastigheid ' , tege n
woor dig ve rw ijzen we ha ar naar ee n Robin Nor wo od-p raat
groe p) en bevindt zich uit eindelij k als aa ntrekk elijke sing le
met groo tgro ndbezit in ee n uiterst kwe tsba re po sitie. Wat te
doen? Het antw oor d ligt voor de hand : ee n 'v oget '(voogd)
aanschaffen , die haar land kan beheren . Via de kl assieke
meth od e -ze belooft met de wi nnaar va n ee n toernooi te trou
wen - ko mt ze uiteind elij k weer oog in oog te staan met
Ferg uut. G ali en e heeft zich bewezen als standv astige, hoofse
vro uw, bewijz en de auteurs va n het art ike l. Ju ist door haar
schaa mte, wa nt ee n del ken t die emotie niet , en ook door haar
ke uzes, want een dam e van ee r ke nt haa r pr ioriteit en. Zo
' tegendraads ' kunnen lezen is wat mij betreft een uit stek end
voo rbee ld va n het vele goe ds da t dit Jaarboek te bieden heeft.

Vertali ng fragme nt:

Op haar bed is ze spoedig gaan Iiggen.! Ze was beva nge n door ee n groo t ver

drie t.!Ze sch aa mde zich heel erg,! da t ze op hoop va n liefde naar de jongem an!

gegaan was die haar zijn liefde ge weige rd heeft.! Ze vond zichzelf verdorv en!

omda t ze oo it de ongepaste daad deed.!

Vilan van de Loo is neerlandica en redac trice van His to rica.
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Geld en Goed:
"en ik die altijd meende, dat de man het geld moest hebben"

V ilan van de Loo

Red. Corrie van Eijl e.a,
GELD EN GOED
(Jaarbo ek voor Vrouwengeschied en is
17) A msterdam, Stichting Beheer I1SG,
199 7.
ISB N 90-6861-132-1. f 34,50.

Mij n eers te duideli jke les over vrouwe n en ge ld leerde ik uit
aflever ingen van de soap Dyn asty. Globaa l waren er twee
scena rio 's, zo bleek . Ofw el een vro uw had geen eigen geld ,
trou wde met een rijke man en specialiseerde zich in paardrij 
den en zij n- vro uw -zij n. D at was aanbeve lenswaardig, want
de blon de Kr ystle werd hierd oor ge por tre ttee rd als the goo d
girJ. Haar tegenhanger wa s de donkerh arige Ale xi s: slecht,
maar wel ze lfs tandig en in het bezit van eige n bedrijf en kapi 
taal. Ont egenzeggelijk een veel spa nnender be staan , ook al
omda t zij een minnaar aan - en afsc ha fte also f het een nieu w
paar schoe nen gold. Wat ik uit Dyn asty leerde , was een oud e
waa rhei d : vrouwen en geld vormen ee n int ere ssante combi
nati e . Tijd en s het lez en van het 17de Jaarboek voo r
Vrouwen geschiedenis Geld en Goed werd mij dat idee her 
haald elij k onder ogen gebra cht . Sle chts twee vragen waren
het uit gangspunt voor de bund el artikelen : "hoe kwamen
vrouw en aan kapitaal en wat deden ze ermee?"

Eene illusie
Dit vragenpaar blij kt op uiteenlopend e manieren beant woord
te kunnen worde n. Al in het voorw oord maak t de redactie
me lding van kap itaa lverwervin g via het huweli j k, erfrec ht,
zel fstand ig ondernemersc hap en dief stal. Zo geeft socio loge
Ali de Regt in een uitgebreid artike l over huwe lijk en geld
ee n overz icht van veranderin gen in de vermo genspositie van
getro uwde vro uwen. Wie den kt da t we sinds lang in verlichte
tijd en leven , komt bedrogen uit : pas s inds dertig jaar ma g ee n
getro uwde vr ou w over haar eigen verm ogen bes chikk en en is
haar jur idisch e po sitie op dat gebied gelij kwaardig aan die
van mann en . Milja m E. Wagter gaa t in op de intere ssante
leven sgeschi edeni s van Jonkvrouw e Adri an a Wilhelmin a van
Andrin ga de Kempenaer (1 85 8-19 26 ). Al s jong mei sje ont 
dekt e Adri an a dat niet alleen mannen , m aar ook vrouwen geld
kond en bezitten : "Dus pa was niet rijk geweest en ma wel ?
Du s daarom ook wa s oom Hendrik niet rijk en tante Cateau
eve nmin? - en ik die altijd meend e, dat de man het ge ld
moest hebben ; ik was er bep aald van onde r den indruk en al
ze i ik het aan niemand , ' t wa s schee n of ik eens eene illu sie
ver lore n had. " Toen zij later als weduw e zelf ' het geld' had ,
ging zij daar met dédain me e om . Dan was Wilhelmina
Dru cker anders, toont Myriam Ever ard aan. In een testament
(n ie t het laatste) dat deze bijzonder e vrouw bij notaris
PolIon es deponee rde, blij k t dat zij de financiële zelfstandig
heid van vro uwen ze er be langrijk achtte. Naas t een aantal
ande re beschikki ngen laat zij het Loui se- en M inn afonds
sticht en , dat jonge meisjes in staat ste lt een vak te leren. Naast
de ze en andere ar tikelen bevat Geld en Goed een essay van
M argo Brouns over 'Sekse en geld: deb at over func tiewaar
derin g ' , kriti sche bronnenstudi es en zoa ls altijd een bibli o-

graf isch overzicht van vrouwen ges chiedenis In het vaktijd
schrift in het jaar 1996 .

Vooroordelen
De suggestie dat het bezit van geld en goed niets goed s doet
voor een vro uw, wordt pretti g tegengewerkt door Dineke
Stam en Henrië tte Lakmak er in 'Elisa beth Otter -Knol! (1 81 8
1900)'. Zij herin terpreter en br onnen en vergelijken hun ana
lyse met het beeld dat van haar we rd gegeven in het j ubi 
leumbo ek van de Eli sabeth Ott er -Knoll Stichting (1987).
Aut eur Chris van der Heijd en tekent Elis abeth met aJle voor
oo rde len rondo m rijke vrouw en : zij vertoonde , meende hij ,
praalzucht , ijdelheid, ziekelij ke bem oeizucht, hardvochti g
heid en was natuurlijk ook eenzaa m en voortdurend op zoe k
naar een ge schikte man . Stam en Lakmaker pre senteren een
ander beeld , waarna Van der Heijd en pijnlijk in zijn hemd
staa t. Om één voorbe eld te noemen : Eli sabeth trouwde dri e
keer. Door dat te noemen, raken de auteurs een thema aan dat
ik hela as miste in dit verder vee lz ijd ige Jaarboek: heel graag
had ik gelezen over 'vrouw elijkh eid ' , ero tiek en geld , en op
we lke m anieren scho onh eid met rijkdom same nhing .
Wann eer werd bijvoorb eeld de eer ste miss-verkiezin g geho u
den en hoe beïnvloedd e dat het leven van de winn ares?
E lisabeth deed meer dan trouw en ; zij was een uitmunt end e
za kenvrouw die veel winst maakte op onder meer bele ggin 
ge n in huizen, aandelen , ef fecten en obligaties. Ze m aakt e
heerlijke reize n, voeld e zich vermoedelijk verbonden met de
vrouwenbe weg ing, bleek acti ef in zaken en liet ten slott e bij
haar dood een kapita al achter van 2 miljoe n 339 du izend gul 
den . Haar enige erfgen aam wa s een op te ric hten stich ting , die
onde r specia le voorwaarden inwoning en ee n toelage zou ver
sc haffe n aan oudere 'besch aafd e ' vrouwen. Da t gebeurde we l
meer in die tijd, maar Van der Heijd en noemt het een 'neuro 
tische drang om dat geld in iets om te zetten dat voor het
nageslacht waardevol zo u zijn.'
Het is zonder meer een spannend them a, geld en goed, en dat
het dui zend facetten heeft , is duid elijk . Het jaarboek biedt er
een klein aantal van , en dat betek ent vanzelfsprekend dat er
vee l blijven liggen. Mis schien was het handiger gewee st dit
bred e thema op te splitse n in ee n aanta l kleinere thema 's, zoals
bezit en lichamelijkheid of rijk e vaderlandse heldinnen . Nu ligt
het accent wat te veel op case studies die, hoe boeiend de mees
te ook zijn , toch maar een klein tipj e van de sluier oplichten .

Vilan van de Loo is neerl andi ca en reda ctri ce van H ist or ica .

Rectificatie

In het februari num mer van Histo r ica st aat ver m eld op p. IS

(mede de lingen op de A lg. ledenevergad er ing) dat Josien Blok een
baan heeft gek regen als ud bij de sect ie Oude Geschiedeni s van

de UU . D it is onj uist : Z ij is w el ver bo nden aan deze sect ie. m aar
niet als ud vrouwe ngeschi ede nis. He t is ee n 'alg em ene taa k' zo n
der oorm erki ng vo or vr o uwenges chie denis.
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Vers van de pers

Boel<en in 't: I<ort:

Joke J. Hermsen (red.)
HET DENKEN VAN DE ANDER.
PROEVE VAN EEN VROUWELIJ
KE IDEEËNGESCHIEDENIS
Kok Agora, Kampen, 1997. f 49,90

Historische, sociaal-ethische en wijs
gerige perspectieven op het werk van
vrouwelijke denkers sinds de zeven
tiende eeuw staan centraal. Dit boek
wil niet alleen de gaten opvullen die
historici voor wat betreft het werk van
vrouwelijke auteurs hebben laten val
len, het wil ook een bijdrage leveren
aan de contemporaine discussies over
de ander. In het eerste deel komen ver
schillende vrouwelijke denkers aan
bod, die de problematiek van de ver
houding ik/ander vanuit een sociaal
politiek en ethisch perspectief hebben
belicht. Literaire filosofen, denkende
dichters verbinden het thema van de
ander vaak met het gezelschap van
Eros, zo blijkt uit het tweede deel. In
het laatste deel komen vooral twintig
ste-eeuwse denkers aan bod, van wie
het denken cirkelt rondom de begrip
pen alteriteit, pluraliteit en (seksuele)
differentie .

Karin J ohannisson
HET DUISTERE CONTINENT.
DOKTERS EN VROUWEN IN
HET FIN-DE-SIÈCLE
Van Gennep, Amsterdam. f 54,90

Dit boek gaat over de vrouwen de
geneeskunde, over beelden van het
lichaam, de biologie en de ziekten van
de vrouw . Het zwaartepunt ligt op de
decennia rond 1900, een periode die
werd gekenmerkt door sterke innerlij
ke spanningen en een intensieve medi
calisering van het vrouwelijk lichaam.
De auteur gaat uit van het besef dat
definities van gezondheid en ziekte,
van mannelijk en vrouwelijk, sociale
constructies zijn en geen natuurlijke
waarheden. Vanuit historisch oogpunt
bekeken blijkt vrouwelijke ziekelijk 
heid het resultaat van een sociale en
medische werkelijkheid.

Toos Streng
GESCHAPEN OM TE SCHEPPEN?
OPVATTINGEN OVER VROUWEN
EN SCHRIJVERSCHAP IN
NEDERLAND, 1815-1860
Amsterdam University Press,
Amsterdam, 1997. f 35,00

In Geschapen om te scheppen?
beschrijft Toos Streng de negentiende
eeuwse opvattingen over vrouwen die

het schrijverspad op wilden. "Hoe
geleerder, hoe verkeerder", luidde het
oordeel van velen. Vooral na de ver
schillende revoluties en maatschappe
lijke onlusten in Europa halverwege de
eeuw, verlangde men naar rust en dui
delijkheid, ook in de relatie man
vrouw. De plaats van de vrouw was in
het huis en zij moest zich dan ook
'huiselijk' gedragen. En ging ze toch
schrijven, dan moest ze zich beperken
tot typisch 'vrouwelijke' onderwerpen,
ontleend aan het dagelijks leven.
Gaven vrouwen toe aan dit ideaal
beeld, of verzetten zij zich ertegen?
Vele citaten geven een beeld van de
discussie over vrouwen en schrijver
schap. Streng verbindt deze discussie
met het algemene vrouwbeeld in deze
jaren en met de discussie over het recht
van vrouwen op scholing.

Els Kloek (red.)
KUNSTENARESSEN IN
DE REPUBLIEK
Verloren, Hilversum, 1997 (dec.).
f30,00

In deze bundel wordt een beeld
geschetst van de carrières en levens
loop van kunstenaressen die geen
internationale faam genieten. Toch zijn
er velen geweest . Uit onderzoek blijkt
dat schilderende vrouwen vooral te
vinden zijn binnen de eigen familie.
Om een kind op te laten leiden tot vol 
leerd schilder, moesten ouders jaren
lang leergeld betalen. Voor een dochter
werd meestal niet zoveel geld uitgege
ven. Daarom kregen talentvolle meis
jes een (gratis) opleiding van hun
vader, oom of broer en werkten laten in
zijn atelier, meestal onder zijn naam.

Margret Wertheim
DE BROEK VAN PYTHAGORAS.
GOD, FYSICA EN DE STRIJD
TUSSEN DE SEKSEN
Anthos, Amsterdam, 1997.f 39,90

Wertheim beschrijft de sociale en cul
turele geschiedenis van de fysica en
laat zien dat natuurkunde vanaf het
begin een door mannen beheerste
wetenschap is. Eeuwenlang is de
natuurkunde nauw verbonden met de
instituten van het christelijk geloof en
als gevolg daarvan gesloten voor vrou
wen. Zij illustreert dit met veel feiten
materiaal over het leven en werk van
zowel mannelijke als vrouwelijke
natuurkundigen.

Marina Warner
DE ENIGE ONDER DE VROUWEN
Pandora, 1997. f 17,50

Warner zoekt naar de oorsprong van de
Mariaverering . Cultuurhistorische stu
die over het beeld van de vrouw in de
christelijke wereld.

Emma Donoghue
EEN KUS VOOR DE HEKS
Atlas, Amsterdam, 1997. f 39,90

Emma Donoghue herschreef in Een kus
voor de heks de sprookjescanon. Zij
koos de sprookjes met een vrouwelijke
hoofdpersoon en schonk de sprookjes
meisjes een karakter, een wil en een
motivatie tot handelen : vanzelfspre
kende eigenschappen die zij in klassie
ke versies ontbeerden.

Marilyn Yalom
GESCHIEDENIS VAN DE BORST.
WESTERSE BEELDVORMING
DOOR DE EEUWEN HEEN
De Kern, 1997. f69,90

Hoe hebben opvattingen over de vrou
wenborst zich in de westerse cultuur
ontwikkeld? Hoe mannen door de eeu
wen heen over borsten dachten leidt
Yalom af uit kunst, literatuur, psycho
logie, religie en politiek. Wat vrouwen
zelf denken wordt pas laat in de twin
tigste eeuw duidelijk. De elementaire
vraag van Yaloms zoektocht luidde:
van wie is de borst het bezit? Behoort
de borst toe aan de baby, aan de man of
aan de medische stand?

Vefie Poels
VROUWEN VAN HET GROTE
MISSIEUUR
Geschiedenis van de Missiezusters
van Asten vanaf 1913
KDC -Scriptareeks nr.9, KDC
Nijmegen, tel. 024-3612412. f 25,00

Na de oprichting van de congregatie
van de Missiezusters Franciscanessen
van de H .Antonius in 1913, beter
bekend als de Missiezusters van Asten,
bleek voldoende belangstelling onder
de Nederlandse katholieke vrouwen
om in te treden in de nieuwe missie
congregatie. In haar hoogtijdagen telde
de congregatie ongeveer 250 leden.
Poels beschrijft de activiteiten van
deze betrokken en hartelijke zusters
die actief waren, op bijna alle conti
nenten.

Zonneke Matthée
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Projec"ten herdenking 1998

• Organisator: Politiemuseum Apeldoorn i.s.m. studenten
vrouwengeschiedenis Katholieke Universiteit Nijmegen
(KUN)
Contactpersoon: Annemiek van de r Veen 055-5430691

Activiteit: Expositie 'Beroep: huisvrouw 1898-1998' .
Opening: 8 maart 1998. Duur: t/m 28 juni.

Organisator: KUN en Universiteit Utrecht (U U)
Contactpersoon: Maria Grever en Berteke Waaldijk
Activiteit: Geïllustreerd historisch-wetenschappelijk boek
Feministische openbaarheid. De Nationale Tentoonstelling
van Vrouwenarbeid in 1898. Presentatie: tijdens de slotma
nifestatie van de NVR op 20 november 1998.

Activiteiten:
* Tentoonstelling 'Zij de politie. Honderd jaar vrouwen

bij de politie'. Opening: 1 mei 1998. Duur: t/m 22
november.

* Historische studie over hetzelfde onderwerp door
Nelleke Manneke

* Catalogus en lesmateriaal.
+.a .C>';;)"'0- 1Q!U>~.

• Organisator: SISWO (I ns tit uut oor Maatschappij-
wete nschappen) 'Z 5"0 e\e&",.
Contactpersoon: Carolien Bouw 020-5270638
Activiteit: Landelijk congres 'Vrouwenstudies en vrou
wenkwesties', op 12 juni 1998 te Amsterdam.

Project:en I aa-jarige herdenking
nat:ionale t:ent:oonst:elling van
vrouwenarbeid in I 998

Geactualiseerd door de VVG per 15-9-1997. Voor informatie,
correctie en aanvullingen van de historische projecten graag
reacties naar het VVG-bestuur (zie colofon). Een e-mail stu
ren is ook mogelijk: m.grever@let.kun.nl of esther.cap
tain@let.ruu.nl

• Organisator: Internationaal Informatiecentrum en
Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV)
Contactpersoon: Joke Blom 020-6650820
Activiteiten:
* Historische expositie over de Nationale Tentoon-stel

ling van Vrouwenarbeid in 1898. Opening: 21 maart
1998. Duur: t/m december.

* Informatieverzorging rondom alle activiteiten in 1998,
ook op Internet.

* Speciale tentoonstellingsagenda 1898-1998 door
H iek e Jans en Too s van Aken. I

pn.PS'''·O'fI> 'aU· •
• Organisator : Ned er la udse Vro uw en r aa d (NVR) I

Contactpersoon: Jannetje Bruins-de Graaf 070-3469304
Activiteit: Slotmanifestatie 1898-1998 met congressen,
informatiemarkt en expositie: '100 jaar Vrouwen Werk.
Wie is er niet groot mee geworden?' op 20 en 21 novem
ber 1998, RAl te Amsterdam.

• Organisator: Vereniging voor Vrouwengeschiedenis (VVG)
Contactpersoon: Maria Grever 024-3615761 en Anneke
Linders 020-6723263
Activiteiten:
* Coördinatie historische projecten over de Tentoonstelling
* VVG-conferentie 'Een Vaderland voor Vrouwen? De

Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 10

1898 herdacht' op 24 oktober 1998, IIAV te
Amsterdam.

* Redactie Historica: Extra 4e themanummer over de
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898

• Organisator: Commissie Vrouwengeschiedenis van de
Vereniging van docenten Geschiedenis en staatsinrich
ting in Nederland (VGN)
Contactpersoon: Janneke Riksen en Marianne Zewald
023-5283325
Activiteit: Lesmateriaal over vrouwenarbeid 1898-1998
voor het voortgezet onderwijs en studenten geschiedenis
aan de lerarenopleidingen in de vorm van een rijk geïllu
streerd katern.

• Organisator: VPRO-radio
Contactpersoon: Kiki Amsberg 035-6712303
Activiteit: enkele reportages over de Nationale Tentoon
stelling in 1898 voor het programma 'Onvoltooid Verleden
Tijd op radio-I, zondag 10.00-12.00 uur.

• Organisator: Amsterdam Historisch Museum
Contactpersoon: Klara Brinkgreve en Annemarie de
Wildt 020-5231822

• Organisator: Landbouwuniversiteit Wageningen (LUW)
Wageningse Werkgroep Vrouwen Arbeid '1898-1998'
(WWVA)
Coördinatiegroep mbt landbouw en platteland
Voorzitter en contactpersoon: Tilly Jansen (Hoofd
Studium Generale (SG)), Gen. Foulkesweg 1, 6703 BG
Wageningen; Tel: 0317 483827/482063; Email:
Tilly.J ansen@Users.SG.Wau.NL
Activiteiten:
* Reizende fototentoonstelling met boekje: 'Vrouwen

over hun arbeid in de agrarische sector, 1898-1998'.
Opening: 8 maart 1998, Wageningen
Initiatief Dineke van Zwieten (Werkgroep Vrouwen in
de Landbouw (WVL)) en Jasje Teunissen (SG).
Er wordt samengewerkt met de betreffende vrouwen
organisaties. Uitgangsmateriaal vormt het historisch
beeldmateriaal dat vrouwen zelf insturen met een korte
motivatie. Hiervoor worden avonden in de afdelingen
georganiseerd. Engelstalige tekstborden of folders
worden toegevoegd.

* Ondersteunend historisch scriptie-onderzoek
Initiatief Maria Litjens (Afd Kennisbemiddeling) en
WVL
!!!! Twee studenten gezocht met specialisatie vrou
wenstudies/geschiedenis, enig onderzoeks- en liefst
interviewervaring die hierover hun eindscriptie wil
len maken. Studiepunten, begeleiding en vergoedin
gen worden in overleg geregeld. Svp contact opnemen
met Margreet van der Burg (0317 483864) !l!!
De leidende vraag is: Welke veranderingen vonden
vrouwen in hun arbeid in de land- en tuinbouw van bij
zondere betekenis en hoe hebben zij daar zelf vorm aan
gegeven. Naast de bestudering van de bestaande litera
tuur worden interviews afgenomen voor 'drie-genera
tie-portretten' die de verstrengeling tussen individuele
levens en grotere ontwikkelingslijnen laten zien.

* Congres 'Gender and Rural Transformations in Europe.
Past, Present and Future Prospects' (preliminary title)
Eind 1998, Wageningen
Initiatief Patricia Howard-Borjas, Professor Gender
Studies in de Landbouw en Plattelandsontwikkeling en
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Projec"ten herdenking 1998

Wïlhelmina-activiteiten

Medelingen van
het: VVG-Best:uur

• Organ isator : Stichting Josine de Bruyn Kops
Cont actp ersoon : Karin Baars
Acti viteit en:
* publi catie over de beroepsp raktijk van vrouwen in de

beeld end e kunst in de 20e euw (zom er 1998)
* tent oonstellingen in dive rse Nederland se mu sea ove r

vro uwe lij ke kun sten aars (onder voorbe houd)

Margr eet va n der Bu rg , Agr arisc he Geschiedeni s,
teven s co ngres coördina tor
Het wordt een vierd aags co ngres vo or ca 300 deelne
mers. Binn en verschill ende themag ebi eden word en
paperses sies, keynote lezingen en panels georgani
seerd. Wet en schapper s, leiders van orga nisaties en
politi ek e sle ute lfigure n kunnen deeln emen aan
'geme ngde ' sess ies en aan spec ifieke werkgroe pen voo r
di sciplin aire of region ale di scu ssie s.
Tegelijk ertijd is er een openbaar pro gramm a met foto
tentoon stellin g, boerinnenm arkt en film-/doc umentai
recyclu s.

* 8 Maartdag
Initi atief : Tilly Jan sen
De openin g van de tentoonstelling wordt opgeluisterd
door een forumdiscussie over hetze lfde thema of de ver 
beelding van agrarische/pl attelands -vrouw en in de media.

Andere act ivit eit en:
* Boerent oneel-produkti e (W VL en Boerengroep ) over

actuel e thema's rond om het gez insbedr ijf en agrar ische
vrouwe n.

* Vide oprodukti e (Video pro duktiebedrijf De Mu g en
WVL ) ove r vrouwe n die onder eigen beheer nieu we
activitei ten op de bo erderij opze tten .

*

*

*

Inri chtin g Nieuwe Kerk in Ams terdam zoa ls het was tij
den s de inhuldi gin g van ko ning in Wilhel mina (met pa l
men en drape rieën ) . Duur : juni-juli-augustus 1998.
Wilh elmin atentoon stellin g op Pal ei s ' t Loo te Apeld oorn ;
incul sief lesbrief over ko ningin Wilh elmina.
Biogr afie van konin gin Wilhelmin a door pro f.dr.mr. C.
Fas seu r. Deel I van de biog rafie verschijnt rond 1 maart
bij uit geverij Balans .

• Organi sator : Universiteit van Amsterdam (UvA) , Belle
van Zuylenin stituut
Contactp ersoon : Barbara van Balen 020 -525 2]]9
A ctiviteiten:
* Sympo sium over hond erd jaar vrouw en in overheids 

dienst : 'De overheid : een vrouw vriende lijke werkgever ?'
* Symp osium en bijbeh orend e pu blicati e 'Vrou wen en de

zorg voor ge zo ndhe id ', i.s .m. de Nederland se
Organi sat ie va n Vroed vrou wen door Ma rijke Gij swijt 
Hof stra en Ri en eke va n Daalen.

* Gepopul ari seerd bo ek 'Vrouwen A rbeid in de tw intig 
s te eeuw' door Hetti e Pott-But er en Kea Tijd en s (red.),
i.s. m . vij ftie n auteurs ui t ve rsch illende disciplines .

* Weten schapp elijke studie ove r vro uwe n en arbeid door
Tjitske Ak ker man .

• Organisator : UVA en AS SR
Contactpersoon: Barbara Hen kes en Helm a Lut z
Ac tiv iteit: co ngres, boek . filmfest iva l 'D iens tboden : 1898 
1998' met aa ndac ht voor zwa rte en migranten dien stbod es
voor wetensc happe rs en jo urna lis ten.

• Organi sator : Rijksuniver siteit Groningen (R UG )
Con tactpe rsoon:
Act iv ite it: Tent oonst ellin g Vro uwe n Arbe id in het
Univers itei tsmuseum te Gr on ingen .

• Organisator : Comitee Vrouwen Arbeid Haarlem
Contactpe rsoo n: Jannie Poel stra 020-5254467 of 023 
5343513
Act iv ite ite n:
* Tento on stellin g Ha arl em se vro uwen po rtre tten ove r

(vak)o ple iding en vrou wen arbeid met bijb ehorend e
public ati e . Openin g en presentatie: 8 maart 1998

* Sympo sium over enk ele eeuw en vro uwe narbe id als
opstap naar de slotm anifes ta tie van de N VR

* Lespakk ett en voor het voor tgezet ond erwij s en uitvoe
ring Haarl em se sch olen .

• Organisator: Roermondse Vrouwenraad i.s .m . het dr.
Cuypersmu seum
Contactpe rsoo n: Fien van der Horst 0475 -57 1893
Act iv ite it: Te ntoonstellin g ove r le ven en werk va n
Mathilde Haan (188 6-19 74) . Op enin g : 8 maart (onde r
voorbehoud)

I. De Al gemene Ledenv ergadering van de VVG vindt plaats
op zate rdag 28 maart 1998 op het UAV te Amst erdam .
Aan sluit end is er ee n openb are studiemiddag over
'Vrouwengeschiedenis in kleur' . Op deze dag is er
teven s ge lege nheid om de hi stori sch e expos itie ove r de
Nationa le Tento onstelling van Vrou wen arbeid in I1AV
pahd te bezic htigen. Het prog ramma va n deze dag met de
agenda van de ALV wo rdt z .s.m . bekend gemaakt .

2. I.v.m. de stijg ing van p api erkosten wor dt met ingan g van
l-l -1998 het abonn em ent sgeld van Hi stori ca verh oogd
met 2,50 voo r part icul ieren en met 5,- voo r instell ingen .
Particulier en bet alen van af 199 8 f 30,- en ins te lli nge n
f 40 ,- per jaar.

3. De Stichting Jaarbo ek voor Vrouw engeschiedenis en het
Vv Gvbestuur zijn in o verleg om te bekijken hoe elkaa rs
doelen onder meer op het gebied van pr versterkt kunn en
word en . Wellicht dat ee n korting op het Jaarboek voor
VV G-Ieden mogelij k wordt.

4 . Aan de fac ulte it der Hi storische en Kunstwetensc happen
van de Eras musunivers iteit verd wij nen 7 formatiepl aatsen
met als gevo lg dat onts lag dreigt voo r álle vro uwe lijke
hi stori ci : Christie Boerd am , Kitt y de Lee uw. Mari ann e
Roh oll en Loes van der Valk . Daarn aast ziet het er naaruit
dat het vak vro uweng esc hiedenis wo rdt opgeheven . Het
VVG -bestuur zal in ove rleg met betrokkenen de situat ie
aan de EUR bij derd en onder de aan dacht brengen en hun
prot esten ondersteunen.

5. 'EEN VADERLAND VOOR VROUWEN? De
Nati on ale Tento onstelli ng van Vrou wenarbeid in 1898
herd acht' , dit is de titel van de derde VVO- co nferentie die
op 24 okto ber 1998 geo rga niseerd wo rdt op het UAV.
Binn en- en buit enl and se hi stori ci , onde r wie Marj an
Schw egm an , Eva Lou s, Elsbeth L ocher-S cholten , Mineke
Bosch en Stefan Dudin k zullen in lezin gen en work shops
spre ken en discussieren ove r enkel e them a's die tijd ens de
Tent oon stell ing van 1898 ce ntr aal ston de n.

6. Het VV O-be stuur fe lici teer t de red actie van Histori ca met
de subs idie van OC &W . In 1998 kunn en vier numm ers
gepubli ceerd worden, waarvan er tw ee met het doc en ten 
blad Kleio meegestuurd worden: een themanumm er over
de vrede van Mün ster en ee n themanummer in sep temb er
over de Nationale Ten toonstellin g van Vrou wen arbeid in
1898. De totale oplage van dez e H istori ca' s wordt 3500
exempl aren .
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H t s r o r i c a s s e r v i c e

Tentoonstellingen

Ongekend Vervveer
Met dez e reizende tentoon stelling wil 
len het Hum ani sti sch Overl eg Mensen
rechten (HOM) en het Vrou wenb era ad
Ont wik kelin gssa-men werkin g het een 
zij dige beeld van vrouwe n als passiev e
slachtoffers van oorlo gsgeweld nuan
ceren. De tentoons telling geef t aan de
hand van foto 's en per soonl ij ke verh a
len een beeld van de ac tivite iten van
vrouwen in oorl ogssi tuaties , hun
betrokk enh eid bij geweld en vrede, en
de omstandigheden die vrouwen nood 
zaken om te vluchten . Ook de positie
van asiel zoeksters komt aan de orde.
De tent oon stelling is tw ee ja ar
beschikb aar, met een maxim ale huur
termijn van een maand en kost f 75 ,00 .
Informati e : HOM , Wind e E venhuis,
tel. 030-2 3340 27.

H eilig e n in Nederland
Museum Catharijnecon vent in Utrecht ,
Museum Me ermanno- Westreenianum
in Den Haag en het Mu seum voor
Religieu ze Kunst in Uden schenken in
het najaar van 1997 aand acht aan het
thema Heil igen in Nederl and . In Utrecht
staan bedevaarten centr aal : voorbeel
den : Cun era te Rhen en , Onze Lieve
Vrouw van Kevelaer en de Mart elaren
van Gorcum . In Den Haag : verhalen
over heili gen in de Middel eeuwen . In
Uden ligt de nadruk op kunstvoo rwer
pen , ex-voto 's en kruiden .

Symposia

Het Sint-Agnesconvent te Kampen en
de Modern e Devotie
Het Sin t-Agnesconvent in het licht van
de beweging van devote vrouwe n, de
laatmidd eleeuwse kloosterb ou w en de
vijft iende-eeuwse gebe ds traditie.
Organi sati e : Sti chtin g IJsselacademie
te Kampen i.s .m. het Titus Brandsma
Instituut te Nijmegen.
Tijd/p laat s: donder dag 27 novem ber
1997, 10.00-17.00 uur, Stadsgehoorzaal,
Burgwal 24, Kampen . Inlichtin gen en
aanmeld ing: Stichting IJsselacademie ,
Postbus 244, 8260 AE Kampen, tel. 038
33 15235 (mw. Drs . H.I . van de Streek ).

Congres s e n
Narrating Selves and Others:
Feminist Th eory in Praetiee
De Uni versitaire Instellin g Antwerpen
(UIA) van de Univ er sit eit van
An twerpen en he t Centrum voor
Vro uwenstudie s van de Kathol ieke
Universit eit Nijmegen organiseren
gezamelijk een interdisciplinair con 
gres over het schrij ven van (auto)bio
grafieën en (feminis tisc he) onder -

zoe ksmethoden.
Tijd/pla ats : 28 en 29 nov embe r 1997,
Antwerpen . Inlichtingen : Centrum
voor Vrouwenstudies UIA, Univer si
teitspl ein 1, 2610 Wilri jk-Antwerpen .
Fax +32 3 820 2882
Ema il: brem smar @-uia.u a.ac.be .

Second European Social Scîence
Hi sto ry Conference , Am sterdam , 5-7
M arch 1998
Network : Wom en/Gender
Session : Fabrics of Feminism .
Compa rative analysis of nineteenth
centu ry gender disco urse .
The main con cern of this sess ion is to
comp are the nin etee nth-century deve
lopment of gender di scour se in
Belgium and the Netherland s.
Moderator-Ch air-Discussant : Drs. Hans
Moor s (Am sterd am )
Speaker s: Prof. Dr. Eliane Gubin (Brussel)
en dr. Miek e Aerts (M aastricht)
Poster s : Dr s. Val élie Piett e (Bruxe lles),
dr. Minek e van Ess en (Groninge n), drs .
Kaat Wil s (Leuv en) en dr. Myriam
Everard. In formation can be obtained
from the Conference Intern et site at :
HTT P://WWW.IISG. NLIESSHC.
The adres s of the Con ference
Se cretariat is: Europe an Social
Sciences Hi story Conferen ce 1998, c/o
IISG , Cruquiu swe g 31 , -1019 AT
Amsterdam . Tel. 020-66 85866. Fax:
020 66541 81.
Em ail: EESHC @IISG .NL .

1999 Berkshire Conferenc e on the
History of Women 'Breaking
Bou ndaries' zal van 4 tot 6 juni 1999
worde n gehoud en aan de Univ ersity of
Rochester, New York, USA . Het orga
niserend com ité zoekt paper s die regio 
nale , disciplin aire grenzen overschrij 
den ; die de traditionel e grenzen van
aca demische presentatie te buit en gaan
en die inn ovati eve manieren om mate
riaal te present eren en het publi ek te
betrekken expl oreren . Voor stellen
moeten voor 3 1 j anuari 199 8 worden
ing ezonden . Meer inf ormatie :
www .berk s .aa s.duke.edu

Corp oreality, Re lig ion and Gende r,
17 tot 19 dec ember 1997
Sprekers : o. m. Carol Chri st, Paula
Cooey en Rosi Braidotti.

Personalia

Marijke Huisman (redac tie Historica)
heeft de Johanna W. Naberpr ijs voor
haar scriptie De vrouw, de vrouwenbe
wegi ng en he t vro uwenvr aagst uk .
Feminisme en Evoluti ed enk en in
Nederland , 1913 -1918 gekr egen .
VVG-lid Marijke Gijswijt -Hofstra is
m.i.v. 1 j anu ari 1997 tot hoogleraar
sociale en culturele gesc hie de nis

ben oemd aan de Univer siteit van
Am sterdam (UVA) bij de v akgroep
Nieuwe en Th eoretische Ge schi edenis.
Op ma andag 27 okto ber 1997 , 15.00
uur, zal zij ha ar oratie uitspreken in de
Aula van de UVA .
Agneta Fischer is door de Stichting
De Beau voir beno emd tot bijzonder
hoogl eraar Ge nde r Cultuur en
M anagem ent, aa n de fa culteit der
Psychologie van de UVA.
L.S. Nencel prom oveerde 25 juni j .l.
aa n de UVA op het proefsch rift Castin g
identities, gend ered encl osur es. Wom en
wh o prostitut e in Lima, Peru .
Maria nne de Bruyn (46) - hi ervoor pr
en ma rketing van he t Rotterdams
M aritiem Mu seum - heeft een eigen
bed rijf gestart. Zij doet voor bedrijven
e n cultu rele in st ellingen h istori sch
onde rzoek voo r jubileumb oek en en
andere fee stelijke uitgav en. Verder
organiseert De Bruyn tento on stellin-
gen. M ari ann e de Bru yn ,
Nachtegaalla an 4 3, 3055 CP
Rott erdam, tel. 010-418859 9.

Nieuw expertise
centrum
H et Mini st erie van OC &W heeft
besloten de pil otfase van een nieuw op
te richten 'Ex per tisecentru m Gender
en Multicultur alit eit ' te fin an cieren .
Hi erin zullen ve rschill ende partij en op
projectmati ge basis met elka ar samen
werken. Voor alsnog zull en de
Nede rla ndse Ond erzo eks schoo l
Vrouwe nstudie s (NO V), het IIAV en
het Nede rl and s Gen oot schap
Vrouwenstudi es (NGV) de opze t van
dit ex pe rtisecentrum verder uitwerken .

Onderwijs
vrouwenstudies

De nieuwe NGV-studiegids is versche
nen . De gids bev at een overzi cht van
cursussen vrouw en - en gender studie s
die dit studiej aar worden gege ven aan
de Nederland se uni ver siteit en .
Da arnaast inform ati e over pré- en post
doctorale curs uss en. In lichtin gen :
NGV, 030- 2531 881.

Rectificatie

In het juninummer van Historica is een
vooraankondiging van het symposium
'Het Sint Agnesconvent te Kampen en
de Moderne Devotie' per abuis op 27
april 1997 gedateerd.
Dit moet 27 november 1997 zijn. (zie
ook de service-rubr iek elders in dit
nummer )
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Kleurecht
Irnpressie van twee studierniddagen

Wil ik mezel f als wit, zwart of gekleur d positi oneren in publi
ca ties, proef sch ri ft of scripti e? Of zijn er an der e manier en
mogelijk om k leur te bek enn en ? En hoe is mij n per soonlij ke
positie ver bo nden met de inhou d van mij n onderzoek?
Hoe heb ik mijn onderzoek afgeba kend ? Heeft die afbakening
impli ciet of expliciet met kleur te make n? Hebben de centra
le conce pte n in mijn onderzoek met kleurver schil te m aken?

Op 11 april en 30 mei zijn deze en andere vragen ove r ' kleur '
in vro uw engesc hiede nis int en sief besprok en o p twe e studie
m iddag en georg aniseerd doo r de VVG ond er voo rzitterscha p
van Margreet van der Burg. De ze middag en zij n ontsta an
vanuit de Alg em ene Ledenver gadering , wa arin werd aang e
drongen op meer aandacht voor k leur binnen de VVG . Op de
ee rste midda g hield en Esth er Capt ain (sch rij ft proefschri ft
ove r het proc es van herinnerin g en verwerkinge n van Japan se
internerings ka mpe n door vro uwe n en mann en ), Bertek e
Waaldijk (V D Vakg ro ep Vrou wen studi es L ett eren UU ,
schreef proef schri ft ov er de sekse van ma atsch app elijk werk )
en Geertje M ak (uitzendkrac ht bij voornoe mde vakgro ep,
ge pro mov eerd op de geschiede nis van 'manne lij ke vrouwe n '
i~ de neg enti end e eeuw) een inleiding ; Esther Ca ptain ver 
ving Inge Bo er, die ziek is . H ieronder volgt van deze midd ag
ee n korte imp ressie . De tweede middag was een workshop
waar on derzoe kste rs hun eigen onderzoek pre senteerden en
nader bekeken op kleur. De vruchten daarvan zullen in het
v.oorjaar worden gepresenteerd, als een gro otsch alig syrnpo 
sium ov er Vrouw engeschieden is in Kleur wo rd t gehouden.

E e n va k gevoel ig mak e n
Berteke Wa aldij k: "Ik zie er wei nig heil in om te zeg gen: "Ik
als witte vro uw " ka n dit of dat niet , of heb zus of zo daarom
niet ge zien. Ik wil de manier waaro p kleur afwe zig is en aan
wez ig is in mijn onde rzoek benoem en in een taal die iets met
mijn vak te maken heeft. Ik vind namelij k dat ik de discipl ine
va n mijn vak gevoe lig moet maken voor kl eu r. Kleur mo et
worden ingebr acht in geschiedeni s en vrouw en geschiedeni s ;
het gaat ni et alle en om een pe rsoonlijk verantwoordelijkheid,
of blindheid of schuld . Dat zijn termen die je kunt gebruik en
als begin, om j e af te gaan vrag en wat dat vo or co nsequenties
heeft vo or je vakkundigheid . Hoe kun je binn en je disciplin e
ee n taal ma ken die mee r over k leur kan zeggen ?'
'A ls histori ca van maatsch app elijk werk wil ik graag een
gesc hiedenis gev en van de definiti e-macht: wie mag bepalen
wa t een soci aal probleem is . Zo 'n vraagstell ing m aakt het
mogelijk op ee n ande re mani er naar de kleur va n maat schap 
pelijk werk te kijk en dan wanneer ik me had afgevraag d
welke kleur de objec ten van maatschappelijk werk hebben. Je
hebt zo namelijk meer oog voor de manier waarop mensen
met elka ar in di scussie ga an over vrag en als: wat is rec ht op
zorg, hoe verdedig je da t, ho e sluit het aan bij ze lfhulp, ho e
kan zelfhulp ve randeren in staatsz org? Bij zulke discussi es
spe elt kleur een ro l.
Me er in het algeme en zou j e j e af moeten vragen : met wa t
voor soort van vraags tellinge n binnen vrouwen geschiedeni s
is het mogelijk kl eur meer te integ reren?"

G ek leu rde b egripp en
Geertj e Mak : "Ik kom er stee ds meer op uit dat elk onder zoek
dat niet alleen een concreet onde rwerp en de ge schiedeni s
d~arv~n bestudee rt, maar vo oral ook de concep tua liser ing
hi storise er t, m ogelijkheden biedt tot nadenken over kleur .
Talloze be grippen die fundament eel zijn voor on s denk en zijn
mede (om)gev ormd in de koloniale ge schi ed enis. Die
gesc hiedenis kan de vaak impli cie t gekleurde inh oud of afb a
ke ning van begr ipp en duid elijk maken . Eig enli jk op preci es
de zelfde manier waarop je kunt zeggen dat bijvoorbeeld

'politiek ' ee n ge nder-ge laden beg rip is , omda t het begrip zich
gevormd heeft in een geschi edenis van uit slu iting van vrou
wen of vrouwelijkheid eruit, zou j e kunnen zegg en dat
'de mocr atie' een gek leu rd begrip is .
Anders gezegd: iedereen die vro uwe ngesch iede niso nderzoek
doet. zou zich af moeten vragen of en hoe centrale begrippen
daann een gek leur de ges chiedenis hebb en .'
'~et toen ik be~ig was met het schrij ven van de inleidin g op
mijn proe fschnft werd er bij de Vakgroep Vrou wen studi es
Letteren in Utr echt gepraa t ove r of en hoe je je in public aties
zou moet en positioner en . In mijn pro ef schri ft heb ik de kolo
niale en antrop ologisc he aspec ten van het opkomende dis
cour~ over seksualite it uitge sloten omd at ik die niet zijd elin gs
af wilde doen . Ergen s in mijn inleiding moest ik daar vera nt
woording voor af moe st leggen, maar dat voelde als een soo rt
sch uldbek entenis . En dat zinde me niet . Ik wilde geen inlei 
ding schrijven ove r wat ik niet ha d geda an maar over wat me
wél had bew ogen. Toen ik dat inb racht ze i Gloria Wekk er: j a
maar dat is toch wit, wat jo u heeft bew ogen ? Bijvoorbe eld de
scheids lij n die ontstaa t tu ssen ' lesbisch ' en 'vrouw', of het
vastpinnen van een seksue le identiteit , dat is toch een typi sch
witte geschiede nis? (Wekk er promo veerde ze lf op een studie
naar ond er meer 'het lesbi sche ' onder Cre ool se vrouwen uit
de volk skl asse in Par am arib o) . En ineen s vie l wit niet meer
per de fini tie samen met iet s waar ik me voor moest veront
schuldige n, maar met spec ifiek, gekl eurd , meer van bel ang
voor een bepaalde gro ep dan voor een andere . En dan wordt
het de vraag hoe dat specifiek witte eruit ziet."

De luxe te kunnen ve rgeten
Esther Capt ain: "Het verb aast me som s dat er nog zo vaak
? es proken wo rdt over kleur alsof dat ee n persoon zou zij n,
iets dat door ee n per soon wordt belich aamd . Zelf ervaar ik
kleur als ee n rel atione el en contex t-gebonden begrip; tu ssen
witte men sen word ik eerder ervaren als gekleurd, tussen
zwarten ee rder als wit. Het meest Indi sch voel ik mij tu ssen
andere Indi sche men sen, omdat ik me ze lf dan in vele en ver
schillende gedaantes terug zie.
Het hebb en van een gemen gde afkom st maakt dat je niet in
een eenduidi ge categorie te plaatsen bent , en dat een eendui 
dige positionering niet mog elijk is . Daaro m voe l ik som s wre
ve l over de in mij n ogen soms te eenvoudige ma nier waarop
afstand genome n wordt van een expli ciete position ering
omdat di e ' narcis tisch ' of ' n iet-pro duc tief ' zou zijn .
Sommi gen kunnen gem akk el ijker hun positi e 'v ergeten ' dan
anderen .'
" Kleur ' en 'a fkomst' zij n mijn s inzien s veranderlijk , geen
vaststaande geg evens ; ze va riëren al naar gelang de percep 
tie s en constructie s van anderen en van 'he t zelf' . Daartu ssen
vindt bovendi en een wisselw erking plaat s. Zo kw am ik er
door bestud ering van hi stori sche bronn en achter dat de inde
ling in het kolonia le Indi ë tussen ofw el Europeanen ofwel
In lander een dui del ijk geconstrueerde indeling is. In het
Staatsblad van Ne derland s Indië uit 1887 vond ik de toeken 
ning van een aanvraag van mijn overgro otv ader tot gelijk stel
ling met Eur op eanen . Van de ene op de andere dag ver and er
de hij zo van een ' inlande r' in een 'E uropea an ' , en wel ee n
zogenaamde 'Staatsblad-Euro peaan ' . Daarom kon mijn oma ,
een in Indi ë geboren Chine se , zeggen dat ze Hollands e was ."

Symposium Vrouwengeschiedenis in Kleur
Het denk en over de mani er wa arop je kleur kunt betr ekk en in
vrouw engeschi edenis is vo lop in bewe gin g, daar ge tuigt
bovensta ande impressie hop elijk van. Op het symp osium
Vro uwen geschied enis in Kleur zal een breed pub liek daar
kennis van kunn en nemen en verder over kunn en di scussië
ren . In de volgen de Hi stori ca wordt dat allemaal uitv oeri g
aangekondi gd .

Geertj e Ma k
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